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I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek
Személyi rész
ÁLLÁSPÁLYÁZATOK
A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató
és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK)
a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító
tárca nélküli miniszter nevében
pályázatot hirdet
a Szervezett Bûnözés Elleni Koordinációs Központ
fõigazgatói munkaköre betöltésére
Az állás betölthetõ: a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a 10/A. § rendelkezéseire.
A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, 6 évre szól.
A munkavégzés helye: 1101 Budapest, Kerepesi
út 47/A–B.
Ellátandó feladatok: a jogszabályok és az állami irányítás egyéb jogi eszközei által meghatározott keretek között
önálló felelõsséggel vezeti a Központot. Felelõs a Központ
feladatainak szakszerû és eredményes ellátásáért, a Központ mûködésének törvényességéért, az adat- és titokvédelem személyi és technikai feltételeinek biztosításáért, az
adatbiztonságért, a munka- és tûzvédelmi elõírások érvényesüléséért, az állomány erkölcsi, fegyelmi helyzetéért,
szakmai felkészültségéért, a részükre járó vagy adható
szociális és egészségügyi juttatások biztosításáért. Felelõs
továbbá a Központ önálló költségvetési gazdálkodásáért, a
könyvvezetési és beszámolási kötelezettség teljesítéséért.
Képviseli a Központot. Kezdeményezi a Központ tevékenységét érintõ jogszabályok és az állami irányítás egyéb
jogi eszközeinek kiadását, módosítását, hatályon kívül helyezését, illetve felkérésre véleményezi azok tervezetét.
Tárgyalási joggal részt vesz a Vezetõ Tanácsadó Bizottság
ülésein, javaslatot tesz az irányító miniszternek a Bizottság összehívására. Meghatározza a Központ elemzõ-értékelõ munkájának módszereit, irányait. Megszervezi az
együttmûködést az együttmûködõ szervekkel, a Legfõbb
Ügyészséggel, a hivatásos állományt vezénylõ minisztériumok hivatali szerveivel, a bûnmegelõzési és bûnüldözõ
munkában érdekelt állami szervekkel, társadalmi és gazdasági szervezetekkel, megköti a Központ és e szervek közötti együttmûködési megállapodásokat; az együttmûködõ
szerv adatszolgáltatási kötelezettségének elmulasztása
esetén javaslatot tesz az irányító miniszternek egyeztetés

kezdeményezésére. A Központ szervezeti egységeire és
állományára kiterjedõ hatállyal belsõ normát és tájékoztatót adhat ki. Irányítja a Központ humánpolitikai tevékenységét. A Központ állománya tekintetében – a jogszabályban meghatározott kivételekkel – gyakorolja a munkáltatói jogokat, kinevezi a vezetõket. Gondoskodik az egyes
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007.
évi CLII. törvényben szabályozott munkáltatói kötelezettségek teljesítésérõl. Fegyelmi jogkört gyakorol a Központ
köztisztviselõi tekintetében, javaslatot tesz a Központ vezényelt, hivatásos állományú munkatársainak fegyelmi felelõsségre vonására. Önállóan gazdálkodó költségvetési
szerv vezetõjeként felelõs a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályokban, szabályzatokban meghatározott, személyhez kötött feladatai ellátásáért, pénzügyi és gazdasági helyettese közvetlen irányításáért, ellenõrzéséért. Jogosult a
Központ költségvetésének mértékéig kötelezettséget vállalni, valamint a kötelezettséget vállalók körét írásban
meghatározni. Irányítja a Központ belsõ ellenõrzési tevékenységét. Irányítja és felügyeli a Központ mûszaki és informatikai feladatait, jóváhagyja az informatikai fejlesztéseket, projekteket. Az államtitokról, szolgálati titokról
szóló törvényben, a minõsített adat kezelésének rendjérõl
kiadott kormányrendeletben meghatározottak szerint gyakorolja a titokbirtokos szerv vezetõjét megilletõ hatásköröket, ellátja a minõsítõ részére fenntartott jogköröket és
feladatokat. Kiadja a Központ titokvédelmi szabályzatát.
A titokvédelmi szabályok érvényesülésérõl a titokvédelmi
felügyelõ útján gondoskodik. Gondoskodik a Központ
adatvédelmi feladatainak ellátásáról, kijelöli a Központ
adatvédelmi felelõsét, informatikai titokvédelmi felelõsét.
Felelõs a Központ személyi állománya munkavédelmi
helyzetéért, biztosítja az állománya számára a szolgálatellátás és a munkavégzés során az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos munkavégzés feltételeit. Gondoskodik a Központ tûz- és munkavédelmi feladatainak ellátásáról, kinevezi a tûzvédelmi és a munkavédelmi felelõst.
A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök:
A jogszabályok és állami irányítás egyéb jogi eszközei
által meghatározott keretek között vezeti a Központot; felelõs a Központ feladatainak eredményes ellátásáért, mûködésének törvényességéért; felelõs a Központ által kezelt
adatok védelméért, ennek érdekében köteles olyan technikai, szervezési, eljárási intézkedéseket tenni, olyan ellenõrzési rendszert kialakítani, amely biztosítja az adatvédelmi követelmények teljesülését, továbbá köteles gondoskodni az adatállomány fizikai sérülés, megsemmisülés elleni védelmérõl, a rendszerben alkalmazott adatkezelési
eljárások és az adatállományok biztonságáról, valamint az
illetéktelen hozzáférés elleni védelmérõl; felelõs a Központ önálló költségvetési gazdálkodásáért, a könyvvezetési és beszámolási kötelezettség teljesítéséért; a kinevezés
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és felmentés kivételével gyakorolja a munkáltatói jogokat
a fõigazgató-helyettes felett, a személyi állomány tekintetében – a jogszabályban meghatározott kivételekkel – gyakorolja a munkáltatói jogokat; javaslatot tesz a Központ
szervezeti és mûködési szabályzatára, gondoskodik a
munkaköri leírások, az adat- és titokvédelmi, valamint az
iratkezelési szabályzatok elõkészítésérõl, a vezetése alatt
álló személyi állomány részére utasítást adhat.
A munkakör betöltõjének irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: Koordinációs Fõosztály,
Stratégiai Elemzõ-Értékelõ Fõosztály, Logisztikai Fõosztály, Titkársági Osztály.
A munkakör betöltõjének irányítása alá tartozó személyek száma összesen: 42.
Jogi felelõsség:
– utalványozási jog,
– munkáltatói jog.

4331

A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák:
– jó szintû vezetõi készség,
– jó szintû stratégiai gondolkodás,
– jó szintû problémamegoldás.
Az alkalmazás feltételeként a munkáltató felé, valamint
– a személyesen lefolytatott elsõ kompetenciavizsgálat során – a KSZK-nál eredetiben bemutatandó:
– önéletrajz,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– iskolai végzettséget, nyelvtudást és szakképzettséget
igazoló dokumentumok,
– szakmai vezetõi elképzeléseket tartalmazó motivációs levél.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör
legkorábban 2008. augusztus 29-tõl tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje:

Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására, valamint a juttatásokra a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint a Szervezett Bûnözés Elleni Koordinációs Központról szóló 305/2006. (XII. 13.) Korm. rendelet; a fegyveres
szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (hivatásos állományú pályázó esetén); a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény; az állami vezetõk és
az államigazgatási szervek köztisztviselõi számára biztosított juttatásokról és azok feltételeirõl szóló 136/2006.
(VI. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– B kategóriás jogosítvány,
– C típusú nemzetbiztonsági ellenõrzés lefolytatása,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– felsõfokú iskolai végzettség; 5 éves vezetõi tapasztalat, bûnügyi és/vagy nemzetbiztonsági szakterületen szerzett legalább 10 éves szakmai gyakorlat, köztisztviselõ pályázó esetén közigazgatási szakvizsga.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– rendvédelmi és/vagy katonai felsõfokú végzettség;
rendvédelmi és/vagy nemzetbiztonsági szakterületen szerzett elemzõ-értékelõ gyakorlat; központi közigazgatási
szervnél szerzett vezetõi tapasztalat; egyetemi végzettség;
ügyészi szakterületen szerzett gyakorlat; aktív hivatásos
állomány (az irányított munkatársak több mint 50%-a hivatásos állományú); angol nyelv ismerete.

2008. augusztus 4.
A megpályáztatott munkakörrel kapcsolatosan további
információt dr. Dudás Ferenc nyújt a 06 (1) 346-9612-os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– elektronikus úton, a pályázatot a KSZK által mûködtetett www.kozigallas.gov.hu honlapon elérhetõ pályázati
ûrlap kitöltésével, vagy
– postai úton, a pályázatot a Kormányzati Személyügyi
Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ, Személyügyi Szolgáltató Igazgatóságának címezve (1133 Budapest, Hegedûs Gyula u. 79–81. IV. emelet 401.). Amennyiben a pályázatot postai úton küldi meg, pályázhat a
www.kozigallas.gov.hu internetes oldalon kitöltött, kinyomtatott pályázati adatlappal vagy azzal azonos adattartalommal bíró dokumentummal. A pályázat postai úton
történõ benyújtása esetén kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot:
KSZK52.
A pályázat elbírálásának rendje a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központnál:
A KSZK az érvényes pályázatot benyújtók körében
kompetenciavizsgálatot folytat le az alábbiak szerint:
– személyes interjú (motivációalapú),
– munkaalkalmassági teszt: verbális és numerikus képességmérõ tesztek, munkahelyi viselkedés kérdõív,
– az elõzõ pontokban foglalt vizsgálatok eredményétõl
függõen a KSZK által meghatározott körben: értékelõközpont.
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A pályázatok elbírálásának határideje: 2008. augusztus 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Miniszterelnöki Hivatal honlapja (www.meh.hu) –
2008. július 25.
– Hivatalos Értesítõ – 2008. július 25.
– A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, rendvédelmi szervek, HM honlapja – 2008. július 25.
A KSZK a pályázat érvénytelenségérõl és annak indokairól – a megállapítást követõ 2 munkanapon belül – tájékoztatja a pályázót.
A munkáltató döntését követõ 5 munkanapon belül a
KSZK írásban értesíti a pályázókat a kiválasztási eljárás
eredményérõl.
Tájékoztatjuk, hogy részletes információt a munkáltatóval kapcsolatban a www.meh.hu honlapon szerezhet.
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Ellátandó feladatok:
Az általa irányított osztály kidolgozza a közigazgatásra
vonatkozó, az egységes integrált stratégiai emberierõforrás-gazdálkodási rendszert támogató módszertanokat, koordinálja és ellenõrzi a megvalósulás folyamatát; gondoskodik a központi integrált személyügyi nyilvántartás kialakításáról, javaslatot dolgoz ki a minisztériumi személyügyi folyamatok egységesítésére és hatékonyabbá tételére.
A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök:
Az osztály munkatársainak irányítása, rendszeres beszámoltatásuk; az osztály feladatait meghatározó rendelkezések végrehajtásának megszervezése, ellenõrzése; az
osztály feladatkörébe tartozó ügyekben rendszeres kapcsolattartás az érintett minisztériumokkal, kormányhivatalokkal, valamint a nem kormányzati szervekkel.
A munkakör betöltõjének irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: Kormányzati Személyügyi
Reform Fejlesztési osztály.
A munkakör betöltõjének irányítása alá tartozó személyek száma összesen: 5–7.
Jogi felelõsség:
– utalványozási jog,
– munkáltatói jog.

A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató
és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK)
a Miniszterelnöki Hivatal nevében
pályázatot hirdet
a Miniszterelnöki Hivatal
Kormányzati Személyügyi Reform Fejlesztési
osztályán
osztályvezetõi munkakör betöltésére
Az állás betölthetõ: a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a 10/A. § rendelkezéseire.
A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozatlan idõre szól.
A munkavégzés helye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos
tér 2–4.
A köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.
(II. 3.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltõje által
ellátandó feladatkörök:
3. számú melléklet 43. Foglalkoztatással kapcsolatos
humánpolitikai, valamint munkaügyi feladatkör.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására, valamint a
juttatásokra a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény, valamint a Közszolgálati szabályzat, Szociális szabályzat rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– felsõfokú iskolai végzettség, fõiskola, közgazdasági,
jogi, humánszervezõ,
– angol nyelvbõl középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintû nyelvtudás,
– humánpolitikai területen szerzett – legalább 5 év feletti vezetõi tapasztalat,
– humánpolitikai területen szerzett – legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– B típusú nemzetbiztonsági ellenõrzés lefolytatása,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– integrált informatikai rendszer bevezetésében szerzett tapasztalat; legalább 5 év közigazgatási tapasztalat.
Felhasználói szintû MS Word, Excel, Integrált Humánpolitikai Informatikai Rendszer ismerete.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– rendszerfejlesztési és bevezetési ismeretek; modern
HR-módszerek, rendszerek ismerete.
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A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák:
– jó szintû vezetõi készség,
– kiváló szintû stratégiai gondolkodás,
– jó szintû ügyfélorientáltság,
– kiváló szintû együttmûködés,
– kiváló szintû problémamegoldás.
A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok:
– önéletrajz,
– motivációs levél.
Az alkalmazás feltételeként a munkáltató felé, valamint
– a személyesen lefolytatott elsõ kompetenciavizsgálat során – a KSZK-nál eredetiben bemutatandó:
– iskolai végzettséget, nyelvtudást és szakképzettséget
igazoló dokumentumok,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.
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A pályázatok elbírálásának határideje: 2008. szeptember 1.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Miniszterelnöki Hivatal honlapja (www.meh.hu) –
2008. július 25.
– Hivatalos Értesítõ – 2008. július 25.
A KSZK a pályázat érvénytelenségérõl és annak indokairól – a megállapítást követõ 2 munkanapon belül – tájékoztatja a pályázót.
A munkáltató döntését követõ 5 munkanapon belül a
KSZK írásban értesíti a pályázókat a kiválasztási eljárás
eredményérõl.
Tájékoztatjuk, hogy részletes információt a munkáltatóval kapcsolatban a www.meh.hu honlapon szerezhet.

A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör
legkorábban 2008. szeptember 1-jétõl tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2008. augusztus 4.
A pályázatok benyújtásának módja:
– elektronikus úton, a pályázatot a KSZK által mûködtetett www.kozigallas.gov.hu honlapon elérhetõ pályázati
ûrlap kitöltésével, vagy
– postai úton, a pályázatot a Kormányzati Személyügyi
Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ, Személyügyi Szolgáltató Igazgatóságának címezve (1133 Budapest, Hegedûs Gyula u. 79–81. IV. emelet 401.) Amennyiben a pályázatot postai úton küldi meg, pályázhat a
www.kozigallas.gov.hu internetes oldalon kitöltött, kinyomtatott pályázati adatlappal vagy azzal azonos adattartalommal bíró dokumentummal. A pályázat postai úton
történõ benyújtása esetén kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot:
KSZK53.
A pályázat elbírálásának rendje a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központnál:
A KSZK az érvényes pályázatot benyújtók körében
kompetenciavizsgálatot folytat le az alábbiak szerint:
– személyes interjú (motivációalapú),
– munkaalkalmassági teszt: verbális és numerikus képességmérõ tesztek, munkahelyi viselkedés kérdõív,
– az elõzõ pontokban foglalt vizsgálatok eredményétõl
függõen a KSZK által meghatározott körben: személyes
interjú (kompetenciaalapú).
A pályázat elbírálásának rendje a munkáltatónál: interjú.

Ajak Nagyközség Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet
gazdálkodási-pénzügyi ügyintézõi álláshely
betöltésére
A pályázat sikeres elbírálása esetén Ajak Nagyközség
Önkormányzata Képviselõ-testületének Polgármesteri Hivatalánál a közszolgálati jogviszony, illetve a pénzügyi
iroda gazdálkodási-pénzügyi ügyintézõi munkaköre ellátása – 6 hónapig tartó próbaidõ kikötésével, teljes munkaidõben való foglalkoztatással – 2008. szeptember 1-jétõl
2010. augusztus 31-ig szól.
Ellátandó feladat: az önkormányzat és a polgármesteri
hivatal költségvetési gazdálkodási feladatainak ellátása,
az abban való részvétel, illetve a pénzbeli önkormányzati
kifizetések utalásával, nyilvántartásával, a követelések,
valamint a központi támogatások nyilvántartásával és
igénylésével kapcsolatos feladatok ellátása, fõkönyvi
könyvelés.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– képesítési követelmény: a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 1. számú melléklet II.2. pontjában elõírtak szerint,
– egészségügyi alkalmasság.
A kiválasztásnál – azonos feltételek megléte esetén –
elõnyt jelent:
– a közgazdasági felsõfoktatásban szerzett szakképzettség megléte, illetve felsõfokú végzettség mellett pénzügyi, számviteli felsõfokú szakképzettség megléte,
– közigazgatási alapvizsgával, illetve közigazgatási
(vagy ezzel egyenértékû) szakvizsgával való rendelkezés,
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– az önkormányzati költségvetési gazdálkodás, pénzügyi igazgatás területén eltöltött nagyobb gyakorlati idõ,
illetve a szakterületen szerzett nagyobb gyakorlat, szakmai
tapasztalat,
– OKJ szerinti számítástechnikai szakképesítés megléte, vagy legalább felhasználói szintû ilyen ismeret, gyakorlat, jártasság.
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Csengele Község Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet
könyvelõ munkakör betöltésére
A köztisztviselõi jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõben.

A pályázathoz mellékelni kell a pályázó
– szakmai tevékenységét is bemutató fényképpel ellátott részletes önéletrajzát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát,
– a pályázati feltételek és a bírálatnál elõnyt jelentõ
egyéb feltételek meglétét bizonyító okiratokat (vagy azok
hitelesített másolatát),
– a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozó nyilatkozatát, valamint
– adatkezelési nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevõk a pályázat tartalmát megismerhetik.
Az álláshely betölthetõ az eredményes elbírálást követõ
naptól. Az illetmény és az egyéb juttatás megállapítására a
hatályos Ktv., az illetménykiegészítésrõl szóló önkormányzati rendelet, valamint a helyi közszolgálati szabályzat az irányadó.
Egyéb rendelkezések: köztisztviselõvé csak az nevezhetõ ki, aki – az egyéb feltételek teljesülése esetén – kinevezése elõtt foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton vesz
részt, s annak eredményeképpen alkalmasnak minõsül.
A kinevezésre kerülõ köztisztviselõ vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett, így a kinevezés feltétele a vagyonnyilatkozat-tételre vonatkozó kötelezettség teljesítésének vállalása.
A pályázat benyújtása: a pályázatot kizárólag ajánlott
postai küldeményként lehet benyújtani a jegyzõhöz címezve (polgármesteri hivatal, Barabás Jánosné dr. jegyzõ,
4524 Ajak, Ady Endre út 25.) a pályázati kiírásnak a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjében történt közzétételét
követõ 10 napon belül. A borítékon fel kell tüntetni: „Gazdálkodási-pénzügyi ügyintézõi álláshely pályázata”.
A pályázat elbírálása: a jegyzõ által történõ elbírálásra a
benyújtásra elõírt határidõt követõ utolsó napot követõ 10
napon belül sor kerül és annak eredményérõl a pályázat kiírója további 5 napon belül minden pályázót írásban tájékoztat.
A pályázat kiírója fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.
A pályázati eljárásra egyebekben a Ktv. szabályai az
irányadóak.
További információ kérhetõ – a pályázat benyújtására
megállapított határidõig – a jegyzõtõl a (45) 455-055-ös
telefonszámot vagy a jegyzo@ajak.hu címen.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: fõkönyvi
könyvelés, elõirányzatok könyvelése, mérleg- és beszámolókészítés.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– középfokú iskolai végzettség és mérlegképes könyvelõ képzettség,
– könyvviteli szolgáltatást végzõk nyilvántartásában
szerepeljen,
– számítógép felhasználói szintû ismerete.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– hasonló területen szerzett közigazgatási tapasztalat,
– pályázatok írásában szerzett tapasztalat.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes, fényképes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok
másolatát.
A munkakör vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel
jár, melyet a leendõ köztisztviselõ a kinevezést megelõzõen köteles tenni.
Illetmény, egyéb juttatás: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló, módosított 1992. évi XXIII. törvény, valamint a helyi önkormányzati rendelet alapján kerül megállapításra.
Munkavégzés helye: 6765 Csengele, Petõfi u. 13.
A pályázat benyújtásának határideje:
2008. augusztus 10.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: 2008. augusztus 15.
A kiírással kapcsolatosan további információ kérhetõ
dr. Tóth Tibor jegyzõtõl, tel.: (62) 586-571.
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet
a vagyongazdálkodási és üzemeltetési irodán
ingatlanhasznosítási ügyintézõ munkakör
betöltésére

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet
az oktatási, kulturális és sportirodán
2 fõ oktatási referens munkakör
betöltésére

Az ingatlanhasznosítási ügyintézõ részletes feladatait a
polgármesteri hivatal ügyrendje tartalmazza.

A referens részletes feladatait a polgármesteri hivatal
ügyrendje tartalmazza.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.
(II. 3.) Korm. rendelet 1. számú melléklete 19. pontjában
megjelölt felsõfokú állami iskolai végzettség valamelyikének a megléte.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.
(II. 3.) Korm. rendelet 1. számú melléklete 15. pontjában
megjelölt felsõfokú állami iskolai végzettség valamelyikének a megléte.

Elõnyt jelent:
– közigazgatásban szerzett szakmai gyakorlat.
Bérezés és juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény és Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Önkormányzata hatályos rendelete alapján.

Elõnyt jelent:
– közigazgatásban szerzett szakmai gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga.
Bérezés és juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény és Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Önkormányzata hatályos rendelete alapján.

A pályázat benyújtásának határideje:
A pályázat benyújtásának határideje:
2008. augusztus 15.
2008. augusztus 15.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2008. augusztus 25.
A benyújtott pályázatot a jegyzõ mint munkáltató bírálja el.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2008. augusztus 25.
A benyújtott pályázatot a jegyzõ mint munkáltató bírálja el.

A jogviszony kezdete: 2008. szeptember 1.
A jogviszony kezdete: 2008. szeptember 1.
A jogviszony határozatlan idõre szól.
A jogviszony határozatlan idõre szól.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
– a végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratokat,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevõk megismerhetik.
A pályázatot Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala személyügyi csoportjához (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. A ép. I. em. 130.) kell benyújtani.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
– a végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratokat,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevõk megismerhetik.
A pályázatot Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala személyügyi csoportjához (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. A ép. I. em. 130.) kell benyújtani.
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Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet
jogi elõadó álláshely betöltésére

Pályázati feltételek:
– jogász végzettség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.
A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát.
Az ellátandó munkakör: Hódmezõvásárhely Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál általános jogi feladatok ellátása.
Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvényben és a 41/2003. (XII. 2.) közgyûlési rendeletben elõírtak alapján.
Az álláshely betölthetõ: a pályázatok elbírálását követõen azonnal.
A pályázat benyújtási határideje: a pályázatnak a pályázat kiírás Belügyi Közlönyben történõ megjelenését
(2008. július 17.) követõ 20. nap déli 12 óráig történõ megérkezése.
A pályázatok elbírálási határideje: a benyújtási határidõt követõ 30 napon belül.
A pályázat benyújtásának helye: Hódmezõvásárhely
megyei jogú város jegyzõjének, 6800 Hódmezõvásárhely,
Kossuth tér 1.
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végzettség és az OKJ szerint: gazdasági elemzõ és szakstatisztikai ügyintézõ, banki ügyintézõ,
– alapfokú számítógép-kezelõi végzettség,
– vagyonnyilatkozat-tétel.
Az elbírálásnál elõnyt jelent az ezen a területen szerzett
szakmai gyakorlat.
A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
– 1 db fényképet.
Az illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban:
Ktv.) alapján kerülnek megállapításra.
A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Értesítõben való közzétételtõl számított 15 napon belül.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõt követõ 15 napon belül.
Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónapos próbaidõ kikötésével.
A pályázatot Dunavecse Város Önkormányzata jegyzõjének kell benyújtani személyesen vagy postai úton a következõ címre: polgármesteri hivatal, Dunavecse, Fõ út 43.
A pályázattal kapcsolatban további információról Kovács Éva jegyzõtõl kérhetõ felvilágosítás személyesen
vagy telefonon: (78) 437-116.

Szervezeti hírek
Dunavecse Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet
pénzügyi ügyintézõi munkakör betöltésére
Ellátandó feladatok: önkormányzati lakások és egyéb
helyiségek bérbeadásával kapcsolatos feladatok, számlázás, hátralékos ügyintézés, áfanyilvántartás vezetése,
üzemanyag-elszámolások, anyagkönyvelés, leltározás, értékelés, munkaruha-nyilvántartás.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés, középiskolai

KÖZALAPÍTVÁNYOK
ALAPÍTÓ OKIRATAI
MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA
Magyary Zoltán Felsõoktatási Közalapítvány
– módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt –
Alapító Okirata*
A Magyar Köztársaság Kormánya, valamint az Oktatási
és Kulturális Minisztérium a jelen alapító okirattal a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. tv. az alapításkor hatályos 74/G. §-a és 74/E. §-ának (6) bekezdése, a fel* A Fõvárosi Bíróság a 12.Pk. 61262/2004/7. számú végzésével elrendelte a Közalapítványra vonatkozó változás bejegyzését.
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sõoktatásról szóló törvény, valamint a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával,
átláthatóbbá tételével és ellenõrzésének bõvítésével összefüggõ egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi
XXIV. tv. az alapításkor hatályos 38. §-ának (4) bekezdése
alapján, a Fõvárosi Bíróságon 1990. december 11-én 860.
sorszám alatt nyilvántartásba vett „Alapítvány a Magyar
Felsõoktatásért és Kutatásért”, valamint a Fõvárosi Bíróságon 1991. február 18-án 1258. sorszám alatt nyilvántartásba vett „A Vezetõképzésért Alapítvány” vagyonának –
alapítójának hozzájárulásával – közalapítvány létrehozása
céljára tett felajánlást elfogadva közfeladat folyamatos
biztosítása céljából
Magyary Zoltán Felsõoktatási Közalapítvány
elnevezéssel – határozatlan idõre – kiemelkedõen közhasznú szervezetet hoz létre, amely az „Alapítvány a Magyar Felsõoktatásért és Kutatásért”, valamint „A Vezetõképzésért Alapítvány” jogutódja.
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delkezésre álló adatokat és – célhoz kötött felajánlások
esetén – a megjelölt célt mérlegeli. Visszautasíthatja a felajánlást, ha annak célja részben vagy egészben eltér a Közalapítvány céljaitól. Az elfogadott céltámogatást elkülönítetten kell kezelni, és a meghatározott célra kell fordítani.
3. A Kuratórium köteles visszautasítani a felajánlást,
ha
a) a csatlakozni kívánó jogi vagy magánszemély tevékenysége a közalapítványi célokkal összeegyeztethetetlen;
b) a felajánlás célja ellentétes a Közalapítvány céljaival, érdekeivel.
4. A Közalapítvány szervezete pártoktól független,
azoknak anyagi támogatást nem nyújt, és tõlük támogatást
nem fogad el. Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat; országgyûlési képviselõi, kisebbségi és helyi önkormányzati választáson jelöltet nem állít és sem közvetlen,
sem közvetett formában nem támogat.

I. Alapító
A Magyar Köztársaság Kormánya (Budapest, V., Kossuth tér 1–3.), valamint az Oktatási és Kulturális Minisztérium (Budapest, V., Szalay u. 10–14.). Az alapítói jogokat
a továbbiakban a Kormány gyakorolja.
Az oktatásért felelõs miniszter a Kormány nevében gyakorolja – az Alapító Okirat módosításának kivételével – az
alapítót megilletõ jogokat és kötelezettségeket, ideértve az
éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés értékelését is.
A Kuratórium és a Felügyelõ Bizottság tagjait, az oktatásért felelõs miniszter felkérése és elõterjesztése alapján a
Kormány jelöli ki.
II. A Közalapítvány neve
Magyary Zoltán Felsõoktatási Közalapítvány
Angol elnevezés: Magyary Zoltán Higher Educational
Public Foundation
III. A Közalapítvány székhelye
1055 Budapest, Szalay u. 10–14.
IV. A Közalapítvány jellege
1. A Közalapítvány állami közfeladatot ellátó nyílt
Közalapítvány, amelynek közhasznú szolgáltatásaiból
bárki részesülhet.
2. A Közalapítvány nyílt, ahhoz pénzbeli vagy más vagyonrendeléssel, felajánlásokkal bármely belföldi, illetõleg külföldi természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet csatlakozhat, aki,
illetve amely a Közalapítvány céljait, mûködési szabályait
elfogadja. A csatlakozás elfogadásáról a Közalapítvány
Kuratóriuma dönt. Ennek során a Kuratórium a csatlakozni kívánó szervezetrõl, intézményrõl vagy személyrõl ren-

V. A Közalapítvány célja, tevékenysége
1. A Közalapítvány célja:
a) a felsõoktatás fejlesztése, támogatása, az oktatás
színvonalának emelése;
b) a felsõoktatási hallgatók tanulmányainak elõsegítése;
c) a nyelvi képzés általános színvonalának emelése;
d) a felsõoktatás külföldi kapcsolatainak fejlesztése, támogatása;
e) új felsõoktatási szakok beindításával és mûködtetésével kapcsolatos elméleti kutatások;
f) az egyetemes magyar értelmiségi képzés támogatása,
ideértve a határokon kívüli magyar szellemi és kulturális
érdekek védelmét;
g) a képzés színvonalának emelése, az ehhez kapcsolódó kutatások támogatása;
h) a tehetséggondozás, a fiatal oktatók-kutatók tevékenységének támogatása;
i) az egyetemek és fõiskolák mûködési feltételeinek javítása, az oktatás technikai színvonalának emelése;
j) a magyar vezetõképzési rendszer képessé tétele a
gazdaság és közigazgatás átalakításához, modern mûködéséhez szükséges nagyszámú vezetõ kiképzésére, illetve átképzésére. Ezzel egyidejûleg a vezetõképzési intézményrendszer fejlesztése, az intézmények közötti koordináció
elõsegítése;
k) a külföldi vezetõképzési tapasztalatok hasznosítása,
a korszerû vezetõképzési programok, tananyagok hazai
adaptálása, az ehhez szükséges segítségnyújtás;
l) a szervezett és kölcsönös információs kapcsolatok
kiépítése a hazai vezetõképzõ intézmények, valamint ezen
intézmények és külföldi szervezetek között;
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m) a magyar vezetõképzési rendszer képesebb a gazdaság és közigazgatás átalakításához az euroatlanti integráció erõsítése érdekében;
n) folyamatos anyagi támogatást nyújtása a Nemzetközi Vezetõképzési Információs Központ fenntartásához és
azon tevékenységéhez, amely a Közalapítvány céljaival
összhangban van.
2. A Közalapítvány a fenti célok megvalósítása érdekében:
a) pályázatokat ír ki,
b) ösztöndíjakat alapít,
c) kiadványok szerkesztését, megjelentetését támogatja,
d) minden olyan tevékenységet támogat, amelyek a
fenti célok megvalósítását szolgálják és segítik elõ.
3. A Közalapítvány a közhasznú szervezetekrõl szóló
1997. évi CLVI. törvény (továbbiakban: Kszt.). 4. és
5. §-ában foglaltak szerint kiemelkedõen közhasznú szervezetként jön létre, arra tekintettel, hogy az oktatásért felelõs miniszter a felsõoktatással kapcsolatos állami feladatai
körében, a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 104. §-ának (1) bekezdése d) és e) pontjai alapján, tudományos, kutatási, felsõoktatási feladattámogatást lát el.
A Közalapítvány a Kszt. 26. § c) pontjának 3., 4., 5. és
19. alpontjai szerinti alábbi közhasznú tevékenységeket
végzi:
c) tudományos tevékenység, kutatás;
d) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
e) kulturális tevékenység;
f) euroatlanti integráció elõsegítése.
VI. A Közalapítvány vagyona, a közalapítványi vagyon
felhasználása
1. A Közalapítvány induló vagyona az „Alapítvány a
Magyar Felsõoktatásért és Kutatásért”, valamint „A Vezetõképzésért Alapítvány” teljes vagyona 2003. december
31-ei mérlegállapot szerint: az Alapítvány a Magyar Felsõoktatásért és Kutatásért által rendelkezésre bocsátott
204,264 millió Ft, és a Vezetõképzésért Alapítvány rendelkezésére bocsátott 33,657 millió Ft. Az induló vagyon
tényleges értéke a Közalapítvány 2005. február 9-én jogerõre emelkedett nyilvántartásba vételekor 130,858 millió
forint. A Közalapítvány törzsvagyona az induló vagyon
10%-a, amelyet a Közalapítvány mûködéséhez nem használhat fel.
2. A Közalapítvány céljára felhasználható:
a) a költségvetésbõl nyújtott támogatás;
b) a Közalapítvány – törzsvagyon feletti – induló vagyona, illetve annak hozadéka;
c) a csatlakozók adományainak felhasználható része;
d) a vállalkozási tevékenység hozadéka vagy egyéb saját bevétel.
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3. A Közalapítvány vagyonának felhasználásáról az
Alapító Okiratban, valamint annak keretei között a Szervezeti és Mûködési Szabályzatban (továbbiakban:
SZMSZ), továbbá az SZMSZ mellékletét képezõ Vagyonkezelési Szabályzatban foglaltaknak megfelelõen a Kuratórium dönt.
4. A Kuratórium minden gazdasági év kezdete elõtt
költségvetési tervet fogad el, amelyet a Kuratórium elnöke
terjeszt elõ. A költségvetési tervben a Közalapítvány a várható bevételeit és kiadásait jeleníti meg. A költségvetési
tervben a bevételeknek és a kiadásoknak egyensúlyban
kell lenniük. A költségvetési terv hiányt nem tartalmazhat.
5. A Kuratórium minden évben köteles az Alapítónak
írásban beszámolót készíteni a Közalapítvány elõzõ évi
mûködésérõl, vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetérõl és
gazdálkodásának legfontosabb adatairól. A beszámoló elkészítésének és az Alapító részére történõ megküldésének
határideje minden év június 30-a, beleértve a közhasznúsági jelentést is.
6. Ha a Közalapítvány költségvetési terve, gazdálkodása a rendeltetésszerû mûködést veszélyeztetné, az Alapító
részletes gazdálkodási terv bemutatását kérheti, abba megbízottja útján betekinthet. A Közalapítvány irataiba a Kuratórium és a Felügyelõ Bizottság minden tagja korlátozás
nélkül betekinthet.
7. A Közalapítvány az üzleti év forduló napjával – mint
mérlegfordulónappal – köteles beszámolót készíteni, amelyet a Kuratórium fogad el figyelembe véve a XIV. 4. pontban foglaltakat. A gazdálkodás értékelésekor külön kell
választani a vállalkozási és közalapítványi célú tevékenység közvetlen költségeit és bevételeit, valamint a Közalapítvány mûködési költségeit. A beszámolót és a Felügyelõ
Bizottság jelentését nyilvánosságra kell hozni.
A beszámolót a Közalapítvány köteles nyilvánosságra
hozni a számvitelrõl szóló 2000. év C. törvény, valamint a
számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján.
A Közalapítvány a beszámolóját a honlapján vagy a
SANSZ címû folyóiratban hozza nyilvánosságra.
További határidõk tekintetében a hatályos jogszabályi
rendelkezések figyelembevételével az SZMSZ rendelkezik.
8. A Közalapítvány a VI. 1. pontban meghatározott vagyont és a mindenkori költségvetési támogatást hitel fedezeteként nem használhatja, hitelt nem vehet fel.
9. A Közalapítvány mûködési költsége nem haladhatja
meg az éves tervezett költségvetés kiadásainak a tíz százalékos mértékét. Ez az összeg tartalmazza a Kuratórium és a
Felügyelõ Bizottság tagjainak tiszteletdíját és költségtérítését is. Nevezettek tiszteletdíjára évente legfeljebb a mûködési költség huszonöt százaléka használható fel.
10. A Közalapítvány céljainak megvalósulása érdekében egyéb juttatásokat nyilvános, mindenki számára hoz-
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záférhetõ, illetve pályázati rendszer keretei között nyújthat
a Kszt. 15. §-ában meghatározott feltételek szerint. A pályázat azonban nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekbõl – az eset összes körülményeinek mérlegelésével –
megállapítható, hogy a pályázatnak elõre meghatározott
nyertese van (színlelt pályázat). A pályázatnak minden
esetben nyíltnak, a pályázati eljárásnak szabályozottnak
kell lennie, és biztosítani kell a pályázatban kiírt feltételek
tisztaságát. A pályázat feltételeit a Közalapítvány a honlapján vagy a SANSZ címû folyóiratban hozza nyilvánosságra.
11. A Közalapítvány az általa támogatásban részesítettel a támogatás célját, a felhasználás rendjét, az elszámolás
tartalmát, határidejét és bizonylatait, az ellenõrzés módját
és a szerzõdésszegés következményeit tartalmazó szerzõdést köt. Az elszámolásokkal szemben támasztott követelményeket az SZMSZ mellékletét képezõ Vagyonkezelési
Szabályzat tartalmazza, amely nem lehet ellentétes az Alapító Okirattal.
12. A Közalapítvány pályázat kiírása nélkül évente a
vagyona 5%-ának mértékéig, de legfeljebb összesen egymillió forint (közvetlen vagy közvetett) támogatást nyújthat az alapító okiratban foglalt célokra.
VII. A Közalapítvány vállalkozási tevékenysége
1. A Közalapítvány csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve folytathat vállalkozási tevékenységet. Gazdálkodása során elért
eredményét nem osztja fel, azt az Alapító Okiratban meghatározott tevékenységre fordítja. A Kuratórium dönt arról, hogy a közalapítványi vagyonból milyen összeget köt
le, fektet be, továbbá arról, hogy a vagyon hány százalékát
lehet vállalkozási tevékenységre felhasználni, ez utóbbi
azonban nem haladhatja meg a Közalapítvány mindenkori
vagyonának 20%-át. A Közalapítvány vállalkozási tevékenységet csak pozitív, vagy nullszaldó eredmény elérése
esetén folytathat.
Vállalkozási tevékenysége során a VI. 1. pontban meghatározott vagyont és a mindenkori költségvetési támogatást nem használhatja fel.
2. A Közalapítvány csak olyan gazdálkodószervezetben vehet részt, amelyben legalább többségi befolyással
(Ptk. 685/B. §) rendelkezik, és amelyben felelõssége nem
haladja meg vagyoni hozzájárulása mértékét. Közalapítvány által létrehozott gazdálkodószervezet további gazdálkodószervezetet nem alapíthat, és gazdálkodószervezetben részesedést nem szerezhet.
3. A Közalapítvány befektetési tevékenységet a Kuratórium által elfogadott Befektetési Szabályzat alapján
folytathat, amely nem lehet ellentétes az Alapító Okirattal.
4. A Közalapítvány pénzügyi befektetési tevékenységet kizárólag államilag garantált értékpapírok vásárlása
körében végezhet.
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VIII. A Közalapítvány döntéshozó és -kezelõ szerve
1. A Közalapítvány legfõbb ügydöntõ, ügykezelõ és
képviselõ szerve a kilenctagú Kuratórium.
A Kuratórium tagjai:
A Kuratórium elnöke:
Dr. Pléh Csaba
A Kuratórium társelnöke:
Dr. Hámori Balázs
A Kuratórium alelnöke:
Dr. Erdei Anna
A Kuratórium további tagjai:
A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter jelölése alapján:
Dr. Pécsi Mária
Az egészségügyi miniszter jelölése alapján:
Dr. Temesi Alfreda
Az oktatási és kulturális miniszter jelölése alapján:
Dr. Karátson Dávid
Dr. Pap László
Dr. Takács Jánosné
Dr. Veres Pál
2. A kuratóriumi tagok megbízatása 2010. június 30-ig
szól. Ezen idõpont elõtt a miniszterek által jelölt kurátorok
tagsága megszûnik, ha az adott minisztériummal fennálló
jogviszonyuk megszûnik.
3. A kuratóriumi tisztség (az elnöki, a társelnöki és az
alelnöki tisztség) megszûnik:
a) a kuratóriumi tagság megszûnésével,
b) a kuratóriumi tisztségrõl történõ lemondással,
c) a Kuratórium kijelölésének a Ptk. 74/C. § (6) bekezdése alapján történõ visszavonásával,
d) a határozott idõtartam lejártával.
4. A kuratóriumi tagság megszûnik:
a) a kuratóriumi tagságról történõ lemondással,
b) a Kuratórium kijelölésének a Ptk. 74/C. § (6) bekezdése alapján történõ visszavonásával,
c) a Közalapítvány megszûnésével,
d) a kuratóriumi tag halálával,
e) a határozott idõtartam lejártával.
5. A Kuratórium elnöke:
a) irányítja a Közalapítvány tevékenységét és munkáját;
b) a Kuratórium társelnökével egyetemben önállóan
képviseli a Közalapítványt harmadik személyekkel szemben;
c) gyakorolja a munkáltatói jogokat a Közalapítvány
alkalmazottai felett. E jogokat az általa meghatározott
munkavállalók tekintetében a Közalapítvány titkárára átruházhatja.
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6. A Kuratórium alelnöke szakmailag irányítja a Közalapítvány pályázatával, az ösztöndíjakkal kapcsolatos
feladatokat a Kuratórium döntése alapján.
7. A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt
az a tag, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. §
b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a
határozat alapján:
a) kötelezettség vagy felelõsség alól mentesült, vagy
b) bármilyen elõnyben részesül, illetve a megkötendõ
jogügyletben vagy támogatásról szóló döntésben egyébként érdekelt. Nem minõsül elõnynek a Közalapítvány cél
szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehetõ nem pénzbeli szolgáltatás igénybevétele.
8. A Kuratórium tagjai tiszteletdíjban és költségtérítésben részesülhetnek. A tiszteletdíj összege a Kuratórium elnöke tekintetében ülésenként a mindenkori minimálbér
100%-a, a Kuratórium további tagjai tekintetében ülésenként a mindenkori minimálbér 75%-a. Köztisztviselõ kurátor tiszteletdíjban nem részesül.
IX. A Kuratórium mûködése
1. A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) a Közalapítvány szabályzatainak elfogadása és módosítása;
b) döntés az éves beszámolók jóváhagyásáról és a közhasznúsági jelentés elfogadásáról, illetve nyilvánosságra
hozatalának módjáról;
c) a Közalapítvány munkatervének, éves gazdálkodási
tervének jóváhagyása és az elnök beszámolójának elfogadása;
d) döntés pályázatok kiírásáról, elbírálásáról, a szerzõdéskötéssel, a teljesítményelfogadással kapcsolatos feltételek meghatározása;
e) a Közalapítvány vagyona feletti rendelkezés a Szervezeti és Mûködési Szabályzatnak megfelelõen;
f) döntés a könyvvizsgáló személyérõl és díjazásáról;
g) döntés a Közalapítvány alkalmazottaival való munkaviszony létesítésérõl, módosításáról, megszüntetésérõl.
2. A Kuratórium üléseinek rendje, az ülések és a közalapítványi iratok nyilvánossága:
a) A Kuratórium üléseit szükség szerint, de legalább
évente két alkalommal tartja, biztosítva a Közalapítvány
rendeltetésszerû mûködését. A Kuratórium összehívása
írásban történik. A Kuratórium összehívását bármely tag
kezdeményezheti az elnöknél, de azt az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök hívja össze. Rendkívüli ülést kell
összehívni, ha a Kuratórium elnöke így dönt, továbbá ha a
tagok 2/3-a azt írásban a napirend megjelölésével kéri.
Az ülés napirendjét – az elnök javaslata alapján – a Kuratórium fogadja el, az ülést megelõzõ ülések napirendi
döntései alapján és annak figyelembevételével.
Az ülések összehívása során a meghívókat a napirendi
pontokkal, valamint az ülések anyagaival, az ülést megelõzõ 8 nappal, a kuratóriumi tagoknak és a Felügyelõ Bizottságnak el kell juttatni.
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b) A Kuratórium akkor határozatképes, ha a tagok több
mint fele jelen van, és a jelenlévõ tagok többsége nem áll
az alapítóval függõségi jogviszonyban. Döntéseit egyszerû szótöbbséggel hozza, szavazategyenlõség esetén az elnök szavazata dönt, távollétében azt elvetettnek kell tekinteni.
Az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadásához 5 fõ jelenléte szükséges. Az éves beszámoló elfogadása a jelenlévõk egyhangú döntésével történhet.
Határozatképtelenség esetén a Kuratórium döntést nem
hozhat. A Kuratórium ülését nyolc napon belül változatlan
napirenddel, az ülés elmaradását követõ 30 napon belüli
idõpontra ismét ki kell tûzni, ismét össze kell hívni.
A Kuratórium ülései nyilvánosak. Zárt ülést a Kuratórium akkor rendelhet el, ha az ülés témája titok-, adatvédelmi vagy személyiségi jogokat érint. Az egyes napirendi
pontok figyelembevételével, tanácskozási joggal, szakértõk hívhatók meg az elnök vagy az alelnök javaslata
alapján.
A Kuratórium üléseit az elnök, akadályoztatása esetén
az alelnök, vagy bármely, az elnök által felkért kuratóriumi tag vezeti.
c) Kivételes esetben, ha a Kuratórium által eldöntendõ
kérdés egyszerû igennel vagy nemmel is megválaszolható,
és a kérdés eldöntése nem halasztható, az elnök írásban keresi meg a Kuratórium tagjait.
A kérdést minden esetben, írásban, igazolható módon
kell megküldeni a válaszadás határidejének feltüntetésével. Az adott kérdésben akkor érvényes a tag szavazata, ha
a válasz az elõzetesen megadott határidõig a megküldésnek megfelelõ feltételekkel megtörténik. A kérdések elküldésének és a válaszok beérkezésének tényét a határozatok könyvében rögzíteni kell.
Amennyiben a tag válasza a megadott határidõig nem
érkezik vissza, úgy azt akként kell figyelembe venni, mintha a Kuratórium tagja nem vett volna részt az ülésen. A tagok figyelmét erre elõzetesen írásban fel kell hívni.
Amennyiben a kuratóriumi tagok közül viszontválaszában
legalább három tag – a Kuratórium döntését megelõzõen –
további egyeztetést (vitát) javasol, úgy az érvényesen írásban nem dönthetõ el, és ebben a kérdésben a kuratóriumi
ülésen kell dönteni.
d) A Kuratórium üléseirõl emlékeztetõt kell készíteni,
amelyet a titkár készít el és azt az elnök, illetve amennyiben nem az elnök vezette az ülést, úgy a levezetõ elnök,
valamint az alelnök lát el kézjegyével. Az emlékeztetõben
felvett döntéseket a titkár a határozatok könyvében vezeti,
illetõleg nyilvántartja. A kuratóriumi ülések emlékeztetõit
meg kell küldeni a Kuratórium tagjainak, illetve a meghívottaknak is azon napirendi pontok kivonatait, amelyeken
a meghívott részt vett.
e) A döntésekrõl a határozatok könyvét oly módon kell
vezetni, hogy abból a Kuratórium döntéseinek tartalma,
idõpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzõk számaránya, továbbá személye megállapítható legyen.
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f) A Közalapítvány a döntéseit az érintettekkel írásban,
igazolható módon (ajánlott küldeményként), a nyilvánossággal a honlapján vagy a SANSZ címû folyóiraton keresztül közli. A Közalapítvány mûködésével kapcsolatosan keletkezett bármely iratba – elõre meghatározott és egyeztetett
idõpontban – külsõ személy betekinthet. A betekintés során
a Kuratórium egy tagjának vagy tisztségviselõjének jelenléte kötelezõ. Amennyiben olyan irat vonatkozásában merül
fel a kérés a betekintésre, amely az abban megnevezett személy személyiségi jogait sértené, úgy azt a Kuratórium
tisztségviselõje, képviselõje jogosult megtagadni.
g) Az Alapító Okirat szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a Közalapítvány honlapján vagy a SANSZ címû folyóirat útján hozza nyilvánosságra.
X. A Közalapítvány képviselete
1. A Közalapítvány képviseletét a Kuratórium elnöke
és társelnöke önállóan látja el. Az elnök és társelnök távollétében vagy akadályoztatása esetén a Közalapítvány képviseletét az alelnök látja el.
2. A Közalapítvány bankszámlái felett a Kuratórium elnöke, társelnöke és az alelnöke jogosult rendelkezni. A
bankszámla feletti rendelkezéshez minden esetben két rendelkezésre jogosult személy együttes aláírása szükséges.
3. A Kuratórium a Közalapítvány alkalmazottainak
korlátozott mértékben képviseleti jogot biztosíthat megjelölve a képviseleti jog gyakorlásának módját, illetõleg terjedelmét.
XI. A Közalapítvány Szakértõi Bizottsága
1. A Közalapítvány az alapító okirata V. j)–n) pontjaiban meghatározott vezetõképzési célok elérése érdekében
Szakértõi Bizottságot mûködtet. A Szakértõi Bizottság
minden vezetõképzéssel összefüggõ kérdésben elõkészíti
a Kuratórium döntését, javasol és véleményez. Javaslatot
dolgoz ki a vezetõképzéssel kapcsolatosan szakmai, szervezeti kérdésekben. A Kuratórium a vezetõképzéssel kapcsolatos döntései elõtt köteles kikérni a Szakértõi Bizottság véleményét.
2. A Szakértõi Bizottság tagjai a vezetõképzéssel
összefüggõ kérdésekben tanácskozási joggal részt vehetnek a Kuratórium ülésein.
XII. Felügyelõ Bizottság
1. A Közalapítvány gazdálkodásának, mûködésének
ellenõrzésére az alapító 3 tagú Felügyelõ Bizottságot
(továbbiakban: FB) hoz létre. Megbízatásuk 2010. június
30-áig szól.
Az FB tagjai:
Mejia Mollinedo Zoltán
Móré Tamás
Baranyi László
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2. A felügyelõbizottsági tisztség megszûnik:
– a felügyelõbizottsági tagság megszûnésével,
– a felügyelõbizottsági tisztségrõl történõ lemondással,
– a felügyelõbizottsági tisztségbõl történõ visszahívással,
– a határozott idõtartam lejártával.
A felügyelõbizottsági tagság megszûnik:
– a felügyelõbizottsági tagságról történõ lemondással,
– a felügyelõbizottsági tagságból történõ visszahívással,
– a határozott idõtartam lejártával.
3. Az FB tagjai maguk közül elnököt választanak az FB
ügyrendjében részletesen meghatározott rend szerint. Az
FB a Kuratórium mûködésére vonatkozó szabályok, és az
Alapító Okirat rendelkezéseinek figyelembevételével az
ügyrendjét maga határozza meg.
4. Nem lehet a FB elnöke vagy tagja az a személy, aki a
Közalapítvány Kuratóriumának elnöke vagy tagja, a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály
másképp nem rendelkezik; a Közalapítvány cél szerinti
juttatásaiból részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetõ nem pénzbeli szolgáltatásokat –, illetve a fentiekben meghatározott személyek hozzátartozója.
5. Az FB ellenõrzi a Közalapítvány mûködését és gazdálkodását, így különösen:
a) a kuratóriumi ülésekrõl készült jegyzõkönyvek
figyelembevételével vizsgálja a kuratóriumi döntések
összhangját a jogszabályokkal, az Alapító Okirattal, az
SZMSZ-szel, az ügyrenddel és egyéb szabályzatokkal;
b) az éves könyvvizsgálói jelentés figyelembevételével
vizsgálja a pénzügyi-gazdálkodási tevékenység összhangját, az éves számadásokat és a mérleget;
c) jogosult célvizsgálatot folytatni, ha a közalapítványi
célok megvalósítását, illetve a pénzügyi-gazdálkodási tevékenység szabályszerûségét veszélyeztetve látja, vagy ha
erre az Alapító vagy a Kuratórium felkéri;
d) jogosult a Közalapítvány ügyeirõl felvilágosítást
kérni, üzleti könyveit, iratait, a pénzkezelés, utalványozás
rendjét megvizsgálni.
6. Az FB tevékenységének eredményérõl az Alapítónak évente jelentést tesz, amelyrõl a Kuratóriumot is tájékoztatja.
7. Az FB tagjai tiszteletdíjban és költségtérítésben részesülhetnek. A tiszteletdíj összege az FB elnöke tekintetében ülésenként a mindenkori minimálbér 100%-a, az FB
további tagjai tekintetében ülésenként a mindenkori minimálbér 75%-a.
8. Az FB tevékenysége során a Közalapítvány vezetõ
tisztségviselõitõl jelentést, a Közalapítvány munkavállalóitól pedig tájékoztatást, felvilágosítást kérhet, továbbá a
Közalapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat
vizsgálhatja.
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9. Az FB elnöke, tagja a Kuratórium ülésein tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz.

– pályáztatás útján – megbízott független könyvvizsgáló
látja el.

10. Az FB köteles a Kuratóriumot tájékoztatni, ülésének összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:
a) a Közalapítvány mûködése során olyan jogszabálysértés vagy a Közalapítvány érdekeit súlyosan sértõ cselekmény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése
vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a
Kuratórium döntését teszi szükségessé;
b) a vezetõ tisztségviselõk felelõsségét megalapozó
tény merült fel.
A Közalapítvány Kuratóriumának elnöke az FB indítványára, a javaslattól számított harminc napon belül, köteles
a Kuratórium ülését összehívni.
E határidõ eredménytelen eltelte után a Kuratórium
összehívására az FB is jogosulttá válik.
Ha a Kuratórium a törvényes mûködés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelõ szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. A FB mûködésére
egyéb kérdésekben a Kszt. 11. §-ának rendelkezései alkalmazandók.

2. A könyvvizsgáló köteles félévenként a Közalapítvány könyveit megvizsgálni és ennek, továbbá az éves
mûködés vizsgálatának eredményérõl a Kuratóriumnak a
vizsgálatot követõen jelentést készíteni.

XIII. A Közalapítvány titkársága
1. A Kuratórium munkájának elõkészítését és szervezését a titkárság látja el.
A titkárság feladatai különösen:
a) a Kuratórium mûködési feltételeinek megteremtése
és folyamatos biztosítása,
b) a Kuratórium döntéseinek elõkészítése,
c) a Kuratórium határozatainak – operatív, adminisztratív – végrehajtása,
d) olyan szervezeti egység mûködtetése, amelynek létrehozását a Kuratórium részérõl a szakmai feladatok indokolják,
e) a közalapítványi vagyon kezelésével összefüggõ
pénzügyi és számviteli feladatok koordinálása, az éves
pénzügyi terv, a Kuratórium éves beszámolójának elkészítése és az ügyviteli feladatok ellátása,
f) a Nemzetközi Vezetõképzési Információs Központot
(a továbbiakban: NVIK) mûködtetése. A NVIK végzi a vezetõképzéssel foglalkozó hazai és külföldi intézmények
nyilvántartását, vezetõképzéssel kapcsolatos információs
kiadványok szerkesztését, információs rendezvények
szervezését, valamint folyamatos internetes információs
szolgáltatást nyújt.
A titkárságot a titkár vezeti, aki felett a munkáltatói jogokat a Kuratórium elnöke gyakorolja a IX. g) ponttal
összhangban. A titkár feladata a titkársági alkalmazottak
munkájának irányítása, ellenõrzése.
XIV. Könyvvizsgáló
1. A Közalapítvány számviteli rendjének, könyvelési,
gazdálkodási feladatainak ellenõrzését a Kuratórium által

3. Feladatai ellátása során a könyvvizsgáló különösen
a) jogosult felülvizsgálni a Közalapítvány pénztárát,
szerzõdéseit, bankszámláját;
b) jogosult felvilágosítást kérni a Közalapítvány alkalmazottaitól.
4. A könyvvizsgáló záradékolása és a FB véleménye
nélkül a Kuratórium a Közalapítvány éves gazdasági beszámolójának elfogadásáról érvényesen nem hozhat határozatot.
5. A könyvvizsgáló díját a Kuratórium állapítja meg.
6. Nem lehet könyvvizsgáló az a személy, aki a Közalapítvány Kuratóriumának elnöke vagy tagja, a Közalapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály másképpen nem rendelkezik; a Közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehetõ nem pénzbeli szolgáltatásokat –, illetve a
fentiekben meghatározott személyek hozzátartozója.
XV. Záró rendelkezések
1. A közhasznú szervezet megszûntét követõen 2 évig
nem lehet más közhasznú szervezet vezetõ tisztségviselõje
az a személy, aki olyan szervezetnél töltött be – annak
megszûntét megelõzõ két évben legalább egy évig – vezetõ tisztséget, amely az adózás rendjérõl szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
A vezetõ tisztségviselõ, illetõleg annak jelölt személy
köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet elõzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejûleg
más közhasznú szervezetnél is betölt.
Ezen összeférhetetlenségi szabály vonatkozik a kuratórium (VIII. 2.) és az FB tagjaira (XI. 2.) is.
2. A Közalapítvány támogatási pénzeszköz juttatásáról
dönteni jogosult tisztségviselõi a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelõen kétévente vagyonnyilatkozatot tesznek, melynek elmulasztása esetén megbízatásuk az államháztartásról szóló törvény
alapján visszavonásra kerül.
3. A Közalapítvány az államháztartásról szóló 1992.
évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvényben meghatározott esetekben és módon szûnik meg, ebben az esetben a
Közalapítványnak az Alapító által rendelkezésre bocsátott
vagyona az Alapítót illeti meg, azt a Közalapítvány céljaihoz hasonló célra kell fordítani, és errõl a nyilvánosságot
is megfelelõen tájékoztatni kell.
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4. A Közalapítvány bírósági nyilvántartásba vételi eljárásában az oktatásért felelõs miniszter jogosult eljárni.
5. A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell:
a) a számviteli beszámolót,
b) a költségvetési támogatás felhasználását,
c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
d) a cél szerinti juttatások kimutatását,
e) a közhasznú tevékenységrõl szóló rövid, tartalmi beszámolót,
f) a központi költségvetési szervtõl, az állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek
szerveitõl kapott támogatás mértékét,
g) a közhasznú szervezet vezetõ tisztségviselõinek
nyújtott juttatások értékét, illetõleg összegét.
6. A Közalapítvány alapító okiratát a Magyar Köztársaság hivatalos lapjában, a Magyar Közlönyben közzé kell
tenni.
7. A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a közalapítványi tárgyú jogszabályok és a kapcsolódó polgári jogi rendelkezései az irányadóak.
Budapest, 2007. június 27.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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1. Alapító
A Magyar Köztársaság Kormánya (Budapest V., Kossuth tér 1–3.) (a továbbiakban: Alapító). Az Alapító képviseletét az oktatási és kulturális miniszter (a továbbiakban: miniszter) látja el és gyakorolja – az Alapító Okirat
módosításának kivételével – az Alapítót megilletõ jogokat
és kötelezettségeket, ideértve az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés értékelését is. A Kuratórium és a Felügyelõ Bizottság tagjait a miniszter felkérése és elõterjesztése alapján a Kormány bízza meg.
2. A Közalapítvány elnevezése
Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvû Egyetemért
(a továbbiakban: Közalapítvány).
A Közalapítvány elnevezése német nyelven: Öffentliche Stiftung für die Deutschsprachige Universität Budapest.
A Közalapítvány elnevezése angol nyelven: Public
Foundation for the German Language University Budapest.
A Közalapítvány elnevezése francia nyelven: Fondation
Publique pour l’Université de Langue Allemande de
Budapest.
3. A Közalapítvány székhelye
1088 Budapest, Pollack Mihály tér 3.
4. A Közalapítvány idõtartama
A Közalapítvány határozatlan idõre jön létre.
5. A Közalapítvány jellege

A Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvû
Egyetemért
– módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt –
Alapító Okirata*
A Magyar Köztársaság Kormánya a jelen Alapító
Okirattal a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi
IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 74/G. §-a alapján,
továbbá a felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény
7. §-ának (7) bekezdése alapján az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvû Egyetem (a továbbiakban: Egyetem)
fenntartásával és mûködtetésével kapcsolatos közfeladatok ellátására kiemelten közhasznú szervezetként
mûködõ
közalapítványt
hoz létre a következõ feltételek szerint:

* A F õ v á ro s i B í ró s á g a 1 6 .P k . 6 0 .2 1 6 / 2 0 0 1 / 1 4 -I. é s a
16.Pk. 60.216/2001/14-II. számú végzéseiben az alapító okirat módosítását
tudomásul vette.

5.1. A Közalapítvány állami közfeladatot ellátó nyílt
közalapítvány, amelynek közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesülhet. A Közalapítvány az általa fenntartott intézmény mûködését az Egyetem támogatásával biztosítja.
Ezen felül a Közalapítvány céljainak megvalósulása érdekében egyéb juttatásokat nyilvános, mindenki számára
hozzáférhetõ, illetve meghívásos pályázati rendszer keretei között is nyújthat a közhasznú szervezetekrõl szóló
1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Kszt.)
15. §-ában meghatározott feltételek szerint.
5.2. A Közalapítvány nyitott, ahhoz pénzbeli vagy más
vagyonrendeléssel, felajánlásokkal bármely belföldi, illetõleg külföldi természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet csatlakozhat, ha a
Közalapítvány céljait, mûködési szabályait elfogadja.
A csatlakozás elfogadásáról a Közalapítvány Kuratóriuma
dönt. Ennek során a Kuratórium a csatlakozni kívánó szervezetrõl, intézményrõl vagy személyrõl rendelkezésre álló
adatokat és – célhoz kötött felajánlások esetén – a megjelölt célt mérlegeli. Visszautasíthatja a felajánlást, ha annak
célja részben vagy egészben eltér a Közalapítvány céljaitól. Az elfogadott céltámogatást elkülönítetten kell kezel-
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ni, és a támogató vagy a Kuratórium által meghatározott
célokra kell fordítani.
A Kuratórium köteles visszautasítani a felajánlást, ha
a) a csatlakozni kívánó jogi vagy magánszemély tevékenysége a közalapítványi célokkal összeegyeztethetetlen,
b) a felajánlás célja ellentétes a Közalapítvány céljaival, vagy
c) a felajánlás elfogadása a Közalapítványt bármilyen
módon kedvezõtlenül érintené.
5.3. A Közalapítvány szervezete pártoktól független,
azoknak anyagi támogatást nem nyújt, és tõlük támogatást
nem fogad el; közvetlen politikai tevékenységet nem folytat; országgyûlési képviselõjelöltet, megyei, fõvárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít és nem támogat.
6. A Közalapítvány célja, tevékenysége
6.1. A Közalapítvány célja, tevékenysége:
a) közös programok és intézmények mûködtetésével a
külföldi államok és Magyarország közötti oktatási és kutatási együttmûködés fejlesztése, a kapcsolatok erõsítése,
b) az Egyetem fenntartásával és mûködtetésével kapcsolatos feladatok ellátása, és az intézmény oktatási és
kutatási tevékenységének támogatása,
c) az a) pont alatti tevékenységét a Közalapítvány az
Egyetem keretén belül mûködõ Nemzetközi Tudományos
Tanács és Társadalmi Tanács közremûködésével valósítja
meg.
6.2. A Közalapítvány a Kszt. 5. §-ában foglaltak szerint
kiemelkedõen közhasznú szervezetként mûködik, a Kszt.
26. §-a c) pontjának 3., 4. és 19. alpontjaiban meghatározott alábbi közhasznú tevékenységet folytatja közvetlenül,
illetve az általa fenntartott intézmény támogatásával:
a) tudományos tevékenység, kutatás,
b) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
c) euroatlanti integráció elõsegítése.
6.3. A Közalapítvány a mûködési költségek és egyéb
juttatások odaítélésekor az általa támogatásban részesítettel a támogatás célját, a felhasználás rendjét, az elszámolás
tartalmát, határidejét, bizonylatait – a Közalapítvány
folyamatos ellenõrzési jogát kikötve – az ellenõrzés módját és a szerzõdésszegés következményeit tartalmazó szerzõdést köt. Az elszámolásokkal szemben támasztott követelményeket a Szervezeti és Mûködési Szabályzat
(SZMSZ) mellékletét képezõ Vagyonkezelési Szabályzat
tartalmazza, amelyek nem lehetnek ellentétesek az Alapító
Okirattal.
6.4. A Közalapítvány pályázat kiírása nélkül évente a
vagyona 5%-ának mértékéig, de legfeljebb összesen egymillió forint (közvetlen vagy közvetett) támogatást nyújthat az Alapító Okiratban foglalt célokra – az általa fenntartott intézmény támogatásán kívül.
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7. A Közalapítvány vagyona, a közalapítványi vagyon
felhasználása
7.1. A Közalapítvány induló vagyona 80 000 000 Ft,
azaz nyolcvanmillió forint, amelybõl 10% összességében
(8 000 000 Ft, azaz nyolcmillió forint) a törzsvagyon, amelyet a Közalapítvány mûködéséhez nem használhat fel.
7.2. A Közalapítvány céljára felhasználható:
a) a költségvetésbõl nyújtott támogatás tárgyévre szóló
része,
b) a Közalapítvány – törzsvagyon feletti – induló
vagyona, illetve annak hozadéka,
c) a csatlakozók adományainak felhasználható része,
d) a vállalkozási tevékenység hozadéka vagy egyéb
saját bevétel.
7.3. A Közalapítvány vagyonának felhasználásáról az
Alapító Okiratban, valamint annak keretei között az
SZMSZ-ben, továbbá az SZMSZ mellékletét képezõ
Vagyonkezelési Szabályzatban foglaltaknak megfelelõen
a Kuratórium dönt.
7.4. A Közalapítvány az igazgató elõkészítésében és az
elnök elõterjesztésével minden gazdasági év kezdete elõtt
költségvetési tervet készít, amelyben várható bevételeit és
kiadásait jeleníti meg. A költségvetési tervben a bevételeknek és a kiadásoknak egyensúlyban kell lenniük.
A költségvetési terv hiányt nem tartalmazhat.
7.5. A Közalapítvány a gazdasági év végén beszámolót
készít, amelyet a Felügyelõ Bizottság véleményez. A gazdálkodás értékelésekor külön kell választani a vállalkozási
és közalapítványi célú tevékenység közvetlen költségeit és
bevételeit, valamint a Közalapítvány mûködési költségeit.
A beszámolót és a Felügyelõ Bizottság jelentését nyilvánosságra kell hozni.
7.6. Ha a Közalapítvány költségvetési terve, gazdálkodása a rendeltetésszerû mûködést veszélyeztetné, az Alapító részletes gazdálkodási terv bemutatását kérheti, abba
megbízottja útján betekinthet. A Közalapítvány irataiba a
Kuratórium és a Felügyelõ Bizottság minden tagja korlátozás nélkül betekinthet.
7.7. A Kuratórium minden évben február 28-áig köteles az Alapítónak írásban beszámolni a Közalapítvány elõzõ évi mûködésérõl, június 15-éig pedig vagyoni helyzetérõl és gazdálkodásának legfontosabb adatairól.
7.8. A Közalapítvány a 7.1. alpontban meghatározott
vagyont és a mindenkori költségvetési támogatást hitel
fedezeteként nem használhatja.
7.9. A Közalapítvány mûködési költsége – amennyiben
a támogatási szerzõdés arról nem rendelkezik – nem haladhatja meg az éves tervezett költségvetés kiadásainak a
10%-os mértékét. Ez az összeg tartalmazza a Kuratórium
és a Felügyelõ Bizottság tagjainak tiszteletdíját és költségtérítését is. Tiszteletdíjra évente legfeljebb a mûködési
költség huszonöt százaléka használható fel.
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8. A Közalapítvány vállalkozási tevékenysége
8.1. A Közalapítvány a felhasználható vagyona gyarapítása érdekében vállalkozási tevékenységet is folytathat.
A Közalapítvány csak olyan vállalkozásban vehet részt,
amely nem veszélyezteti a Közalapítvány céljait és mûködését. A Közalapítvány csak olyan gazdálkodószervezetben vehet részt, amelyben legalább többségi befolyással
rendelkezik, és amelyben felelõssége nem haladja meg
vagyoni hozzájárulása mértékét. A Közalapítvány által létrehozott gazdálkodószervezet további gazdálkodószervezetet nem alapíthat, és gazdálkodószervezetben részesedést nem szerezhet. Vállalkozási tevékenysége során a
7.1. alpontban meghatározott vagyont és a mindenkori
költségvetési támogatást nem használhatja fel. A Közalapítvány csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve folytathat vállalkozási
tevékenységet. Gazdálkodása során elért eredményét nem
osztja fel, azt az Alapító Okiratban meghatározott tevékenységre fordítja.
8.2. A Közalapítvány befektetési tevékenységet a
Kuratórium által elfogadott Befektetési Szabályzat alapján
folytathat, amely nem lehet ellentétes az Alapító Okirattal.
9. A Közalapítvány döntéshozó és kezelõ szerve
9.1. A Közalapítvány legfõbb döntéshozó és -kezelõ
szerve a 15 tagú Kuratórium.
9.2. a) A Kuratórium elnökének, társelnökeinek és tagjainak megbízatása 2010. június 30-áig szól.
b) A Kuratórium elnöke:
Dr. Balázs Péter
c) A Kuratórium külföldi állampolgárságú társelnökeit
a miniszterelnök kéri fel a tisztség betöltésére a Közalapítvány bírósági nyilvántartásba vételét követõen. A társelnökök a Kuratórium ülésein tanácskozási joggal vesznek
részt. A Kuratórium társelnökeinek személyére a Közalapítványt támogató német nyelvterületû közigazgatási egységek vezetõi tesznek javaslatot.
d) A Kuratórium tagja a Német Szövetségi Köztársaság
mindenkori magyarországi nagykövete.
e) A Kuratórium tagjai:
Bacsó Béla
Dr. Sárközy Tamás
Heinek Ottó
Dr. Bayer József
Gulya András
Niedermüller Péter
Dr. Szitás József
Jürgen Christian Regge
Prof. Dr. Wilhelm Vossenkuhl
A Német Szövetségi Köztársaság jelenlegi magyarországi nagykövete:
Hans Peter Schiff
A Svájci Nagykövetség képviselõje:
Marc-André Salamin
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A Bajor Szabadállam képviselõje:
Dr. Rudolf Baer
Az Osztrák Szövetségi Köztársaság képviselõje:
Dr. Josef Höchtl
Baden-Württemberg tartomány képviselõje:
Klaus von Trotha
9.3. A kuratóriumi tisztség megszûnik:
a) a kuratóriumi tagság megszûnésével,
b) a tisztségrõl történõ lemondással,
c) a határozott idõtartam lejártával.
9.4. A kuratóriumi tagság megszûnik:
a) lemondással,
b) a Kuratórium kijelölésének a Ptk. 74/C. § (6) bekezdése alapján történõ visszavonásával,
c) a Közalapítvány megszûnésével,
d) a kuratóriumi tag halálával,
e) a határozott idõtartam lejártával,
f) az alapító okirat 9.9. pontja alapján.
9.5. A köztisztviselõ kuratóriumi tag megbízatása – az
alapító ellenkezõ döntésének hiányában – köztisztviselõi
jogviszonyának megszûntével megszûnik.
9.6. A Kuratórium elnökének, illetve tagjainak összeférhetetlenségére a Kszt. 8. és 9. §-ainak rendelkezései az
irányadók. A Kuratóriumi tagok nem lehetnek egymás és a
Felügyelõ Bizottság tagjainak közeli hozzátartozói
[Ptk. 685. § b) pont].
9.7. A Kuratórium határozathozatalában nem vehet
részt az a tag, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk.
685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján:
a) kötelezettség vagy felelõsség alól mentesült, vagy
b) bármilyen elõnyben részesül, illetve a megkötendõ
jogügyletben vagy támogatásról szóló döntésben egyébként érdekelt. Nem minõsül elõnynek a Közalapítvány cél
szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehetõ nem pénzbeli szolgáltatás igénybevétele.
9.8. A Kuratórium tagjai tiszteletdíjban és költségtérítésben is részesülnek, amelynek összegét és elszámolásának rendjét – az Alapító képviseletében eljáró miniszter
elõzetes jóváhagyásával – a Közalapítvány önálló szabályzatában kell meghatározni. A tiszteletdíj összege ülésenként nem lehet magasabb, mint a mindenkori minimálbér,
kivéve a Kuratórium elnökének tiszteletdíját, amely nem
haladhatja meg a mindenkori minimálbér kétszeresét.
9.9. A Közalapítvány támogatási pénzeszköz juttatásáról dönteni jogosult tisztségviselõi (a Kuratórium tagjai) a
köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
rendelkezéseinek megfelelõen kétévente vagyonnyilatkozatot tesznek, melynek elmulasztása esetén megbízatásuk
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
11/A. §-ának (4) bekezdése alapján visszavonásra kerül.
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10. A Kuratórium elnökének feladatai
10.1. A Kuratórium elnöke az Alapító által e tisztségre
jelölt személy. Az elnök az Alapítóval függõségi viszonyban álló kuratóriumi tag nem lehet. A Kuratórium társelnökét a miniszterelnök felkérése alapján az Alapító jelöli ki.
10.2. Az elnök feladatai:
a) irányítja a Közalapítvány tevékenységét, mûködését,
b) képviseli a Közalapítványt,
c) figyelemmel kíséri a programokat,
d) irányítja a szervezési munkát,
e) a nyilvánosság folyamatos tájékoztatása a Közalapítvány tevékenységérõl,
f) gondoskodik a Közalapítvány éves beszámolójának
és közhasznúsági jelentésének nyilvánosságra hozataláról,
g) felügyeli a Közalapítványi Iroda tevékenységét,
h) a Kuratórium döntése alapján munkaviszonyt vagy
munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesít a Közalapítványi Iroda igazgatójával, és gyakorolja felette a munkáltatói (megbízói) jogokat.
11. Az elnök helyettesítésének módja
Az elnököt akadályoztatása esetén a Közalapítványi
Iroda igazgatója helyettesíti. Ebben az esetben az elnököt
helyettesítõ igazgatót megilleti az elnök jogköre. Az elnököt helyettesítõ igazgatónak a helyettesítés idõtartama
alatt megtett intézkedéseirõl az elnök és a Kuratórium felé
beszámolási kötelezettsége van.
12. A Kuratórium jogköre
A Kuratórium:
a) felelõs a Közalapítvány pénzügyi, szakmai és gazdasági tevékenységéért,
b) dönt a rendelkezésre álló vagyon felhasználásának
és azok elveinek meghatározásában, vállalkozás indításáról,
c) dönt a Közalapítvány munkatervének, éves gazdálkodási tervének, költségvetésének, beszámolójának, a
közhasznúsági jelentés és mellékleteinek, valamint mérlegének elfogadásáról, jóváhagyásáról,
d) elfogadja és módosítja a Közalapítvány szervezeti és
mûködési szabályzatát, az annak mellékletét képezõ
Vagyonkezelési Szabályzatot, a Befektetési Szabályzatot,
amelyek az Alapító Okirattal ellentétes rendelkezéseket
nem tartalmazhatnak,
e) meghatározza a Közalapítvány céljára rendelkezésre
álló anyagi eszközök felhasználásának feltételeit, forrását
és értékelési szempontjait,
f) dönt a Közalapítvány által nyújtott támogatásokról,
g) ellenõrzi a támogatás felhasználását,
h) a Közalapítvány tevékenységét segítõ testületek
(állandó vagy eseti bizottságok, szakértõk) tagjait megbízza, felmenti, feladataikat meghatározza,
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i) dönt a közalapítványi formában meg nem valósítható
tevékenység folytatása céljából, a Közalapítvány céljait és
feladatait szolgáló gazdasági társaság megalapításáról,
j) dönt a tisztségviselõk tevékenységével kapcsolatos
beszámolók elfogadásáról,
k) dönt a kuratóriumi tagok indítványáról,
l) pályázat útján kiválasztja a Közalapítványi Iroda
igazgatóját,
m) elbírálja a csatlakozási kérelmeket, dönt a felajánlások elfogadásáról,
n) dönt az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvû
Egyetem Szenátusának határozata alapján történõ rektori
elõterjesztés elutasításáról, ellenkezõ esetben Szenátus
döntését jóváhagyólag, a miniszter elé terjeszti a rektor
köztársasági elnök által történõ megbízására vonatkozó
javaslatot.
13. A Kuratórium mûködése
13.1. A Kuratórium üléseit szükség szerint, de legalább
háromhavonta tartja. A Kuratórium ülését a napirend megjelölésével és az írásos elõterjesztések legalább 7 nappal
az ülést megelõzõen magyar és német nyelven történõ
megküldésével az elnök, akadályoztatása esetén az általa
kijelölt vagy a helyettesítésével megbízott tag hívja össze.
A Kuratórium akkor határozatképes, ha az ülésen tagjainak több mint a fele jelen van, és a jelen lévõ tagok több
mint a fele nem áll az Alapítóval függõségi, közszolgálati,
illetve közalkalmazotti jogviszonyban. A tagok legalább
egyharmadának írásos indítványára – az indítvány benyújtásáról számított 30 napon belül – a Kuratórium ülését
össze kell hívni.
13.2. A Kuratórium döntéseit az ülésen jelen lévõ tagok egyszerû szótöbbségével hozza, szavazategyenlõség
esetén az ülés elnökének szavazata dönt. A Kuratórium
tagjainak minõsített, kétharmados többségi szavazata
szükséges a 12. b), c), d), f), g), j) és n) alpontokban meghatározott döntési jogkörök tekintetében. A levezetõ elnök
nem lehet az Alapítóval függõségi viszonyban álló kuratóriumi tag.
13.3. A Kuratórium ülései – amennyiben a Kuratórium
eltérõen nem rendelkezik – nyilvánosak. Zárt ülés elrendelésére akkor van lehetõség, ha az ülés témája adatvédelmi
vagy személyiségi jogokat érint.
13.4. A Kuratórium elnökének akadályoztatása esetén
az általa kijelölt vagy a Kuratórium által megbízott tag
jár el.
13.5. A Kuratórium üléseirõl jegyzõkönyvet kell készíteni. A jegyzõkönyvben a Kuratórium ülésein elhangzottak lényegét kell rögzíteni. A jegyzõkönyvnek tartalmaznia kell a kuratóriumi ülések idõpontját, a határozatok szó
szerinti szövegét, a döntés hatályára vonatkozó rendelkezéseket, a döntést támogatók és az azt ellenzõk számarányát, személyét. A jegyzõkönyvet a kuratóriumi ülések
levezetõ elnöke, a jegyzõkönyvvezetõ és a jegyzõkönyv
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hitelesítõje írja alá. A jegyzõkönyvet a Kuratórium iratai
között meg kell õrizni. A jegyzõkönyv alapján kell vezetni
a Határozatok könyvét, amelybe be kell vezetni a határozat
tartalmát, idõpontját, hatályát, a döntést támogatók, ellenzõk arányát, személyét.
13.6. A kuratóriumi ülésrõl készült jegyzõkönyvet meg
kell küldeni a Felügyelõ Bizottság részére.
13.7. A Kuratórium döntéseit az érintettekkel írásban,
igazolható módon (ajánlott küldeményként), a Közalapítványi Iroda útján közli.
13.8. A Közalapítvány mûködésének, szervezetének,
képviseletének, valamint gazdálkodásának részletes rendjét az SZMSZ, a Vagyonkezelési Szabályzat és a Befektetési Szabályzat határozza meg az Alapító Okirat keretei
között.
14. A Felügyelõ Bizottság
14.1. A Közalapítvány ellenõrzõ szerve a háromtagú
Felügyelõ Bizottság.
14.2. A Felügyelõ Bizottság elnökét és tagjait az Alapító bízza meg. A megbízás 2010. június 30-áig szól. Nem
lehet a Felügyelõ Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki a Közalapítvány Kuratóriumának elnöke vagy
tagja, a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más
tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik; a Közalapítvány cél
szerinti juttatásaiból részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetõ nem pénzbeli szolgáltatásokat –,
illetve a fentiekben meghatározott személyek hozzátartozója.
14.3. A Felügyelõ Bizottság
Elnöke:
Móré Tamás
További tagjai:
Dr. Horváth László
Dr. Szabó Dezsõ
A felügyelõbizottsági tisztség megszûnik:
– a tagság megszûnésével,
– a tisztségrõl történõ lemondással,
– a tisztségbõl történõ visszahívással,
– a határozott idõtartam lejártával.
A felügyelõbizottsági tagság megszûnik:
– a tisztségrõl történõ lemondással,
– a tisztségbõl történõ visszahívással,
– a határozott idõtartam lejártával.
14.4. A Felügyelõ Bizottság a Kuratórium mûködésére
vonatkozó szabályok és az Alapító Okirat rendelkezéseinek figyelembevételével az ügyrendjét maga határozza
meg.
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14.5. A Felügyelõ Bizottság köteles a Közalapítvány
mûködését és gazdálkodását az ügyek teljes körére nézve
átfogóan ellenõrizni, így különösen:
a) a kuratóriumi ülésekrõl készült jegyzõkönyvek
figyelembevételével vizsgálja a kuratóriumi döntések
összhangját a jogszabályokkal, az Alapító Okirattal, az
SZMSZ-szel és az ügyrenddel;
b) az éves könyvvizsgálói jelentés figyelembevételével
vizsgálja a pénzügyi-gazdálkodási tevékenység összhangját, az éves számadásokat és a mérleget;
c) jogosult célvizsgálatot folytatni, ha a közalapítványi
célok megvalósítását, illetve a pénzügyi-gazdálkodási
tevékenység szabályszerûségét veszélyeztetve látja, vagy
ha erre az Alapító vagy a Kuratórium felkéri;
d) jogosult a Közalapítvány ügyeirõl felvilágosítást
kérni, üzleti könyveit, iratait, a pénzkezelés, utalványozás
rendjét megvizsgálni.
14.6. A Felügyelõ Bizottság tevékenységének eredményérõl az Alapítónak évente jelentést tesz, amelyrõl a
Kuratóriumot is tájékoztatja.
14.7. A Felügyelõ Bizottság tagjai tiszteletdíjban és
költségtérítésben is részesülnek, amelynek összegét és
elszámolásának rendjét – az Alapító képviseletében eljáró
miniszter elõzetes jóváhagyásával – a Közalapítvány önálló szabályzatában kell meghatározni. A tiszteletdíj
összege ülésenként nem lehet magasabb, mint a mindenkori minimálbér, kivéve a Felügyelõ Bizottság elnökének
tiszteletdíját, amely nem haladhatja meg a mindenkori
minimálbér kétszeresét.
14.8. A Felügyelõ Bizottság mûködésére egyéb kérdésekben a Kszt. 11. §-ának rendelkezései alkalmazandók.
A Felügyelõ Bizottság tagja a Kuratórium ülésein tanácskozási joggal részt vehet.
15. A Közalapítványi Iroda
15.1. A Közalapítványi Iroda (a továbbiakban: Iroda)
a Közalapítvány folyamatos mûködését, a Kuratórium
munkáját segítõ, ügyintézõ, titkársági, szervezési, pénzügyi, gazdálkodási, technikai feladatokat ellátó szervezeti
egység, amelyet az igazgató irányít. Az Iroda mûködésének részletes szabályait, az igazgató feladatait, az Iroda
tevékenységének ellenõrzését, az Alapító Okiratban foglaltakkal összhangban az SZMSZ szabályozza. Az Iroda
személyi állományának létszámát a feladatok ismeretében
a Kuratórium határozza meg. Az Iroda költségvetését a
Kuratórium hagyja jóvá.
15.2. Az igazgató az Iroda teljes felhatalmazású vezetõje, a kuratóriumi ülések tanácskozási jogú, meghívott
résztvevõje. Az Iroda igazgatójára a jelen Alapító Okirat
9.6. és 9.7. alpontjaiban leírt összeférhetetlenségi szabályokat megfelelõen alkalmazni kell. Hatáskörébe tartozik
az Iroda irányítása, a kuratóriumi döntések elõkészítése és
végrehajtása.
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15.3. Az igazgató gyakorolja az Iroda munkatársai
felett a munkáltatói jogkört.

mûködés vizsgálatának eredményérõl a Kuratóriumnak a
vizsgálatot követõen jelentést készíteni.

15.4. Az Iroda feladata olyan nyilvántartás vezetése
(Határozatok könyve), amely tartalmazza a kuratóriumi
döntések meghozatalának
a) idõpontját,
b) tartalmát,
c) idõbeli, személyi és tárgyi hatályát,
d) a döntésben részt vevõ kuratóriumi tagok támogató,
ellenzõ, tartózkodó szavazatai számarányát és személyét.

17.3. A könyvvizsgáló ellenjegyzése és a Felügyelõ
Bizottság véleménye nélkül a Kuratórium a Közalapítvány
éves gazdasági beszámolójának elfogadásáról érvényesen
nem hozhat határozatot.

15.5. Az Iroda köteles a döntés meghozatalát követõ
30 napon belül a döntésrõl írásban, igazolható módon
(ajánlott küldeményként) tájékoztatni az érintettet.
15.6. Az Iroda köteles a beszámoló részeként olyan
összeállítást készíteni, amely a támogatott szervezetek,
egyének nevét, támogatási összegét, a támogatott feladatot
és a támogatás jogcímét tartalmazza. Az összeállítást a
beszámoló részeként kell nyilvánosságra hozni.
15.7. A 15.4. alpontban írt nyilvántartásba, illetve a
15.6. alpontban írt nyilvántartásba, a beszámolóba és a
közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet. A betekintés
elõsegítésére az Iroda köteles minden hónap elsõ munkanapján fogadónapot tartani.
15.8. A Közalapítvány mûködésének és a szolgáltatások igénybevételének módját, a beszámolókat, a kuratóriumi döntéseket az Oktatási Közlönyben kell közzétenni.
Az Alapító Okirat szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait egy országos napilapban
hozza nyilvánosságra minden év június 30-áig.
16. A Közalapítvány képviselete
16.1. A Közalapítvány önálló képviseletére a Kuratórium elnöke jogosult. A Ptk. 74/C. § (4) bekezdése szerint
a kezelõ szerv az alapítvány alkalmazottjának képviseleti
jogot biztosít, így az Iroda igazgatója a 11. pont rendelkezései szerint jogosult a Közalapítvány képviseletére.
16.2. Bacsó Béla, Heinek Ottó, Dr. Bayer József, Gulya
András, Niedermüller Péter kuratóriumi tagok közül a
Kuratórium elnöke által írásban meghatalmazott 2 kuratóriumi tag együttesen jogosult rendelkezni a bankszámla
felett. Az Alapítóval érdekeltségi jogviszonyban álló kuratóriumi tag bankszámla feletti jogosultsággal nem rendelkezik.
17. Könyvvizsgáló
17.1. A Közalapítvány éves beszámolójának auditálását a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény elõírásainak
megfelelõen a Kuratórium által megbízott független,
pályáztatás útján felkért könyvvizsgáló látja el.
17.2. A könyvvizsgáló köteles félévenként a Közalapítvány könyveit megvizsgálni, és ennek, továbbá az éves

17.4. A könyvvizsgáló díját a Kuratórium állapítja
meg.
17.5. A Kszt. 8. §-a (2) bekezdésének megfelelõen nem
lehet könyvvizsgáló az a személy, aki a Közalapítvány
Kuratóriumának elnöke vagy tagja, a Közalapítvánnyal a
megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban áll, ha a jogszabály másképpen nem rendelkezik; a Közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül
– kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetõ nem
pénzbeli szolgáltatásokat –, illetve a fentiekben meghatározott személyek hozzátartozója.
18. Záró rendelkezések
18.1. Az Alapító rendelkezése alapján a Kuratórium
létszáma a jövõben bõvülhet a Közalapítvány céljainak
megvalósulása érdekében kötendõ nemzetközi szerzõdésekben részt vevõ külföldi kormányok képviselõivel.
18.2. A Közalapítvány részére nyújtott céltámogatás
beszámolási rendjére és gazdálkodására az alapítványok
gazdálkodásáról szóló 115/1992. (VII. 25.) Korm. rendeletben foglalt szabályok az irányadók.
18.3. A közalapítványi vagyon kamatai kezelésének és
felhasználásának szabályait a Közalapítvány Vagyonkezelési Szabályzatában kell meghatározni.
18.4. A közhasznú szervezet megszûntét követõ két
évig nem lehet más közhasznú szervezet vezetõ tisztségviselõje az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszûntét megelõzõ két évben legalább egy
évig vezetõ tisztséget, amely az adózás rendjérõl szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezetõ
tisztségviselõ, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet elõzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejûleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
18.5. A Közalapítvány megszûnése esetén az Alapító
köteles a megszûnt közalapítvány vagyonát – a hitelezõk
kielégítés után – a megszûnt közalapítvány céljához
hasonló célra fordítani, és errõl a nyilvánosságot megfelelõen tájékoztatni.
18.6. A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell:
a) a számviteli beszámolót,
b) a költségvetési támogatás felhasználását,
c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
d) a cél szerinti juttatások kimutatását,
e) a közhasznú tevékenységrõl szóló rövid, tartalmi
beszámolót,
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f) a központi költségvetési szervtõl, az állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától
és mindezek szerveitõl kapott támogatás mértékét,
g) a közhasznú szervezet vezetõ tisztségviselõinek
nyújtott juttatások értékét, illetõleg összegét.
18.7. A Közalapítvány bírósági nyilvántartásba vételi
eljárásában a miniszter jogosult eljárni.
18.8. A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. alapítványról szóló rendelkezései, államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a
Kszt. rendelkezései, továbbá az egyéb közalapítványi tárgyú jogszabályok és a kapcsolódó polgári jogi rendelkezései az irányadóak.
18.9. A Közalapítvány Alapító Okiratát a Magyar Köztársaság hivatalos lapjában, a Magyar Közlönyben közzé
kell tenni.
Budaepst, 2007. november 14.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA
A Nemzetközi Petõ András Közalapítvány
Alapító Okirata
(A módosításokkal egységes szerkezetben)
A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban:
Alapító) úgy rendelkezik, hogy a konduktív pedagógiai
módszer nemzetközi elterjesztésének és továbbfejlesztésének, a konduktív nevelõmunka kiterjesztésének és színvonala emelésének elõsegítésére a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvény 30. §-ának (1)–(3) bekezdése, valamint a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
alapján kiemelkedõen közhasznú szervezetként mûködõ
közalapítványt létesít, a Polgári Törvénykönyvnek az alapításkor hatályos 74/G. §-a és az azt módosító 1993. évi
XCII. törvény 40. §-ának (6) bekezdése figyelembevételével.
Az Alapító képviseletét az oktatásért felelõs miniszter
látja el és gyakorolja – az Alapító Okirat módosításának
kivételével – az Alapítót megilletõ jogokat és kötelezettségeket, ideértve az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés értékelését is. A Kuratórium és a Felügyelõ Bizottság tagjait az oktatásért felelõs miniszter felkérése és elõterjesztése alapján a Kormány jelöli ki.
* A Fõvárosi Bíróság a 12.Pk.64008/90/43. számú végzésével elrendelte
a Közalapítványra vonatkozó változás bejegyzését.
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1. A Közalapítvány neve
Nemzetközi Petõ András Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány).
A Közalapítvány elnevezése angol nyelven: Petõ András International Public Foundation.
A Közalapítvány elnevezése német nyelven: Petõ András Internationale Öffentliche Stiftung.
A Közalapítvány elnevezése francia nyelven: Petõ András Fondation Publique Internationale.
2. A Közalapítvány székhelye
1125 Budapest, Kútvölgyi út 6.
3. A Közalapítvány célja, tevékenysége
3.1. A Közalapítvány a felsõoktatásról szóló törvény és
a közoktatásról szóló törvény rendelkezéseinek figyelembevételével fenntartja a Mozgássérültek Petõ András
Nevelõképzõ és Nevelõintézetét (a továbbiakban:
MPANNI). Az MPANNI képzõ- és továbbképzõ-, valamint a konduktív nevelés alkalmazásával rehabilitációs
feladatokat lát el, és fenntart egy pedagógiai szakszolgáltatást és szakmai szolgáltatást folytató gyakorló közoktatási intézményt (gyakorlóiskola és -óvoda). A Közalapítvány az általa fenntartott MPANNI mûködését az
MPANNI költségvetésén keresztül biztosítja.
3.2. a) A nemzetközi igényeknek megfelelõ budapesti
székhelyû MPANNI részére anyagi támogatás nyújtása;
– a fõiskolán folyó – a központi idegrendszeri mozgássérültek konduktív nevelése útján történõ – gyógyító-, nevelõ-, oktató-, szervezõ- (dokumentáló) és kutatómunka
továbbfejlesztésére,
– a Közalapítvány részére biztosított ingatlanon – infrastrukturális bõvítéssel – a fõiskola és az általa fenntartott
gyakorló közoktatási intézmény által ellátott feladatok
mind jobb és korszerûbb körülmények közötti ellátására;
b) anyagi támogatás nyújtása a Nemzetközi Petõ Társaság tudományos kutatásra irányuló tevékenységéhez és a
központi idegrendszeri mozgássérültek konduktív nevelési módszer nemzetközi népszerûsítéséhez;
c) a konduktív nevelésre szorulók, valamint a konduktív nevelési rendszert elsajátítani kívánók anyagi támogatása;
d) a felsorolt közalapítványi célok megvalósításához
szükséges források gyûjtése, illetve befektetés útján történõ gyarapítása.
3.3. A Közalapítvány – a központi idegrendszeri mozgássérültek konduktív nevelése érdekében – a közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) 1., 2., 3.
és 4. pontjaiban felsorolt, és a felsõoktatásról szóló törvény
szerint az oktatásért felelõs miniszter feladatkörébe tartozó
tudományos, kutatási és felsõoktatási közfeladatok alapján
az alábbi közhasznú tevékenységeket látja el:
1. egészségmegõrzés, betegségmegelõzés, gyógyító,
egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
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2. szociális tevékenység, családsegítés, idõskorúak
gondozása,
3. tudományos tevékenység, kutatás,
4. nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.

4. A Közalapítvány jellege
4.1. A Közalapítvány állami közfeladatot ellátó nyílt
Közalapítvány. A Közalapítvány által nyújtott cél szerinti
juttatások bárki által megismerhetõk és igénybe vehetõk.
Ezen felül a Közalapítvány céljainak megvalósulása érdekében egyéb juttatásokat nyilvános, mindenki számára
hozzáférhetõ, illetve meghívásos pályázati rendszer keretei között is nyújthat a közhasznú szervezetekrõl szóló
1997. évi CLVI. törvény 15. §-ban meghatározott feltételek szerint.
4.2. A Közalapítvány nyitott, ahhoz pénzbeli vagy más
vagyonrendeléssel, felajánlásokkal bármely belföldi, illetõleg külföldi természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet csatlakozhat, ha a
Közalapítvány céljait, mûködési szabályait elfogadja.
A csatlakozás elfogadásáról a Közalapítvány Kuratóriuma
dönt. Ennek során a Kuratórium a csatlakozni kívánó szervezetrõl, intézményrõl vagy személyrõl rendelkezésre álló
adatokat és – célhoz kötött felajánlások esetén – a megjelölt célt mérlegeli. Visszautasíthatja a felajánlást, ha annak
célja részben vagy egészben eltér a Közalapítvány céljaitól. Az elfogadott céltámogatást elkülönítetten kell kezelni
és a meghatározott célokra kell fordítani.
A Kuratórium köteles visszautasítani a felajánlást, ha
– a csatlakozni kívánó jogi vagy magánszemély tevékenysége a közalapítványi célokkal összeegyeztethetetlen, vagy
– a felajánlás célja ellentétes a Közalapítvány céljaival.
4.3. A Közalapítvány vállalja, hogy közvetlen politikai
tevékenységet nem folytat, országgyûlési képviselõi, helyi
önkormányzati választáson jelöltet nem állít. Szervezete
pártoktól független, pártoknak anyagi támogatást nem
nyújt, tõlük támogatást nem fogad el.
5. A Közalapítvány vagyona
5.1. a) A Közalapítvány induló, valamint idõközben felértékelt vagyona az 1993. december 31-i állapot szerint a
jelen Alapító Okirat mellékletében kerül meghatározásra,
amely tartalmazza a Petõ-módszer – mint szellemi termék – új vagyonértékeléssel megállapított értékét. A Közalapítvány törzsvagyonának minõsülnek a jelen Alapító
Okirat mellékletének 2. pontjában felsorolt ingatlanok.
b) A Közalapítvány céljára felhasználható:
– a költségvetésbõl e célra nyújtott támogatás;
– a Közalapítvány – törzsvagyon feletti – induló vagyona, illetve annak hozadéka a csatlakozók adományainak felhasználható része;
– a vállalkozási tevékenység hozadéka, vagy egyéb saját bevétel.
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c) A Közalapítvány vagyonrészévé válnak a késõbbiekben a csatlakozó bel- és külföldi természetes és jogi
személyek pénzbeli és dologi adományai, ha a felajánlást a
Közalapítvány Kuratóriuma elfogadja.
5.2. A Közalapítvány vagyonának felhasználásáról, az
Alapító Okiratban, valamint annak keretei között, a Szervezeti és Mûködési Szabályzatban (a továbbiakban:
SzMSz), továbbá az SzMSz mellékletét képezõ Vagyonkezelési Szabályzatban foglaltaknak megfelelõen a Kuratórium dönt.
6. A Közalapítvány gazdálkodása
6.1. A Közalapítvány Kuratóriumának elnöke minden
gazdasági év kezdete elõtt elõterjeszti a költségvetési tervet a Kuratórium részére, amelyben a Közalapítvány várható bevételeit és kiadásait jeleníti meg. A költségvetési
tervben a bevételeknek és a kiadásoknak egyensúlyban
kell lenniük. A költségvetési terv hiányt nem tartalmazhat.
6.2. A Közalapítvány a gazdasági év végén mérleget és
a kiemelten közhasznú tevékenységérõl szöveges beszámolót készít, amelyet okleveles könyvvizsgáló hitelesít, és
a Felügyelõ Bizottság véleményez.
6.3. Az éves gazdálkodási beszámoló készítésekor külön kell választani a vállalkozási célú és közalapítványi célú tevékenység közvetlen költségeit és bevételeit, valamint
a Közalapítvány mûködési költségeit úgy, hogy
– abból az Alapító Okirat 3. pontja szerinti célok és tevékenységek értékelhetõek legyenek;
– legyen megállapítható, hogy a Közalapítvány mûködése hogyan befolyásolja az oktatásért felelõs miniszter
hatáskörébe tartozó feladatok támogatási szükségletét;
– a költségvetési támogatás hogyan hatott a Közalapítvány által végzett tevékenység színvonalára, gazdaságosságára, valamint a vagyon változására.
6.4. A Kuratórium minden év február 28-áig köteles az
Alapítónak írásban beszámolni a Közalapítvány elõzõ évi
mûködésérõl, június 30-áig pedig vagyoni helyzetérõl és
gazdálkodásának legfontosabb adatairól.
6.5. Ha a Közalapítvány költségvetési terve, gazdálkodása a rendeltetésszerû mûködést veszélyeztetné, az Alapító részletes gazdálkodási terv bemutatását kérheti, abba
megbízottja útján betekinthet. A Közalapítvány irataiba a
Kuratórium és a Felügyelõ Bizottság minden tagja korlátozás nélkül betekinthet.
6.6. A Közalapítvány a gazdálkodása során elért eredményét kizárólag céljaival összhangban, az Alapító Okiratban meghatározott tevékenységére fordíthatja, azt fel
nem oszthatja.
6.7. A Közalapítvány mûködési költsége, mely tartalmazza a Kuratórium és a Felügyelõ Bizottság tagjainak
tiszteletdíját és költségtérítését, a Közalapítvány éves – az
MPANNI kiadásait nem tartalmazó – költségvetésében
elõirányzott kiadásainak 10%-os mértékét nem haladhatja
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meg. Tiszteletdíjra évente legfeljebb a mûködési költség
25%-a használható fel.
A tiszteletdíj összege havonként nem lehet magasabb,
mint a mindenkori minimálbér 100%-a, kivéve a Kuratórium és Felügyelõ Bizottság elnökének tiszteletdíját, amely
nem haladhatja meg a mindenkori minimálbér kétszeresét.
6.8. A Kuratórium a Közalapítvány Alapító Okirat szerinti tevékenységének, az éves gazdálkodásának legfontosabb adatait és beszámolóját köteles a Közalapítvány honlapja és a legalább egy országos napilap útján is nyilvánosságra hozni.
6.9. Amennyiben a Közalapítvány az államháztartás alrendszereitõl támogatásban részesül, úgy arra az azt biztosító támogatóval köteles szerzõdést kötni, amelyben annak
feltételeit a felek rögzítik, különösen az elszámolás feltételeit és módját. Az ebben foglaltak szerint igénybe vehetõ
támogatási lehetõségeket, azok mértékét és feltételeit a
sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. A Közalapítvány elkülönítetten kezeli a felsõoktatási célú támogatást, beleértve a közoktatási intézmény fenntartására biztosított támogatást, valamint a Közalapítvány minden további támogatását.
6.10. A Közalapítvány a gazdálkodásáért és a vagyonkezelésért felelõs személyt, valamint a támogatót, illetve e
személyek Ptk. 685. § b) pont szerinti hozzátartozóját
(élettársát) cél szerinti juttatásban nem részesítheti, kivéve
azon szolgáltatásokat, amelyek a célokkal összhangban
bárki által igénybe vehetõk.
6.11. A közalapítványi vagyon kamatai kezelésének és
felhasználásának szabályait a Közalapítvány SzMSz-ének
mellékletét képezõ Vagyonkezelési Szabályzatban kell
meghatározni.
6.12. A Közalapítvány pályázat kiírása nélkül évente a
vagyona 5%-ának mértékéig, de legfeljebb összesen egymillió forint (közvetlen vagy közvetett) támogatást nyújthat az Alapító Okiratban foglalt célokra.
6.13. A Közalapítvány a mûködési költségek és juttatások odaítélésekor az általa támogatásban részesítettel a támogatás célját, a felhasználás rendjét, az elszámolás tartalmát, határidejét, bizonylatait – a Közalapítvány folyamatos ellenõrzési jogát kikötve – az ellenõrzés módját és a
szerzõdésszegés következményeit tartalmazó szerzõdést
köt.
Az elszámolásokkal szemben támasztott követelményeket az SzMSz mellékletét képezõ Vagyonkezelési Szabályzat tartalmazza. A szabályzatok nem lehetnek ellentétesek az Alapító Okirattal.
7. A Közalapítvány vállalkozási tevékenysége
7.1. A Közalapítvány a felhasználható vagyona gyarapítása érdekében vállalkozási tevékenységet is folytathat. A
Közalapítvány csak olyan gazdálkodószervezetben vehet
részt, amelyben legalább többségi irányítást biztosító befolyással rendelkezik, és amelyben felelõssége nem halad-
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ja meg vagyoni hozzájárulása mértékét. A Közalapítvány
által létrehozott gazdálkodószervezet további gazdálkodószervezetet nem alapíthat, és gazdálkodószervezetben részesedést nem szerezhet. Vállalkozási tevékenysége során
az 5.1. pontban meghatározott induló vagyont és a mindenkori költségvetési támogatást nem használhatja fel. A
Közalapítvány csak közhasznú céljainak megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve folytathat vállalkozási tevékenységet.
7.2. A Közalapítvány befektetési tevékenységet a Kuratórium által elfogadott Befektetési Szabályzat alapján
folytathat.
8. A Közalapítvány döntéshozó, kezelõ és képviselõ
szerve
8.1. A közalapítványi vagyon kezelõje és legfõbb döntést hozó szerve az Alapító által létrehozott Kuratórium.
A Kuratórium 9 tagból áll. A Kuratórium tagjait az Alapító jelöli. 6 tagra az oktatásért felelõs miniszter, 1-1 tagra
az egészségügyért felelõs miniszter, a külpolitikáért felelõs miniszter, valamint az Országos Egészségbiztosítási
Pénztár tesz javaslatot.
8.2. A Kuratórium összetétele az alábbiak szerint alakul:
a Kuratórium elnöke:
Ferenci Tibor
A Kuratórium további tagjai:
az oktatásért felelõs miniszter részérõl:
Dr. Balázs Magdolna
Bíró Ferencné
Majorosné Lasányi Ágnes
Nagyné Mermeze Klára
Ritoók Pálné
az egészségügyért felelõs miniszter részérõl:
Tóth Ibolya
a külpolitikáért felelõs miniszter részérõl:
Schmidtné dr. Ivancsics Cecília
az Országos Egészségbiztosítási Pénztár részérõl:
dr. Kameniczky István
8.3. A Kuratórium tagjainak megbízatása 2010. június
30-áig szól.
8.4. A Kuratórium állandó meghívottja tanácskozási
joggal az MPANNI fõigazgatója vagy az általa meghatalmazott személy, és a gyakorló közoktatási intézmény által
delegált szülõi képviselõ, akinek személyére az Iskolaszék
tesz javaslatot.
8.5. A kuratóriumi tagság megszûnik:
a) a határozott idõtartam lejártával,
b) a tag lemondásával,
c) a Kuratórium kijelölésének a Ptk. 74/C. § (6) bekezdése alapján történõ visszavonásával,
d) a Közalapítvány megszûnésével,
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e) a tag halálával,
f) összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével,
g) az Alapító Okirat 9.12. alpontja alapján.
Az MPANNI fõigazgatói tisztségét betöltõ személy
egyidejûleg nem lehet a Kuratórium tagja.
8.6. Valamely közhasznú szervezet megszûntét követõ
két évig nem lehet a Kuratórium tagja az a személy, aki
olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszûntét megelõzõ két évben legalább egy évig – vezetõ tisztséget, amely az adózás rendjérõl szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
A Kuratórium tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet elõzetesen
tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejûleg más
közhasznú szervezetnél is betölt.
9. A Kuratórium mûködése és hatásköre
9.1. A Kuratórium szükség szerint, évente legalább
négy alkalommal ülésezik. Üléseit az elnök hívja össze oly
módon, hogy a napirendi pontokat és az írásos elõterjesztést tartalmazó meghívó az ülést megelõzõ öt nappal a
meghívottakhoz megérkezzék.
Rendkívüli ülést kell összehívni, ha a Kuratórium elnöke vagy bármely más, három kuratóriumi tag írásban azt
kéri. Az elnök az elõterjesztett kérelem szerint, az abban
megjelölt napirenddel köteles összehívni a Kuratórium
üléseit.
A határozatképtelenség miatt megismételt ülés összehívása az eredeti kuratóriumi ülés meghívójában megjelölt
feltételekkel történik.
9.2. Az ülést a Kuratórium elnöke vezeti. A Kuratórium
ülései általában nyilvánosak, de a Kuratórium egyes napirendi pontok tekintetében zártkörû ülést rendelhet el,
amennyiben annak nyilvánossága személyiségi jogokat
sért.
A Kuratórium üléseirõl jegyzõkönyvet kell vezetni,
amelyet a levezetõ elnök és egy felkért tag hitelesít. A
jegyzõkönyvnek tartalmaznia kell a Kuratórium – évente
újrakezdett sorszámozással ellátott – lehetõleg szó szerint
rögzített döntéseit, legfontosabb megállapításait, azok
részletes tartalmát, idõpontját, hatályát, illetõleg a döntést
támogatók és ellenzõk számarányát, ha lehetséges személyét. A Közalapítvány mûködésének, szolgáltatási igénybevétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánossága
tekintetében hozott döntéseket a jegyzõkönyvnek szó szerint tartalmaznia kell. A Kuratórium ülésérõl készült jegyzõkönyvet meg kell küldeni a Felügyelõ Bizottság részére.
A Kuratórium döntéseit az érintettekkel írásban, igazolható módon (ajánlott küldeményként) a Közalapítvány Titkársága útján közli.
9.3. A Kuratórium akkor határozatképes, ha az ülésen
tagjainak több mint fele jelen van és a jelen lévõ tagok több
mint a fele nem áll az Alapítóval munkaviszonyban, közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszonyban, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban.
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A Kuratórium döntéseit a jelen lévõ tagok egyszerû szótöbbségével hozza, szavazategyenlõség esetén az elnök
vagy az elnök által kuratóriumi ülés levezetésére felkért
személy szavazata dönt. A levezetõ elnök nem lehet az
Alapítóval függõségi viszonyban álló kuratóriumi tag. A
Kuratórium a kizárólagos feladat- és hatáskörébe utalt, a
9.7. a), b), c), g), h) és i) pontokban meghatározott kérdésekben döntéseit valamennyi kuratóriumi tag kétharmados
szótöbbségével hozza.
9.4. A Kuratórium határozathozatalában nem vehet
részt az a személy, aki vagy akinek a közeli hozzátartozója
[Ptk. 685. § b) pont], élettársa a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelõsség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más elõnyben részesül, illetve a megkötendõ jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minõsül
elõnynek a közalapítvány cél szerinti juttatásai keretében a
bárki által megkötés nélkül igénybe vehetõ nem pénzbeli
szolgáltatás.
9.5. Kivételes esetben, ha a Kuratórium által eldöntendõ
kérdés egyszerû igennel és nemmel is megválaszolható, és
a kérdés eldöntése nem halasztható, az elnök írásbeli szavazást rendelhet el.
A kérdést minden esetben írásban, igazolható módon
kell (ajánlott küldeményként) megküldeni a válaszadás
határidejének feltüntetésével. Az adott kérdésben akkor
érvényes a tag szavazata, ha a válasz az elõzetesen megszabott idõn belül, a megküldésnek megfelelõ feltételekkel megtörténik. A válaszadásra nyitva álló határidõ nem
lehet kevesebb 5 munkanapnál, valamint nem lehet több
10 munkanapnál. A kérdések elküldésének és a válaszok
beérkezésének tényét jegyzõkönyvben kell rögzíteni.
Amennyiben a tag válasza a megadott határidõig nem
érkezik vissza, úgy azt a szavazatösszesítésnél nem lehet
tekintetbe venni, amelyre írásban elõzetesen fel kell hívni
a figyelmet. Ha válaszában legalább 3 kuratóriumi tag további egyeztetést javasol, a kérdés érvényesen írásban
nem dönthetõ el, arról kuratóriumi ülésen kell dönteni.
A válaszok alapján az elnök megállapítja a szavazás
eredményét és azt – a legutolsó szavazat beérkezését követõ 3 napon belül – írásban megküldi a tagoknak. A szavazás menetérõl és eredményérõl a Kuratórium elnöke köteles rövid szöveges összefoglalót készíteni.
9.6. A Közalapítvány mûködésével kapcsolatosan keletkezett iratokba elõre jelzett és egyeztetett idõpontban a
Közalapítvány tisztségviselõjének és alkalmazottjának jelenlétében bárki betekinthet.
9.7. A Kuratórium kizárólagos feladat- és hatásköre:
a) dönt a Közalapítványnak juttatott adományok, felajánlások elfogadásáról;
b) dönt a Közalapítvány éves tevékenységi és költségvetési tervérõl, elfogadja a tevékenységérõl és gazdálkodásáról szóló éves beszámolókat, a közhasznúsági jelentést;
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c) jóváhagyja az MPANNI és az általa fenntartott
gyakorló közoktatási intézmény költségvetését és beszámolóját;
d) jóváhagyja az MPANNI SzMSz-ét és annak mellékleteit;
e) elfogadja az Alapító részére kötelezõen elkészített
éves MPANNI beszámolókat;
f) beszámol mindazokról a kérdésekrõl, amelyeket az
Alapító által felhatalmazott Felügyelõ Bizottság meghatároz;
g) elfogadja és módosítja a Közalapítvány SzMSz-ét,
valamint a mellékleteit képezõ Vagyonkezelési Szabályzatot és Befektetési Szabályzatot;
h) dönt a közalapítványi vagyon felhasználásának
elveirõl, a vagyon elidegenítésérõl, vállalkozás indításáról;
i) dönt hitel felvételérõl;
j) meghatározza a Közalapítvány céljára rendelkezésre
álló anyagi eszközök felhasználásának feltételeit, forrását
és értékelési szempontjait;
k) dönt a Közalapítvány által nyújtott támogatásokról,
ellenõrzi a támogatás felhasználását;
l) megbízza, felmenti a Közalapítvány tevékenységét
segítõ állandó, eseti bizottságokat, szakértõket, illetve
meghatározza feladataikat;
m) gyakorolja a Titkárság vezetõjével kapcsolatban a
kiemelt munkáltatói jogokat (munkaviszony létesítése,
módosítása, megszüntetése);
n) dönt a felsõoktatási törvény alapján az MPANNI,
mint felsõoktatási intézmény fenntartójának hatáskörébe
utalt kérdésekben.
9.8. A közalapítványi adományok juttatásával, illetve a
kedvezményezetteket érintõ döntéseivel kapcsolatos tájékoztatást a Kuratórium köteles a Közalapítvány honlapján
közzétenni.
9.9. Amennyiben a támogatás nyújtása pályázat útján
történik, úgy a pályázatnak minden esetben nyíltnak, illetve a pályázati eljárásnak szabályozottnak kell lennie, továbbá biztosítani kell a pályázatban kiírt feltételek tisztaságát.
A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekbõl az eset összes körülményei mérlegelésével megállapítható, hogy a pályázatnak elõre meghatározott nyertese
van (színlelt pályázat).
9.10. A Kuratórium elnöke:
a) irányítja a Kuratórium munkáját;
b) összehívja és vezeti a Kuratórium üléseit;
c) az Alapító Okirat 9.7. n) pontjának figyelembevételével gyakorolja a Fõiskola fõigazgatója felett a munkáltatói jogokat;
d) az Alapító Okirat 9.7. m) pontjának figyelembevételével – a kiemelt munkáltatói jogok kivételével (munkaviszony létesítése, módosítása, megszüntetése) – gyakorolja
a titkárságvezetõ felett a munkáltatói jogokat;

4353

e) gondoskodik a Közalapítvány gazdálkodásának legfontosabb adatai, valamint tevékenysége évenkénti nyilvánossá tételérõl, a Kuratórium által meghatározott rend
szerint.
9.11. A Kuratórium tagjai tiszteletdíjban és költségtérítésben is részesülhetnek, amelynek feltételeit, összegét és
elszámolásának rendjét – az Alapító képviseletében eljáró
oktatásért felelõs miniszter elõzetes jóváhagyásával – a
Közalapítvány önálló szabályzatában kell meghatározni,
összhangban a 6.7. pontban foglaltakkal.
9.12. A Közalapítvány támogatási pénzeszköz juttatásáról dönteni jogosult tisztségviselõi (a Kuratórium tagjai) a
köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
rendelkezéseinek megfelelõen kétévente vagyonnyilatkozatot tesznek, melynek elmulasztása esetén megbízatásuk
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
11/A. §-ának (4) bekezdése alapján visszavonásra kerül. A
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 11/A. §-ában foglaltaknak megfelelõen, az ott elõírtak szerint kell teljesíteni.
10. A Felügyelõ Bizottság
10.1. Az Alapító a Közalapítvány kezelõ szervének ellenõrzésére négytagú Felügyelõ Bizottságot hoz létre.
A Felügyelõ Bizottság tagjainak megbízatása 2010. június 30-áig szól.
10.2. A Felügyelõ Bizottság elnöke:
Tordai Magdolna
A Felügyelõ Bizottság további tagjai:
Mátyásné dr. Patócs Andrea
Dr. Rupp András
Dr. Simányi Zsolt
10.3. Nem lehet a Felügyelõ Bizottság tagja az a személy, aki
a) a Kuratórium elnöke vagy tagja,
b) a Közalapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a Közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetõ nem
pénzbeli szolgáltatásokat, illetve
d) az a)–c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
Valamely közhasznú szervezet megszûntét követõ
2 évig nem lehet a Felügyelõ Bizottság tagja az a személy,
aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszûntét megelõzõ két évben legalább egy évig – vezetõ
tisztséget, amely az adózás rendjérõl szóló törvény szerinti
köztartozását nem egyenlítette ki.
A Felügyelõ Bizottság tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet
elõzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejûleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
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10.4. A Felügyelõ Bizottság feladata ellenõrizni a Közalapítvány mûködésének törvényességét és vagyonának
kezelésével kapcsolatos tevékenységet, melynek keretében évenként vizsgálja az éves beszámoló és az elkészített
könyvvizsgálói jelentés alapján a Közalapítvány mûködését és gazdálkodását.
A gazdálkodás szakszerû ellenõrzése érdekében a Felügyelõ Bizottság részére a Kuratórium döntéseit tartalmazó jegyzõkönyveket meg kell küldeni.
A Felügyelõ Bizottság vizsgálatot tarthat – bejelentés
alapján –, ha a Közalapítvány céljait veszélyeztetve látja,
ehhez külsõ szakértõk segítségét is igénybe veheti. A Felügyelõ Bizottságot minden kuratóriumi ülésre tanácskozási joggal meg kell hívni.
10.5. A Felügyelõ Bizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni, ülésének összehívását kezdeményezni, ha arról
szerez tudomást, hogy
a) a Közalapítvány mûködése során olyan jogszabálysértés vagy a Közalapítvány érdekeit súlyosan sértõ cselekmény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése
vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a
Kuratórium döntését teszi szükségessé,
b) a vezetõ tisztségviselõk felelõsségét megalapozó
tény merül fel.
A Közalapítvány Kuratóriumának elnöke a Felügyelõ
Bizottság indítványára a javaslattól számított harminc napon belül köteles a Kuratórium ülését összehívni.
E határidõ eredménytelen eltelte után a Kuratórium
összehívására a Felügyelõ Bizottság is jogosulttá válik.
Ha a Kuratórium a törvényes mûködés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelõ szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
10.6. A Felügyelõ Bizottság tevékenységérõl évente beszámol az Alapítónak, és az Alapító felkérésére bármikor
részvizsgálatot tarthat. A Felügyelõ Bizottság jelentéseirõl
a Kuratóriumot is tájékoztatja.
10.7. A Felügyelõ Bizottság az ügyrendjét maga határozza meg, azonban évente két alkalommal köteles ülést
tartani. A Felügyelõ Bizottság akkor határozatképes, ha
legalább három tagja jelen van, döntéseit egyszerû szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlõség esetén az elnök
szavazata dönt.
10.8. A Felügyelõ Bizottság tagjai tiszteletdíjban és
költségtérítésben is részesülhetnek, amelynek feltételeit,
összegét és elszámolásának rendjét – az Alapító képviseletében eljáró oktatásért felelõs miniszter elõzetes jóváhagyásával – a Közalapítvány önálló szabályzatában kell
meghatározni összhangban a 6.7. pontban foglaltakkal.
10.9. A felügyelõbizottsági tagság megszûnik:
a) a tag halálával,
b) a tag lemondásával,
c) a tag Alapító általi visszahívásával,
d) a Közalapítvány megszûnésével,

2008/30. szám

e) a határozott idõtartam lejártával,
f) összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
A felügyelõbizottsági tagság megszûnhet a közszolgálati, illetve a közalkalmazotti jogviszony megszûnésével,
az Alapító döntésének függvényében.
11. A Titkárság
11.1. A Titkárság a Közalapítvány folyamatos mûködését, a Kuratórium munkáját segítõ, ügyintézõ, szervezési,
pénzügyi, gazdálkodási, technikai feladatokat ellátó szervezeti egység, amelyet a titkárságvezetõ irányít. A Titkárság
mûködésének részletes szabályait, a titkárságvezetõ feladatait, a Titkárság tevékenységének ellenõrzését, az Alapító
Okiratban foglaltakkal összhangban az SzMSz szabályozza. A Titkárság személyi állományának létszámát a feladatok ismeretében a titkárságvezetõ határozza meg. A Titkárság költségvetését a Kuratórium hagyja jóvá.
11.2. A titkárságvezetõ a Titkárság teljes felhatalmazású
vezetõje, a kuratóriumi ülések tanácskozási jogú, meghívott
résztvevõje. Hatáskörébe tartozik a Titkárság irányítása, a
kuratóriumi döntések elõkészítése és végrehajtása.
11.3. A titkárságvezetõ gyakorolja a Titkárság munkatársai felett a munkáltatói jogkört.
11.4. A Titkárság feladata olyan nyilvántartás vezetése
(Határozatok könyve), amely tartalmazza a kuratóriumi
döntések meghozatalának
– helyét és idõpontját,
– tartalmát,
– idõbeli, személyi és tárgyi hatályát,
– a döntésben részt vevõ kuratóriumi tagok támogató,
ellenzõ, tartózkodó szavazatai számarányát és személyét.
12. A Közalapítvány képviselete
12.1. A Közalapítvány képviseletét a Kuratórium elnöke látja el. Az elnököt akadályoztatása esetén Ritoók Pálné
kuratóriumi tag helyettesíti. Ebben az esetben a tagot teljes
körûen megilleti az elnök jogköre. A helyettesítés idõtartama alatt megtett intézkedéseirõl az elnök és a Kuratórium
felé beszámolási kötelezettsége van.
12.2. A Közalapítvány pénzforgalmi számlát a Magyar
Államkincstárnál vezet. A számla felett a Kuratórium elnöke, Ritoók Pálné kuratóriumi tag, Bíró Ferencné kuratóriumi tag és a titkárságvezetõ jogosult rendelkezni.
A bankszámla feletti rendelkezéshez minden esetben
két rendelkezésre jogosult személy aláírása szükséges.
12.3. A Kuratórium a Közalapítvány alkalmazottjának
képviseleti jogot biztosíthat, megjelölve a képviseleti jog
gyakorlásának módját, illetõleg terjedelmét.
13. A könyvvizsgáló
A Közalapítvány könyvelési, gazdálkodási feladatainak
ellenõrzését a pályáztatás útján felkért, a Kuratórium által
megbízott független könyvvizsgáló végzi. A közhasznú
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szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. törvény 8. §-a (2) bekezdésének megfelelõen nem lehet könyvvizsgáló az a
személy, aki
a) a Közalapítvány Kuratóriumának elnöke vagy tagja,
b) a Közalapítvánnyal megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály másképpen nem rendelkezik,
c) a Közalapítvány cél szerint juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetõ nem
pénzbeli szolgáltatásokat,
d) illetve a fentiekben meghatározott személyek hozzátartozója.
14. A Közalapítvány idõtartama
A Közalapítványt az Alapító határozatlan idõre hozza
létre. Ha a Közalapítvány megszûnik, a Közalapítványnak
az Alapító által adott vagyona az Alapítóra száll vissza, azzal a feltétellel, hogy köteles azt a 3. pontban meghatározott közalapítványi célokra fordítani.
15. Záró rendelkezések
15.1. A Közalapítvány részére nyújtott céltámogatás beszámolási rendjére és gazdálkodására az alapítványok gazdálkodási rendjérõl szóló 115/1992. (VII. 25.) Korm. rendeletben foglalt szabályok az irányadók.
15.2. A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell:
a) a számviteli beszámolót,
b) a költségvetési támogatás felhasználását,
c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
d) a cél szerinti juttatások kimutatását,
e) a költségvetési szervtõl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési
önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitõl kapott támogatás mértékét,
f) a közhasznú szervezet vezetõ tisztségviselõinek
nyújtott juttatások értékét, illetve összegét,
g) a közhasznú tevékenységrõl szóló rövid tartalmi beszámolót.
15.3. A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. törvény, továbbá az egyéb
közalapítványi tárgyú jogszabályok és a kapcsolódó polgári jogi rendelkezések az irányadóak.
15.4. A Közalapítvány bírósági nyilvántartásba vételi
eljárásában az oktatásért felelõs miniszter jogosult eljárni.
A Közalapítvány Alapító Okiratát a Magyar Köztársaság
hivatalos lapjában, a Magyar Közlönyben közzé kell tenni.
Budapest, 2007. május 30.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
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MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA
A Tempus Közalapítvány
– módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt –
Alapító Okirata*
A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: alapító) a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény az alapításkor hatályos 74/G. §-a alapján az állami
közfeladatok folyamatos biztosítása céljából határozatlan
idõre közalapítványt hoz létre.
1. A Közalapítvány neve
Tempus Közalapítvány.
2. A Közalapítvány székhelye
1093 Budapest, Lónyay utca 31.
3. A Közalapítvány célja
3.1. A Közalapítvány a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény 4. §-ában, a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvény 95. §-ában, valamint a szakképzésrõl
szóló 1993. évi LXXVI. törvény 4. § (3) és (4) bekezdésében megfogalmazott közfeladatok ellátása és elõsegítése
érdekében az alábbi célokra jött létre:
– A magyar szakképzés, oktatás és kutatás-fejlesztés
európai felzárkózásának és kapcsolódásának, az európai
integráció gondolatának és a Magyar Köztársaság EU-tagságból adódó kötelezettségeinek, feladatainak végrehajtása, az ezzel járó kihívásoknak való megfelelés elõmozdítása és támogatása.
– A magyar oktatás keretein belül a nõk és a férfiak
esélyegyenlõségének elõmozdítása, a fogyatékkal élõ személyek igényeinek kielégítése, a rasszizmus és az idegengyûlölet leküzdésének elõsegítése.
– A CEEPUS-program végrehajtásának és a CEEPUS
Magyarországi Iroda mûködtetésének biztosítása.
– Az Európai Unió Leonardo da Vinci programja végrehajtásának és a Leonardo Nemzeti Iroda mûködtetésének biztosítása.
– Az Európai Unió Socrates-programja végrehajtásának és a Socrates Nemzeti Iroda mûködtetésének biztosítása.
– Az Európai Unió Egész Életen Át Tartó Tanulás
programja – a Socrates és Leonardo da Vinci-programok
folytatásaként létrehozott program – végrehajtásának és az
Egész Életen Át Tartó Tanulás Programja Nemzeti Iroda
mûködtetésének biztosítása.
– Az Európai Unió Tempus-programja végrehajtásának és a Tempus Nemzeti Kapcsolattartó Pont mûködtetésének biztosítása.

miniszterelnök
* A Fõvárosi Bíróság a 12.Pk. 60336/1996/45. számú végzésével elrendelte a Közalapítványra vonatkozó bejegyzését.
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– Az Európai Unió Erasmus Mundus programja végrehajtásának és az Erasmus Mundus Nemzeti Kapcsolattartó
Pont mûködtetésének biztosítása.
– Az Európai Unió EUROPASS Training programja
végrehajtásának és a EUROPASS Training Nemzeti Kapcsolattartó Pont mûködtetésének biztosítása.
– Az Európai Unió Európa a polgárokért programja
végrehajtásának és az Európa a polgárokért Nemzeti Kapcsolattartó Pont mûködtetésének biztosítása.
– Az Európai Parlament és a Tanács 2241/2004/EK határozatának elõírásai szerint ellátja az Europass Mobilitási
Igazolvánnyal (Europass-mobilitás) kapcsolatos feladatokat.
– Az Alumni for Europe hálózat mûködtetése.
– Az Európai Unió „Európai Nyelvi Díj” programjának
lebonyolítása.
– Az Európa-tanulmányi központok hálózatának mûködtetésével járó koordinációs feladatok ellátása.
– A Világ – Nyelv pályázati programcsomag végrehajtásának és a Világ – Nyelv Programiroda mûködtetésének
biztosítása.
– A szellemi erõforrások fejlesztése érdekében olyan
nemzetközi programok szervezése, amelyekre az oktatásért felelõs miniszter a Közalapítványt felkéri.
3.2. A Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap tervezését és felhasználását segítõ felnõttképzések szervezése és
lebonyolítása.
A fenti tevékenységek megfelelnek a közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. §-a c) 4. pontjában szereplõ közhasznú tevékenységeknek.
4. A Közalapítvány vagyona
4.1. A Közalapítvány induló vagyona az alapításhoz
rendelkezésre bocsátott 18 millió Ft összegû vagyon, amelyet Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítványnak a
Diákcsere Mozgalomért Szakalapítványa útján a Mûvelõdési és Közoktatási Minisztérium bocsátott rendelkezésre.
A Közalapítvány törzsvagyona az induló vagyon 5%-a. A
Közalapítvány mûködéséhez a Közalapítvány vagyonának hozadéka felhasználható. A kamatjövedelmek növelik
a vagyont. A közalapítvány mûködési költsége nem haladhatja meg az éves tervezett költségvetés kiadásainak a
10%-os mértékét. Ez az összeg tartalmazza a Kuratórium
és a Felügyelõ Bizottság tagjainak tiszteletdíját és költségtérítését is. Tiszteletdíjra évente legfeljebb a mûködési
költség huszonöt százaléka használható fel.
4.2. Az alapító 2 millió Ft-tal növeli a Közalapítvány
induló vagyonát az Alapító Okiratban megjelölt feladatok
megvalósítása érdekében. A Közalapítvány induló vagyona ezzel együtt összesen 20 millió Ft.
5. Csatlakozás a Közalapítványhoz
A Közalapítvány nyitott, ahhoz bármely kül- és belföldi
természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyek jo-
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gi személyiséggel nem rendelkezõ társulásai csatlakozhatnak támogatásuk felajánlásával. A Közalapítvány Kuratóriuma dönt a csatlakozási szándék elfogadásáról.
A Közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem
folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi
támogatást nem nyújt.
6. A Közalapítvány gazdálkodása
6.1. A Közalapítvány vagyonának felhasználásáról – jelen Alapító Okirat rendelkezései, a Közalapítványhoz csatlakozó adományozók által meghatározott és a Kuratórium által elfogadott feltételek keretei között – a Kuratórium dönt.
6.2. A Közalapítvány vállalkozási tevékenységet csak
közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, annak veszélyeztetése nélkül folytathat, gazdálkodása során elért
eredményét nem osztja fel, azt kizárólag az Alapító Okiratban megjelölt célokra, tevékenységekre fordíthatja.
6.3. A Közalapítvány csak olyan gazdálkodószervezetben vehet részt, amelyben legalább többségi irányítást biztosító befolyással rendelkezik, és amelyben felelõssége
nem haladja meg vagyoni hozzájárulása mértékét. A Közalapítvány által létrehozott gazdálkodószervezet további
gazdálkodószervezetet nem alapíthat, és gazdálkodószervezetben részesedést nem szerezhet.
6.4. A Kuratórium a Közalapítvány vagyoni helyzete
és bevételei ismeretében évente dönt a feladatai végrehajtásához felhasználható pénzeszközök mértékérõl, továbbá
a felosztás fontossági sorrend szerinti módjáról.
6.5. A Közalapítvány az általa támogatásban részesítettel a támogatás célját, a felhasználás rendjét, az elszámolás
tartalmát, határidejét és bizonylatait, az ellenõrzés módját
és a szerzõdésszegés következményeit tartalmazó szerzõdést köt.
6.6. A Közalapítvány pályázat kiírása nélkül évente a
vagyona 5%-ának mértékéig, de legfeljebb összesen egymillió forint (közvetlen vagy közvetett) támogatást nyújthat az Alapító Okiratban foglalt célokra.
6.7. A Közalapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt
megtestesítõ értékpapírt nem bocsáthat ki. Vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztetõ
mértékû hitelt nem vehet fel, az államháztartás alrendszereitõl kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel.
6.8. A Kuratórium minden évben február 28-áig köteles az alapítónak írásban beszámolni a Közalapítvány elõzõ évi mûködésérõl, június 20-áig pedig vagyoni helyzetérõl és gazdálkodásának legfontosabb adatairól.
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7. A Közalapítvány szervezete és képviselete
7.1. A Kuratórium
7.1.1. A Közalapítvány döntést hozó, képviselõ és vagyonkezelõ szerve a Kuratórium.
7.1.2. A Kuratóriumnak 11 tagja van. Az elnök és a kuratóriumi tagok megbízatása 2010. június 30-áig szól.
7.1.3. A kuratóriumi tagság megszûnik a kuratóriumi
tag halálával, a Kuratórium kijelölésének a Ptk. 74/C. §
(6) bekezdése alapján történõ visszavonásával, lemondással, a határozott idõtartam lejártával, valamint a Közalapítvány megszûnésével. A köztisztviselõ kuratóriumi tag
megbízatása – az alapító ellenkezõ döntésének hiányában – köztisztviselõi jogviszonyának megszûntével megszûnik.
7.1.4. A Kuratórium elnökét és tagjait az alapító jelöli.
7.1.5. A Kuratórium tagjai:
Elnök:
Dr. Galambos Gábor
A Kuratórium további tagjai:
Ducza Istvánné
Dr. Fedor Mihály
Halász Gábor
Dr. Nagy Aladár
Lingner-Skrapits Krisztina
Simon Dávid
Szira Judit
Wiedermann János
Loboda Zoltán
Dr. Szivi József
7.1.6. A Kuratórium tagjai tiszteletdíjban részesülnek.
A tiszteletdíj összege a kurátorok esetében ülésenként
bruttó 25 000 Ft, a Kuratórium elnöke esetében bruttó
50 000 Ft.
7.1.7. A Kuratórium tagjai a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.)
22/A. §-ának (8) bekezdés g) pontjában foglalt rendelkezéseknek megfelelõen kétévente vagyonnyilatkozatot
tesznek, melynek elmulasztása esetén az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 11/A. §-ának (4) bekezdésében szabályozott intézkedésekre kerül sor. A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség a kuratóriumi tagok Ktv.
22/A. §-ának (1) bekezdésében meghatározott hozzátartozóinak vonatkozásában is fennáll.
7.2. A Kuratórium munkáját segítõ testületek
7.2.1. A Kuratórium jogosult a munkáját segítõ testületek létrehozására, elsõsorban tanácsadói funkcióval.
7.2.2. A Kuratórium által létrehozott tanácsadó testületek elnökét és tagjait a Kuratórium kéri fel feladataik ellátására. A mûködésükre vonatkozó részletes szabályokat a
Szervezeti és Mûködési Szabályzat állapítja meg.
7.3. A Közalapítvány képviselete
A Közalapítványt harmadik személyek és a hatóságok
elõtt a Kuratórium elnöke képviseli. Képviseleti joga önálló és teljes körû. Az elnököt akadályoztatása esetén
Ducza Istvánné kuratóriumi tag helyettesíti. Ebben az
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esetben az elnököt helyettesítõ kuratóriumi tagot teljeskörûen megilleti az elnök jogköre. Az elnököt helyettesítõ
tagnak, a helyettesítés idõtartama alatt megtett intézkedéseirõl az elnök és a Kuratórium felé beszámolási kötelezettsége van. A Kuratórium a Közalapítvány igazgatója részére a Kuratórium által meghatározott döntések végrehajtása tekintetében a Ptk. 74/C. § (4) bekezdésének keretei
között képviseleti jogot biztosíthat.
A Közalapítvány bankszámlái feletti rendelkezésre az
elnök, a Közalapítvány igazgatója, az elnököt helyettesítõ
tag, Wiedermann János, Simon Dávid, Halász Gábor és
Szira Judit kuratóriumi tag jogosult. A bankszámla feletti
rendelkezéshez minden esetben két rendelkezésre jogosult
személy együttes aláírása szükséges.
A mûködésre, valamint a képviseletre, az aláírásra és az
utalványozásra vonatkozó részletes szabályokat a Szervezeti és Mûködési Szabályzat határozza meg.
8. A Közalapítvány mûködése
8.1. A Kuratórium mûködése
8.1.1. A Kuratórium szükség szerint, de legalább évente 3 alkalommal ülésezik.
8.1.2. A Kuratórium ülését az elnök hívja össze. A Kuratórium napirendjére vonatkozóan a kuratóriumi tagok,
illetõleg a Felügyelõ Bizottság elnöke a Kuratórium elnökének írásban nyújtják be javaslataikat a Kuratórium ülése
elõtt legalább tíz nappal. Az ülések napirendjét és az egyes
napirendi pontokhoz kapcsolódó elõterjesztéseket legalább egy héttel az ülés elõtt hely és idõpont megjelölésével, írásban kell megküldeni. A Kuratórium üléseirõl jegyzõkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a Kuratórium
határozatait. A jegyzõkönyvet az elnök és a jegyzõkönyvvezetõ írja alá, valamint a kuratóriumi ülésen megválasztott hitelesítõ hitelesíti.
8.1.3. A Kuratórium ülésein állandó meghívottként
részt vesz a külpolitikáért felelõs miniszter, a gazdaságpolitikáért felelõs miniszter és az agrárpolitikáért felelõs miniszter egy-egy képviselõje is.
8.1.4. A Kuratórium ülésein tanácskozási joggal részt
vesz a Felügyelõ Bizottság elnöke, valamint a Közalapítvány igazgatója. A Kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium kivételes esetben, és csak akkor tarthat zárt ülést,
ha a nyílt ülés tartása jogszabályban elõírt titokvédelmi
vagy egyébként személyhez fûzõdõ jogokat sértene.
8.1.5. A Kuratórium üléseire – az elnök döntése alapján – külsõ személy(ek) is meghívható(k). A meghívás tényét és a meghívottak személyét a kuratóriumi ülés meghívójában a vonatkozó napirendi pontnál fel kell tüntetni.
8.1.6. A Kuratórium határozatképes, ha ülésén legalább 6 kuratóriumi tag – amelybõl legalább négy, az alapítótól független tag – jelen van. Ha a Kuratórium nem határozatképes, akkor a Kuratórium ülését el kell halasztani.
Az elnök a Kuratórium ülését 14 napon belül újra összehívja.
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8.1.7. A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik:
– a közalapítványi vagyon kezelése, ennek során döntés a Közalapítvány céljainak megfelelõ vagyoni hozzájárulások és pénzügyi források elfogadásáról, valamint azok
felhasználásáról;
– kötelessége gondoskodni a pénzeszközökkel való
gazdálkodás átláthatóságáról;
– döntések meghozatala a Közalapítvány céljaival
megegyezõ tevékenységek támogatásáról;
– az éves mérlegbeszámoló jóváhagyása;
– a közhasznúsági jelentés és mellékletei elfogadása;
– a Közalapítvány Szervezeti és Mûködési Szabályzatának elfogadása;
– a Kuratórium ügyrendjének elfogadása;
– a Közalapítvány keretében koordinált programok
magyarországi megvalósításával összefüggõ döntések
meghozatala;
– a Kuratórium – az alapító képviseletében eljáró oktatásért felelõs miniszter elõzetes jóváhagyásával – dönt a
Közalapítvány igazgatójának személyérõl és véleményt
nyilvánít az alkalmazandó programvezetõk személyével
kapcsolatban;
– a Közalapítvány feladatai megszûnésekor javaslattétel a Közalapítvány megszûnésére;
– döntés a Közalapítvány könyvvizsgálójának kiválasztásáról.
8.1.8. A Kuratórium határozatait – a személyi kérdések
kivételével – nyílt szavazással hozza. Személyi kérdésekben titkos szavazást kell tartani.
A határozatok elfogadása – a Közalapítvány Szervezeti
és Mûködési Szabályzata kivételével – egyszerû szótöbbséggel történik. Szavazategyenlõség esetén a levezetõ elnök szavazata dönt.
A Közalapítvány Szervezeti és Mûködési Szabályzata
elfogadásához minõsített szótöbbség szükséges. A Szervezeti és Mûködési Szabályzat nem lehet ellentétes a jelen
Alapító Okirattal.
8.1.9. A Kuratórium elnökére, tagjaira, valamint a
Közalapítvány igazgatójára vonatkozóan a közhasznú
szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. törvény 8. §-ának
(1) bekezdésében és 9. §-ának (1)–(2) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
8.1.10. A Kuratórium határozathozatalában nem vehet
részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója
[Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
– kötelezettség vagy felelõsség alól mentesül, vagy
– bármilyen más elõnyben részesül, illetve a megkötendõ jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minõsül elõnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehetõ nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítõ okiratnak megfelelõ cél szerinti juttatás.
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8.2. A Közalapítvány operatív egységei és mûködésük
8.2.1. A szolgáltató egységek és a programirodák – azaz összefoglalóan operatív egységek – mûködése
Az operatív egységek készítik elõ a Közalapítvány harmadik féllel történõ szerzõdéskötéseit, valamint biztosítják a megkötött szerzõdésekben foglaltak végrehajtását, a
Közalapítvány igazgatójának irányításával.
Az operatív egységek az általuk koordinált programok
sikeres végrehajtása érdekében kapcsolatot kezdeményeznek és tartanak az adott programok célcsoportjaihoz tartozó hazai és európai intézményekkel, szakmai szervezetekkel, valamint együttmûködnek a programokat irányító hivatalos szervekkel.
8.2.2. A Közalapítvány igazgatójának és a programok
vezetõinek a feladatai
a) A Közalapítvány igazgatójának feladatai:
– a Kuratórium által meghatározott elvek alapján és keretek között irányítja a Közalapítvány operatív egységeinek mûködését, gondoskodik a Kuratórium által meghatározandó feladatok elõkészítésérõl, végrehajtásáról és ellenõrzésérõl,
– köteles gondoskodni a jogszabályban elõírt számviteli, könyvelési rend kialakításáról, az állammal szembeni
kötelezettségek teljesítésérõl,
– a Ptk. 74/C. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelõen, jelen Alapító Okirat 7.3. pontjában
meghatározottak szerint képviseli a Közalapítványt harmadik személyek és a hatóságok elõtt.
b) Az egységvezetõk és a programvezetõk feladatai:
– az egységvezetõk a szolgáltató egységek vezetõi, a
programvezetõk a programirodák vezetõi,
– a programvezetõk az adott programok szakmai koordinációját végzik a Kuratórium által jóváhagyott munkatervek alapján,
– az egységvezetõk és a programvezetõk hivatali felettese a Közalapítvány igazgatója,
– az egységvezetõk és a programvezetõ az általa irányított tevékenységekrõl közvetlenül a Közalapítvány igazgatójának, és az õ közvetítésével a Kuratóriumnak köteles
beszámolni,
– a Kuratórium elnökének utasítására az egységvezetõk és a programvezetõk az elnöknek vagy a Kuratóriumnak is kötelesek közvetlenül beszámolni.
8.3. Felügyelõ Bizottság
A Közalapítvány gazdálkodásának, számvitelének és
ügyvitelének ellenõrzésére az alapító négytagú Felügyelõ
Bizottságot hoz létre, amelynek elnökét és tagjait az alapító kéri fel. A megbízás 2010. június 30-áig szól.
A bizottsági tagság megszûnik a bizottsági tag halálával, jelölésének visszavonásával, lemondással, a határozott idõtartam lejártával, valamint a Közalapítvány megszûnésével. A felügyelõ bizottsági tagság megszûnhet a
közszolgálati, illetve a közalkalmazotti jogviszony megszûnésével, az alapító döntésének függvényében.
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8.3.1. A Felügyelõ Bizottság elnöke és tagjai:
Elnök:
Fésûsné Illés Edit
További tagok:
John Emese Orsolya
Koleszár Katalin
Orosz Hajnalka
8.3.2. A Felügyelõ Bizottság az éves mérlegbeszámoló
és elkészített könyvvizsgálói jelentés alapján vizsgálja a
Közalapítványt és a Kuratórium tevékenységét. Célvizsgálatot folytat, ha a Közalapítvány céljait veszélyeztetve
látja. Szükség esetén a vizsgálatok lefolytatásához külsõ
szakértõket is igénybe vehet. A Felügyelõ Bizottság elnöke részére a Kuratórium elé döntésre terjesztett legfontosabb jelentéseket, elõterjesztéseket meg kell küldeni. A
Felügyelõ Bizottság elnöke vagy annak képviselõje a Kuratórium ülésein tanácskozási joggal részt vehet. A Felügyelõ Bizottság a Közalapítvány mûködését érintõ tapasztalatairól szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal beszámol az alapítónak. Az alapító felkérése alapján a Felügyelõ Bizottság más alkalommal is tarthat vizsgálatot.
8.3.3. A Felügyelõ Bizottság ügyrendjét maga állapítja
meg.
8.3.4. A Felügyelõ Bizottság tagjai tiszteletdíjban részesülnek. A tiszteletdíj összege a Felügyelõ Bizottság
tagjai esetében ülésenként bruttó 25 000 Ft, elnöke esetében bruttó 50 000 Ft.
8.3.5. Nem lehet a Felügyelõ Bizottság elnöke vagy
tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
a) a Kuratórium elnöke vagy tagja,
b) a Közalapítvánnyal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a Közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetõ nem
pénzbeli szolgáltatásokat és a társadalmi szervezet által
tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítõ okiratnak megfelelõ cél szerinti juttatást,
d) az a)–c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
8.3.6. A Közalapítvány megszûntét követõ két évig
nem lehet más közhasznú szervezet vezetõ tisztségviselõje
az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött
be – annak megszûntét megelõzõ két évben legalább egy
évig – vezetõ tisztséget, amely az adózás rendjérõl szóló
törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
A vezetõ tisztségviselõ, illetve az ennek jelölt személy
köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet elõzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejûleg
más közhasznú szervezetnél betölt.
8.3.7. A Felügyelõ Bizottság ellenõrzései során a Kuratórium elnökétõl jelentést, a Közalapítvány alkalmazottai-
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tól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, a Közalapítvány irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
8.3.8. A Felügyelõ Bizottság köteles a Kuratóriumot
tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a Közalapítvány mûködése során olyan jogszabálysértés vagy a Közalapítvány érdekeit
sértõ esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése
az intézkedésre jogosult vezetõ szerv döntéseit teszi szükségessé, a vezetõ tisztségviselõk felelõsségét megalapozó
tény merült fel. A Kuratóriumot a Felügyelõ Bizottság indítványára – annak megtételétõl számított 30 napon belül –
össze kell hívni. E határidõ eredménytelen eltelte esetén a
Kuratórium összehívására a Felügyelõ Bizottság is jogosult.
8.3.9. Ha a Kuratórium a törvényes mûködés helyreállítása érdekében a szükséges intézkedéseket nem teszi
meg, a Felügyelõ Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
9. A Közalapítvány megszûnése
A Közalapítvány megszûnése esetén a Közalapítvány
vagyona – a hitelezõk kielégítése után – az alapítót illeti
meg, aki köteles azt a megszûnt Közalapítvány céljaihoz
hasonló célra fordítani és errõl a nyilvánosságot megfelelõen tájékoztatni.
10. Záró rendelkezések
10.1. A Közalapítvány a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre. Az alapító Magyar Köztársaság Kormánya nevében és felhatalmazása alapján az oktatásért felelõs miniszter jár el.
10.2. 2001. január 1-jétõl a Közalapítvány könyvelési,
gazdálkodási feladatainak ellenõrzését a pályáztatás útján
felkért könyvvizsgáló végezheti.
10.3. A közalapítványi vagyon kamatai kezelésének és
felhasználásának szabályait a Közalapítvány vagyonkezelési szabályzatában kell meghatározni.
10.4. A Közalapítvány mûködésérõl évente beszámol
az alapítónak.
10.5. A Közalapítvány az általa kezelt programok pályázati felhívásait saját kiadványai és honlapja mellett a
Pályázati Figyelõben teszi közzé. A Közalapítvány mûködésének, gazdálkodásának legfontosabb adatait a Hivatalos Értesítõben teszi közzé.
10.6. A Közalapítvány tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait országos sajtó útján is nyilvánosságra hozza.
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10.7. A Közalapítvány mûködésére a jelen Alapító
Okiratban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv és a mindenkori hatályos jogszabályok
rendelkezéseit kell alkalmazni.
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IV. A Közalapítvány célja
A hajlékkal, lakhatási megoldással nem rendelkezõ Magyarországon jogszerûen tartózkodó személyek szociális
problémáinak enyhítése, illetõleg életvitelük segítését,
szociális gondozását végzõ szervezetek támogatása.

Budapest, 2007. november 21.
A miniszterelnök helyett:
Kiss Péter s. k.,
A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

A Hajléktalanokért Közalapítvány
– módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt –
Alapító Okirata*
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Egészségügyi,
Szociális és Családügyi Minisztérium a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 74/G. §-ának (3) bekezdése alapján közfeladat
ellátásának folyamatos biztosítása céljából határozatlan
idõtartamra
közalapítványt
hoz létre.
I. A Közalapítvány neve
Hajléktalanokért Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány).
II. A Közalapítvány székhelye
1106 Budapest, Jászberényi út 47/A.
III. Alapítók
A Magyar Köztársaság Kormánya, 1055 Budapest,
Kossuth Lajos tér 1–3.,
valamint
az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium
(a továbbiakban: Minisztérium), 1051 Budapest, Arany
János u. 6–8.
Az Alapítókat megilletõ jogosultságokat a Kormány
(a továbbiakban: Alapító) gyakorolja.
Az Alapító képviseletét a szociális és munkaügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) látja el, és e minõségében
gyakorolja – az alapító okirat módosításának kivételével –
az Alapítót megilletõ jogokat és kötelezettségeket, ideértve
az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés értékelését
is. A kuratórium és a felügyelõbizottság tagjait a miniszter
felkérése és elõterjesztése alapján a Kormány jelöli ki.
A Fõvárosi Bíróság 16.Pk.67.954/1992/27. számú végzésével elrendelte
a Közalapítványra vonatkozó változás bejegyzését.

A támogatás adható:
– a hajléktalanokat ellátó, szállást biztosító intézmények (éjjeli menedékhely, átmeneti szállás stb.) létesítésére és fenntartására;
– a hajléktalanok társadalmi beilleszkedését célzó
szakmai programok, modellkísérletek, az egyedi segítségnyújtás megvalósítására;
– a hajlék nélküliek élethelyzetének javítását elõsegítõ
szolgálatok (Szociális Információs Szolgálat, népkonyha,
utcai gondozóhálózat, egyéb létesítmény) megszervezéséhez és intézmények mûködtetéséhez.
V. A Közalapítvány tevékenysége
A közalapítványi célokkal összefüggõen, azok széles
körû megvalósulása érdekében a Közalapítvány az alábbi
tevékenységeket végzi:
– a hajléktalan emberek szociális és egészségügyi ellátását végzõ intézmények és szolgálatok mûködtetése, hajléktalan személyek különbözõ gondozási formákban történõ ellátása, területi ellátási kötelezettség nélküli háziorvosi rendelõ mûködtetése;
– rehabilitációs intézmény mûködtetése, az intézményes ellátásban nem részesülõk foglalkoztatásának szervezése;
– hazai és külföldi szakmai tanácskozások, tapasztalatcserék támogatása és szervezése, szakmai kiadványok készítése és kiadása. Képzés, továbbképzés szervezése a szociális területen intézményi ellátásban dolgozók részére;
– új típusú modellek, programok szervezése, indítása
és mûködtetése a hajléktalanok társadalmi integrációja érdekében, különös tekintettel a lakhatást biztosító megoldásokra;
– a hajléktalanellátás fejlesztését célzó pályázatok,
szakmai programok elõkészítésében, bonyolításában, monitorozásában való részvétel;
– foglalkoztatási programok szervezése és bonyolítása
a hátrányos helyzetû személyek, különösen a hajléktalanok részére;
– az európai uniós források feltárása, hazai és nemzetközi pályázatok készítése és koordinációja, azok lebonyolítása, illetve a felhasználás ellenõrzése, monitorozása;
– a hajléktalan személyek ellátásának országos módszertani feladatai elvégzése, segítségnyújtás a regionális
hatáskörû módszertani intézmények kialakításában és
szakmai feladataik ellátásában, ezek módszertani tevékenységének koordinálása, a hajléktalan személyek ellátásához, a hajléktalanság helyzetéhez kapcsolódó országos
felmérések és társadalomtudományi kutatások készítése;
– jog- és érdekvédelmi feladatok ellátása.
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VI. A Közalapítvány jellege
1. A Közalapítvány jogi személy.
2. A Közalapítvány a közhasznú szervezetekrõl szóló
1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Khtv.) 5. §-ában
megjelölt kiemelkedõen közhasznú tevékenységet folytató szervezet, mivel – egyebek mellett – az Alkotmány
17. §-ában és 70/E. §-ában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(a továbbiakban: Szt.) 2. §-ában, 7l/B. §-ában,
74/A. §-ában, 78. §-ában, 84. §-ában, valamint
94/E. §-ában meghatározott közfeladatot lát el.
3. A Közalapítvány a Khtv. 26. §-a c) pontjában meghatározott közhasznú tevékenységek közül az alábbiakat
folytatja:
„2. szociális tevékenység, családsegítés, idõskorúak
gondozása”,
„4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés”,
„11. hátrányos helyzetû társadalmi csoportok társadalmi esélyegyenlõségének elõsegítése”,
„12. emberi és állampolgári jogok védelme”,
„17. rehabilitációs foglalkoztatás”,
„18. munkaerõpiacon hátrányos helyzetû rétegek képzésének, foglalkoztatásának elõsegítése és kapcsolódó
szolgáltatások”.
4.1. A Közalapítvány nyílt, ahhoz bármely belföldi és
külföldi természetes és jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet pénzbeli vagy természetbeni adománnyal, vagyonrendeléssel csatlakozhat, ha a
Közalapítvány célját elfogadja és annak megvalósítását
kívánja elõmozdítani.
4.2. A csatlakozás elfogadásáról 1 millió Ft értékhatárig
a Kuratórium elnöke, azt meghaladóan a Kuratórium dönt.
VII. A Közalapítvány kezelõ szerve és képviselete
1. A Közalapítvány vagyonának kezelõje és legfõbb
döntéshozó szerve a Kuratórium, amely 5 fõbõl áll. A Kuratórium tagjait az Alapító kéri fel írásban, hét évre.
2. A Kuratórium elnökét az Alapító kéri fel e tisztség ellátására a Kuratórium tagjai közül. A Kuratórium elnökéül
nem jelölhetõ ki köztisztviselõ.
3.1. A Kuratórium elnöke:
– Vecsei Miklós
3.2. A Kuratórium tagjai:
– Arday Zsolt
– Ulicska László
– Szemerédy Zsolt
– Lõrincz Norbert
4.1. A kuratóriumi tagság megszûnik:
a) a tag halálával,
b) a tag lemondásával,
c) a Kuratórium kijelölésének az Alapító által – a Ptk.
74/C. §-ának (6) bekezdésében foglaltak szerint – történõ
visszavonásával,
d) a Közalapítvány megszûnésével,
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e) a VII/1. pontban foglalt idõtartam lejártával,
f) a tag megbízatásának a VIII/8. pontban foglaltak szerinti visszavonásával, tekintettel az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.)
11/A. §-ának (4) bekezdésében foglaltakra.
4.2. A Kuratórium visszahívására az Alapító jogosult.
5.1. A Közalapítvány képviseletére a Kuratórium elnöke, akadályoztatása esetén az általa általános helyettesítési
jogkörrel megbízott kuratóriumi tag jogosult. A képviseletre szóló megbízás csak írásos formában adható.
5.2. A Kuratórium – a képviselet módjának és terjedelmének egyidejû, írásban történõ meghatározásával – jogosult a Közalapítvány alkalmazottját felhatalmazni a Közalapítvány képviseletére.
5.3. A Közalapítvány bankszámlája feletti rendelkezési
jogot az elnök – akadályoztatása esetén az általános helyettesítési jogkörrel megbízott kuratóriumi tag – és a Közalapítvány Kuratóriuma által erre felhatalmazott kuratóriumi tag együttesen gyakorolja.
6.1. A Kuratórium tagjai kuratóriumi tevékenységükért
díjazásban nem részesülhetnek.
6.2. A Kuratórium tagjainak a kuratóriumi üléseken
való részvételükkel kapcsolatban közvetlenül felmerülõ,
számlával igazolt költségeit a Közalapítvány megtéríti.
6.3. A Kuratórium megtéríti tagjainak a Kuratórium által meghatározott feladat ellátásával kapcsolatban felmerülõ, számlával igazolt és indokolt dologi kiadásait.
VIII. A Kuratórium mûködése és jogköre
1. A Kuratórium mûködésének szabályai:
1.1. A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább
két alkalommal – félév végén és év végén – ülésezik, a Kuratórium ülései nyilvánosak.
1.2. A Kuratórium üléseit az elnök hívja össze.
1.3. A Kuratórium üléseinek idõpontját, helyét és napirendjét a Kuratórium elnöke határozza meg, errõl a Kuratórium tagjait a kijelölt idõpont elõtt legalább 15 nappal
írásban értesíti.
1.4. Rendkívüli kuratóriumi ülést kell összehívni, ha
bármelyik kuratóriumi tag azt írásban a napirend megjelölésével kezdeményezi.
A Kuratórium elnöke köteles a Kuratórium rendkívüli
ülését – az elõterjesztett indítványnak megfelelõen – az indítvány benyújtásától számított 30 napon belüli idõpontra
összehívni.
1.5. A Kuratórium határozatképes, ha a tagok több mint
fele jelen van. A Kuratórium döntéseit általában nyílt szavazással, egyszerû szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlõség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.
1.6. Minõsített többség – többségi és még egy szavazat – szükséges
a) a Közalapítvány éves pénzügyi tervének, Szervezeti
és mûködési szabályzatának (a továbbiakban: SZMSZ),
b) a Kuratórium feladat- és munkatervének,
c) az éves beszámoló, valamint a közhasznúsági jelentés
elfogadásához.
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Az SZMSZ egyéb kérdések eldöntéséhez is elõírhatja a
minõsített többséget.
2.1. Az ülést az elnök, akadályoztatása esetén az általános helyettesítési jogkörrel megbízott kuratóriumi tag
vezeti.
2.2. A Kuratórium üléseirõl jegyzõkönyvet kell felvenni, amelyet a levezetõ elnök és egy felkért kuratóriumi tag
aláírásával hitelesít.
2.3. A jegyzõkönyvnek tartalmaznia kell a Kuratórium
döntéseit és legfontosabb megállapításait.
3. Határozatok és nyilvánosság:
3.1. A Kuratórium gondoskodik döntéseinek a határozatok tárában történõ nyilvántartásáról. Ebben fel kell tüntetni a döntések tartalmát, idõpontját, hatályát, a támogatók
és ellenzõk számarányát, nyílt szavazás esetén személyét.
3.2. A Kuratórium elnöke gondoskodik a Kuratórium
döntéseinek az érintettekkel való közlésérõl írásban, igazolható módon. A Kuratórium döntéseit a Közalapítvány
székhelyén elhelyezett hirdetõtáblán hozza nyilvánosságra. A Közalapítvány mûködésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki betekinthet, a Közalapítvány székhelyén elõre egyeztetett idõpontban.
3.3. A Közalapítvány mûködésének, szolgáltatásai
igénybevételeinek módjáról, valamint beszámolói közlésérõl idõszaki kiadványaiban és internetes honlapján tájékoztatja a nyilvánosságot.
4. A Kuratórium minden év február 28-áig köteles az
Alapítónak írásban beszámolni a Közalapítvány elõzõ évi
mûködésérõl, június 30-áig pedig vagyoni helyzetérõl és
gazdálkodásának legfontosabb adatairól, mellékelve a
közhasznúsági jelentést is.
5. A határozathozatalban nem vehet részt az a személy,
aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont],
élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat
alapján:
– kötelezettség vagy felelõsség alól mentesül, vagy
– bármilyen más elõnyben részesül, illetve a megkötendõ jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minõsül elõnynek a Közalapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetõ nem pénzbeli szolgáltatás.
6. A Kuratórium kizárólagos hatás- és jogköre:
a) döntéshozatal a Közalapítványhoz csatlakozók pénzbeli és egyéb adományainak elfogadásáról, 1 millió Ft-os
összeghatár felett;
b) döntéshozatal a Közalapítvány éves tevékenységi és
pénzügyi tervérõl;
c) döntéshozatal az éves tevékenységrõl és gazdálkodásról készült beszámolókról;
d) döntéshozatal vállalkozás alapításáról, vagy abban
való tagi részvételrõl;
e) a Közalapítvány SZMSZ-ének, valamint Vagyonkezelési és befektetési szabályzatának elfogadása;
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f) az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejûleg közhasznúsági jelentés elfogadása, amelynek tartalmaznia
kell a következõket:
– a számviteli beszámolót,
– a költségvetési támogatás felhasználását,
– a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
– a cél szerinti juttatások kimutatását,
– a központi költségvetési szervtõl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitõl kapott támogatás mértékét,
– a Közalapítvány Kuratóriuma elnökének és tagjának,
valamint a felügyelõbizottság elnökének és tagjának nyújtott juttatások értékét, illetve összegét,
– a közhasznú tevékenységrõl szóló rövid tartalmi beszámolót.
7. A Kuratórium elnökének hatás- és jogköre:
a) döntést hoz a Közalapítványhoz csatlakozók pénzbeli és egyéb adományainak elfogadásáról, 1 millió Ft-os
összeghatárig,
b) gondoskodik a Kuratórium határozatainak végrehajtásáról, irányítja és vezeti a Közalapítvány tevékenységét
a Kuratórium ülései között,
c) elõkészíti, összehívja és vezeti a Kuratórium üléseit,
d) egyszemélyben képviseli a Kuratóriumot harmadik
személyek elõtt.
8. A Közalapítvány támogatási pénzeszköz juttatásáról
dönteni jogosult tisztségviselõi a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezéseinek
megfelelõen kétévente vagyonnyilatkozatot tesznek,
melynek elmulasztása esetén megbízatásuk az Áht.
11/A. §-ának (4) bekezdése alapján visszavonásra kerül.
IX. A Közalapítvány vagyona
1. A Közalapítvány induló vagyona az alapításhoz felajánlott Hajléktalanokért Alapítvány teljes vagyona, melynek részletezését és értékét az Alapító Okirat melléklete
tartalmazza.
Az induló vagyonból a Közalapítvány törzsvagyonát
képezi az Alapító Okirat mellékletében megjelölt ingatlan.
A törzsvagyon nem idegeníthetõ el és nem terhelhetõ meg.
2. A Közalapítvány bevételei:
a) központi költségvetési támogatás,
b) természetes vagy jogi személyek önkéntes befizetései,
c) a személyi jövedelemadóból a Közalapítvány részére
a törvényben meghatározottak szerint felajánlott rész,
d) a Közalapítvány vállalkozási tevékenységébõl befolyt összeg,
e) a közalapítványi vagyon hozadéka,
f) pályázati bevételek,
g) az Egészségbiztosítási Alapból átvett pénzeszközök,
h) egyéb bevételek.
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3. A vagyonfelhasználás módja:
3.1. A Közalapítvány céljával és közhasznú tevékenységével összefüggésben vagyonát különösen az alábbi módokon használja fel:
– hajléktalan személyek egészségügyi és szociális ellátását végzõ intézményeket mûködtet, ezekben kérelemre,
illetõleg személyes megkeresés alapján szolgáltatást
nyújt;
– különös méltánylást érdemlõ, a megváltozott életkörülményekbõl fakadóan azonnali intézkedést követelõ esetekben kérelemre, és a mûködtetett intézmény vezetõjének
döntése alapján természetbeni vagy pénzbeli támogatást
nyújthat;
– pályázat útján támogatja a hajléktalan személyek ellátásának fejlesztésére irányuló programokat, kutatásokat,
fejlesztéseket, illetõleg e körben maga is szervez, indít és
mûködtet új típusú modelleket, programokat;
– a hajléktalan személyek részére térítésmentes jog- és
érdekvédelmi tevékenységet végez, illetve viseli az ebbõl
fakadó költségeket.
3.2. A vagyonfelhasználás részletes szabályait a Kuratórium által elfogadott Vagyonkezelési szabályzat tartalmazza.
X. A Közalapítvány gazdálkodása
1. A közalapítványi célokra az induló vagyon – a törzsvagyon kivételével –, továbbá a közalapítványi vagyon
hozadéka, valamint a csatlakozók vagyoni hozzájárulásai
és azok hozadékai használhatók fel.
2. A Közalapítvány éves pénzügyi terv alapján gazdálkodik, amely a Közalapítvány bevételeit és kiadásait tartalmazza azonos fõösszeggel. A Közalapítvány kezelõ
szervének és felügyelõ szervének költsége, valamint az
egyéb közvetett költségek nem haladhatják meg az éves
tervezett összkiadás 8%-át.
3. A Közalapítvány a hatályos számviteli szabályok
alapján beszámolót készít, amelyet az okleveles könyvvizsgáló hitelesít és a felügyelõbizottság véleményez.
4.1. A Közalapítvány éves gazdálkodásának és tevékenységének legfontosabb adatait két országos terjesztésû
napilap – a Népszabadság és a Magyar Nemzet – útján, valamint internetes honlapján hozza nyilvánosságra.
4.2. A Közalapítvány éves közhasznúsági jelentéseibe
bárki betekinthet, illetõleg abból, saját költségére másolatot készíthet.
5. A Közalapítvány vállalkozási tevékenységet közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, hanem visszaforgatja az Alapító
Okiratban írt céljai megvalósítására.
A Közalapítvány vállalkozási tevékenységre éves bevételének legfeljebb 10%-át fordíthatja, és a vállalkozási tevékenységbõl származó eredményt a Közalapítvány céljaira kell fordítania.
6. A Közalapítvány befektetési tevékenységet csak az
állami garanciavállalással kibocsátott értékpapírok vonat-
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kozásában folytathat. A befektetési tevékenység részletes
szabályait a Kuratórium által elfogadott Befektetési szabályzat tartalmazza.
7. A mindenkori költségvetési törvényben a minisztérium fejezeti költségvetésében a Közalapítvány céljaira
fordítható összeg felhasználásának részletes feltételeit a
minisztérium és a Közalapítvány között megkötendõ és
évente felülvizsgálandó szerzõdés tartalmazza.
8. A Közalapítvány pályázat kiírása nélkül évente a vagyona 5%-ának mértékéig, de legfeljebb összesen egymillió forint (közvetlen vagy közvetett) támogatást nyújthat
az Alapító Okiratban foglalt célokra. Nem tartoznak e kötelezettség körébe a nyugellátás jellegû ellátások és a természetes személyek részére nem ösztöndíj jelleggel nyújtott olyan természetbeni ellátások, amelyek értéke nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének tízszeresét.
9. A Közalapítvány a pályázati támogatásban részesülõvel szerzõdést köt, mely tartalmazza
– a támogatás célját,
– az elszámolás tartalmát, határidejét,
– az elszámoláshoz szükséges bizonylatokat,
– a pályázati támogatás felhasználásával kapcsolatos
ellenõrzés módját,
– a szerzõdés megszegésének jogkövetkezményeit.
10. A Közalapítvány csak olyan gazdálkodószervezetben vehet részt, amelyben legalább többségi befolyással
rendelkezik és amelyben felelõssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulása mértékét. A Közalapítvány által létrehozott gazdálkodószervezet további gazdálkodószervezetet nem alapíthat és gazdálkodószervezetben részesedést
nem szerezhet.
XI. A Közalapítvány Titkársága
1. A Kuratórium munkájának elõkészítésére, szervezésére és döntései végrehajtásának adminisztratív és operatív segítésére titkárságvezetõ irányítása alatt mûködõ titkárságot létesíthet. Létesítése esetén a titkárság mûködési
költségeit a Közalapítvány fedezi.
2. Létesítés esetén a titkárság és a titkárságvezetõ további feladatait az SZMSZ tartalmazza.
3. Létesítés esetén a titkárságvezetõt a Kuratórium döntése alapján a Kuratórium elnöke nevezi ki. A titkárságvezetõ felett a munkáltatói jogokat a Kuratórium elnöke gyakorolja. Az egyéb alkalmazottak felett – a Kuratórium elnökének ellenjegyzése mellett – a titkárságvezetõ gyakorolja a munkáltatói jogokat.
XII. A felügyelõbizottság
1. Az Alapító a Közalapítvány ellenõrzésére háromtagú
felügyelõbizottságot hoz létre.
2. Nem lehet a felügyelõbizottság tagja az a személy, aki
a) a Kuratórium elnöke vagy tagja,
b) a Közalapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy mun-
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kavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a Közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetõ nem
pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által
tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítõ okiratnak megfelelõ cél szerinti juttatást –, illetve
d) az a)–c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
3. A felügyelõbizottság tagjainak megbízatása határozatlan idõre szól.
4. A felügyelõbizottság tagjának megbízatása megszûnik:
– a tag halálával,
– felkérésének visszavonásával,
– lemondással,
– a Közalapítvány megszûnésével.
5. A felügyelõbizottság tagjait tevékenységükért tiszteletdíj illeti meg, amelynek havi összege a mindenkori
minimálbér 30%-a.
6. A felügyelõbizottság ügyrendjének, mûködésének
szabályait maga határozza meg azzal, hogy a felügyelõbizottság mûködésére a Kuratórium mûködési szabályait
kell megfelelõen alkalmaznia.
7. A felügyelõbizottság elsõ ülésén tagjai közül elnököt
választ.
7.1. A felügyelõbizottság ellenõrzi a Közalapítvány mûködését, gazdálkodását. Vizsgálatait szükség szerint tartja,
amelynek keretében a Kuratórium elnökétõl, illetve a Közalapítvány bármely alkalmazottjától felvilágosítást, jelentést kérhet, a Közalapítvány könyveit, iratait, pénzügyeit,
értékpapír-állományát, befektetéseit, vállalkozásait bármikor megvizsgálhatja, illetõleg indokolt esetben a Közalapítvány költségén szakértõvel megvizsgáltathatja. Tagjai
tanácskozási joggal részt vehetnek a Kuratórium ülésein.
7.2. A felügyelõbizottság – az okleveles könyvvizsgálói
jelentés figyelembevételével – megvizsgálja a Közalapítvány pénzügyi tervét, beszámolóját, mérlegét és vagyonkimutatását. A felügyelõbizottság köteles vizsgálatairól a
Kuratóriumot és az Alapítót írásban tájékoztatni, indokolt
esetben kezdeményezheti a Kuratórium ülésének soron
kívüli összehívását.
7.3. A felügyelõbizottság köteles az intézkedésre jogosult Kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
– a Közalapítvány mûködése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértõ
esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése
vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az
intézkedésre jogosult Kuratórium döntését teszi szükségessé;
– a vezetõ tisztségviselõk felelõsségét megalapozó
tény merült fel.
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7.4. Amennyiben a Kuratórium ülésének összehívása a
7.3. pont alatti kezdeményezés ellenére elmarad, úgy a felügyelõbizottság jogosult annak összehívására. A Kuratórium összehívására 30 napon belül kell sort keríteni.
7.5. Ha a Kuratórium a törvényes mûködés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg,
a felügyelõbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a
Közalapítvány törvényességi felügyeletét ellátó szervet
(ügyészség).
8. A felügyelõbizottság tagjai:
– Karosi György
– dr. Radoszáv Miklós
– Gyõri-Dani Lajos
XIII. Egyéb rendelkezések
1.1. Nem lehet a Közalapítvány Kuratóriumának és felügyelõbizottságának elnöke és tagja az a személy, aki olyan
más, két éven belül megszûnt közhasznú szervezetnél töltött
be – annak megszûntét megelõzõ két évben legalább egy
évig – vezetõ tisztséget, amely az adózás rendjérõl szóló
törvény szerinti köztartozásait nem egyenlítette ki.
1.2. A Kuratórium tagja, illetve az ennek jelölt személy
köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet elõzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejûleg
más közhasznú szervezetnél is betölt.
2. A Közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet
nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak
anyagi támogatást nem nyújt, pártoktól támogatást nem
kap, országgyûlési vagy önkormányzati képviselõjelöltet
nem állít és nem támogat.
3. A Közalapítvány Alapító Okiratát hivatalos lapban
közzé kell tenni.
4. A Közalapítvány megszûnése esetén az alapító köteles a megszûnt közalapítvány vagyonát – a hitelezõk kielégítése után – a megszûnt közalapítvány céljához hasonló
célra fordítani, és errõl a nyilvánosságot megfelelõen tájékoztatni.
5. Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben
a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény,
valamint a közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi
CLVI. törvény rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2007. december 23.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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A PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI
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Melléklet
a pénzügyminiszter 6/2008. (HÉ 30.) PM utasításához

SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA
1. §
A pénzügyminiszter
6/2008. (HÉ 30.) PM
utasítása
a Pénzügyminisztérium
Szervezeti és mûködési szabályzatáról szóló
5/2008. (MK 48.) PM utasítás módosításáról

A Pénzügyminisztérium szervezeti felépítésérõl és mûködésének rendjérõl a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 65. §-ának (2) bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva – figyelemmel a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 49. §-ának
(1) bekezdésére – a Pénzügyminisztérium szervezeti és
mûködési szabályzatáról szóló 5/2008. (MK 48.) PM utasítás módosításáról a következõ utasítást adom ki:

A szabályzat 6. §-ának (5) bekezdése a következõ
g) ponttal egészül ki:
[A jogi és koordinációs szakállamtitkár – a (4) bekezdésben meghatározott feladatokon túlmenõen – ]
„g) kiadmányozza a kormányzati döntés-elõkészítés során készült tárcavéleményt;”

2. §
A szabályzat 6. §-ának (7) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:
„A jogi és koordinációs szakállamtitkár az államtitkárt
helyettesítõ jogköre gyakorlásában az államtitkári értekezleten való részvételt illetõen nem helyettesíthetõ.”

1. §
A Pénzügyminisztérium Szervezeti és mûködési szabályzatáról szóló 5/2008. (MK 48.) PM utasítás mellékletét képezõ Szervezeti és mûködési szabályzatot (a továbbiakban: szabályzat) – a miniszterelnök jóváhagyásával – a
jelen utasítás mellékletében foglaltak szerint módosítom.

2. §
(1) Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.
(2) Az utasítás hatálybalépésével egyidejûleg a szabályzat 5. §-a (2) bekezdésének j) pontjában, valamint 6. §-a
(4) bekezdésének b) pontjában a „véleményt nyilvánít más
miniszter által vagy velük együttesen készített elõterjesztések, jogszabályok tervezetérõl” szövegrész hatályát
veszti.

AZ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS
MINISZTÉRIUM
SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI
SZABÁLYZATÁNAK
4. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA
3/2008. (HÉ 30.) OKM utasítás
az Oktatási és Kulturális Minisztérium
Szervezeti és mûködési szabályzata
4. sz. módosításának kiadásáról

1. §
Budapest, 2008. május 15.
Dr. Veres János s. k.,
pénzügyminiszter

Jóváhagyom:
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 49. §-ának
(1) bekezdése, valamint a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 65.§ (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 7/2006. (MK. 94.)
OKM utasítás mellékleteként kiadott – többször módosított – OKM Szervezeti és Mûködési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 4. sz. módosítását – a miniszterelnök
megadott jóváhagyását követõen – jelen utasítás mellékleteként kiadom.
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2. §

Az SzMSz módosításának alapjául az alábbi döntéseket
hozom:
(1) Elrendelem a központi államigazgatási szervekrõl,
valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
szóló 2006. évi LVII. törvény 46. § (2) bekezdésének módosításával összefüggésben a tárcához kinevezett további
államtitkár és koordinációs szakállamtitkár feladat- és hatáskörének megállapítása kapcsán szükséges módosítások
átvezetését.
(2) A kutatás-fejlesztésért felelõs tárca nélküli miniszter
feladat- és hatáskörébe kerülõ feladatokra tekintettel módosítom a Tudománypolitikai Fõosztály feladat- és hatáskörét. A fõosztály neve a továbbiakban Felsõoktatási Tudományos és Fejlesztési Fõosztályra változik.
(3) Jóváhagyom az érintett területek kezdeményezését
feladatátcsoportosítások, illetve feladatpontosítások átvezetésére, ennek következtében módosul az Esélyegyenlõségi Fõigazgatóság, továbbá a Közoktatási Szakállamtitkárság felügyeleti területén, valamint a Fejlesztési és Gazdasági Szakállamtitkár felügyeleti területén található
egyes fõosztályok feladat és hatásköre.
(4) A minisztérium létszámának változása, valamint a
szervezeti egységek elnevezését, továbbá a feladatellátás
telepítését érintõ módosítások miatt módosítom az SzMSz
1. számú, 2. számú, 4. számú és 5. számú mellékletét.

3. §
Ez az utasítás a közzététel napján lép hatályba.
[Ügyiratszám:13446 /2008.]
Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter

Jóváhagyom:
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Melléklet a 3/2008. (HÉ 30.) OKM utasításhoz
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium
Szervezeti és Mûködési szabályzata
4. számú módosítása
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium 7/2006.
(MK 94.) OKM utasítás mellékleteként kiadott – többször
módosított – Szervezeti és Mûködési Szabályzata (a továbbiakban: SzMSz) az alábbiak szerint módosul:
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1. Az SzMSz Bevezetõ részében a „3. Az OKM vezetése, szervezete és mûködése” alfejezet 3.1. és 3.2. pontjai
helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„3.1. Az OKM-et a miniszter vezeti, akit – a külön jogszabályban meghatározott kivételekkel – az államtitkárok
helyettesítenek az e szabályzatban meghatározottak szerint. A miniszter és az államtitkárok részletes feladat- és
hatásköreit az Elsõ Rész I. Fejezete határozza meg.
3.2. Az OKM képviseletét a miniszter látja el teljes jogkörrel. Az egyéb vezetõk és munkatársak a jelen Szervezeti és Mûködési Szabályzatban, a miniszter által kiadott
egyéb belsõ szabályzatokban, illetve az eseti jelleggel
egyedileg meghatározott ügyek csoportjára kiadott felhatalmazás alapján képviselik az OKM-et. A képviseletre
adott felhatalmazás tovább nem ruházható.”
2. Az SzMSz Elsõ, „Az OKM vezetõi és munkatársai”
címû része helyébe az 1. számú függelék lép.
3. Az SzMSz Második részének felvezetõ szövegében
található felsorolás helyébe az alábbi szövegrész lép:
„MINISZTER
Oktatási Jogok Biztosának Titkársága (fõosztály)
Ellenõrzési Fõosztály
Egyházi Kapcsolatok Titkársága (fõosztály)
Esélyegyenlõségi Fõigazgatóság (fõosztály)
KABINETFÕNÖK
Miniszteri Kabinet
OKTATÁSÉRT FELELÕS ÁLLAMTITKÁR
Oktatásért Felelõs Államtitkár Titkársága
KULTÚRÁÉRT FELELÕS ÁLLAMTITKÁR
Kultúráért Felelõs Államtitkár Titkársága
KOORDINÁCIÓS SZAKÁLLAMTITKÁR
Közigazgatási Koordinációs Fõosztály
Igazgatási Fõosztály
Jogi Fõosztály
Közszolgálati Fõosztály
KÖZOKTATÁSI SZAK ÁLLAMTITKÁR
Közoktatási Szakállamtitkár Titkársága
Közoktatási Fõosztály
Nemzetiségi Fõosztály
KULTURÁLIS SZAKÁLLAMTITKÁR
Kulturális Örökségvédelmi és Koordinációs Fõosztály
Mûvészeti Fõosztály
Közgyûjteményi Fõosztály
Közmûvelõdési Fõosztály
FELSÕOKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYOS SZAKÁLLAMTITKÁR
Felsõoktatási és Tudományos Szakállamtitkár Titkársága
Felsõoktatási Fõosztály
Felsõoktatási Tudományos és Fejlesztési Fõosztály
NEMZETKÖZI SZAKÁLLAMTITKÁR
Nemzetközi Koordinációs Fõosztály
Kulturális és Oktatási Szakdiplomáciai Fõosztály
Európai Uniós Kapcsolatok Fõosztálya
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FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI SZAKÁLLAMTITKÁR
Fejlesztési és Gazdasági Szakállamtitkár Titkársága
Költségvetési és Közgazdasági Fõosztály
Fejlesztési Fõosztály
Beruházási Fõosztály
Gazdálkodási Fõosztály
4. Az SzMSz Második rész „I. A miniszter közvetlen
irányítása alá tartozó szervezeti egységek” fejezet, „II. Az
államtitkár közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek” fejezet, továbbá a „III. A kabinetfõnök közvetlen
irányítása alá tartozó szervezeti egységek” fejezet helyébe
a 2. számú függelék lép, ezzel egyidejûleg a IV-VIII. fejezetek számozása V-IX. számozásra módosul.
5. Az SzMSz Második rész „V. A közoktatási szakállamtitkár felügyeleti területe” fejezet „1. Közoktatási
Szakállamtitkár Titkársága” alfejezet 1.1. pontja helyébe
az alábbi rendelkezés lép:
„1.1. A Közoktatási Szakállamtitkár Titkársága (jelen
alfejezet alkalmazásában a továbbiakban: Titkárság) az
Elsõ Rész III. fejezet 2. alfejezetében foglalt általános titkársági feladatokon túl a Társadalmi és Civil Kapcsolatok
Titkársága koordinálásával ellátja a Közoktatáspolitikai
Tanács, az Országos Köznevelési Tanács és bizottságai, az
Országos Szülõi Érdek-képviseleti Tanács, az Országos
Diákjogi Tanács összehívásával, mûködtetésével és a
Közoktatási Érdekegyeztetõ Tanács titkárságának mûködtetésével kapcsolatos feladatokat.”
6. Az SzMSz Második rész „V. A közoktatási szakállamtitkár felügyeleti területe” fejezet „2. Közoktatási Fõosztály” alfejezet kiegészül az alábbi 2.10. ponttal:
„2.10. A Fõosztály elõkészíti a pedagógus-továbbképzési programok alapítására és indításának engedélyezésére
irányuló eljárásokban a miniszter által a közoktatási szakállamtitkár által átruházott döntési jogkörök gyakorlásával
kapcsolatos intézkedéseket.”
7. Az SzMSz Második rész „V. A közoktatási szakállamtitkár felügyeleti területe” fejezet „3. Nemzetiségi Fõosztály” alfejezet 3.2.2. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3.2.2. A Fõosztály elõkészíti a közoktatási feladatot ellátó egyház számára az éves költségvetési törvényben
meghatározott kiegészítõ támogatás megállapítására irányuló eljárásokban a miniszter által a közoktatási szakállamtitkárra átruházott döntési jogkörök gyakorlásával
kapcsolatos intézkedéseket.”
8. Az SzMSz Második rész „VI. A kulturális szakállamtitkár felügyeleti területe” fejezet „1. Kulturális Örökségvédelmi és Koordinációs Fõosztály” alfejezet bevezetõ
szövegében a „3. alfejezetében” szövegrész helyébe a
„2. alfejezetében” szövegrész lép.
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9. Az SzMSz „VI. A kulturális szakállamtitkár felügyeleti területe” fejezet „3. Közgyûjteményi Fõosztály” alfejezet 3.9.1. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3.9.1. Mûködteti az Országos Múzeumi Tanácsot, a
múzeumi szakfelügyeletet, valamint a Muzeológiai – és a
Mûtárgyvédelmi Akkreditációs (Szak) Bizottságokat.”
10. Az SzMSz „VI. A kulturális szakállamtitkár felügyeleti területe” fejezet „3. Közgyûjteményi Fõosztály”
alfejezet 3.10.2. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
„3.10.2. Részt vesz az Országos Könyvtári Kuratórium
mûködésében, mûködteti a könyvtári szakfelügyeletet és a
Könyvtári Akkreditációs Szakbizottságot.”
11. Az SzMSz „VI. A kulturális szakállamtitkár felügyeleti területe” fejezet „3. Közgyûjteményi Fõosztály”
alfejezet 3.11.2. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés
lép.
„3.11.2. Mûködteti a Levéltári Akkreditációs Szakbizottságot, a Levéltári Kutatási Kuratóriumot a Levéltári
Kollégiumot és a levéltári szakfelügyeletet.”
12. Az SzMSz Második rész „VI. A kulturális szakállamtitkár felügyeleti területe” fejezet „4. Közmûvelõdési
Fõosztály” alfejezet 4.10. pontja törlésre kerül, ezzel egyidejûleg a 4.11-4.13. pontok számozása 4.10-4.12. számozásra módosul.
13. Az SzMSz Második rész „VII. A felsõoktatási és tudományos szakállamtitkár felügyeleti területe” fejezet „1.
Felsõoktatási és Tudományos Szakállamtitkár Titkársága”
alfejezet 1.1. pontjában a „3. alfejezetében” szövegrész
helyébe a „2. alfejezetében” szövegrész lép.
14. Az SzMSz Második rész „VII. A felsõoktatási és tudományos szakállamtitkár felügyeleti területe” fejezet „3.
Tudománypolitikai Fõosztály” alfejezet helyébe az alábbi
rendelkezések lépnek:
„3. Felsõoktatási Tudományos
és Fejlesztési Fõosztály
A Felsõoktatási Tudományos és Fejlesztési Fõosztály
(jelen alfejezet alkalmazásában, a továbbiakban: Fõosztály) feladata a felsõoktatás tudományos ügyeivel, valamint a felsõoktatás fejlesztésével összefüggõ feladatok
elõkészítése és végrehajtásának biztosítása.
3.1. Ellátja a felsõoktatási tudományos képzéssel, tehetséggondozással, illetve ezek támogatásával kapcsolatos
ágazati tervezési feladatokat, koordinációt.
3.2. Elvégzi a felsõoktatási minõségpolitikával, a Felsõoktatási Minõségi Díjjal kapcsolatos ágazati feladatokat,
segíti az intézmények belsõ minõségbiztosítása fejlesztését.
3.3. Elõsegíti a felsõoktatás sikeres részvételét a regionális tudásközpontok kialakításában, a hazai, az uniós és
más nemzetközi tudományos kutatási és fejlesztési programokban.
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3.4. Segíti az elektronikus információs szolgáltatás
(EISZ) nemzeti program megvalósítását.
3.5. Koordinálja a Kormány középtávú tudomány-,
technológia- és innováció-politikai stratégiája megvalósítását szolgáló intézkedési terv szerint a tárca felelõsségi
körébe tartozó feladatatok ellátását, és végrehajtja a felsõoktatási ágazatra háruló feladatokat.
3.6. Közremûködik a Magyar Tudomány Ünnepe felsõoktatási programjainak szervezésében és a kapcsolódó kiadvány elkészítésében.
3.7. Ellátja az OKM képviseletét az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) Bizottságban.
3.8. Gondozza a felügyeleti terület vezetõje által hatáskörébe utalt fejlesztési programokat, az ágazati fejlesztési
feladatokat, az uniós források felhasználásával megvalósuló fejlesztéseket.
3.9. Ellátja a tárca felsõoktatási szakterületét érintõ testnevelés-sporttal, az ifjúságpolitikával, esélyegyenlõsséggel, a Nemzeti Drogstratégai Programmal, a fogyatékkal
élõ hallgatókkal kapcsolatos feladatokat.”
15. Az SzMSz Második rész „VIII. A nemzetközi szakállamtitkár felügyeleti területe” fejezet „1. Nemzetközi
Koordinációs Fõosztály” alfejezet bevezetõ szövegében a
„3. alfejezetében” szövegrész helyébe a „2. alfejezetében”
szövegrész lép.
16. Az SzMSz Második rész „IX. A fejlesztési és gazdasági szakállamtitkár felügyeleti területe” fejezet „1. Fejlesztési és Gazdasági Szakállamtitkár Titkársága” alfejezet 1.1. pontjában a „3. alfejezetében” szövegrész helyébe
a „2. alfejezetében” szövegrész lép.
17. Az SzMSz Második rész „IX. A fejlesztési és gazdasági szakállamtitkár felügyeleti területe” fejezet „4. Beruházási Fõosztály” alfejezet kiegészül az alábbi 4.4. ponttal:
„4.4. A Fõosztály szervezi és irányítja az ágazat tûz-,
munka-, polgári-, katasztrófa-, vagyonvédelmi és védelmi
igazgatási, valamint nukleárisbaleset-elhárítási feladatainak végrehajtását.”
18. Az SzMSz Második rész „IX. A fejlesztési és gazdasági szakállamtitkár felügyeleti területe” fejezet „5. Gazdálkodási Fõosztály” alfejezet 5.3. pontja törlésre kerül,
ezzel egyidejûleg az 5.4.–5.5. pont számozása 5.3.–5.4.
számozásra változik.
19. Az SzMSz Harmadik, az „OKM mûködése” címû
része „I. Az irányítás és a szakmai felügyelet eszközei” fejezet „3. A belsõ irányítás eszközei” alfejezet 3.3. és 3.4.
pontjaiban, a „II. Az ágazati és intézményi mûködés- és
fejlesztés tervezése” fejezet „1. Az ágazati és stratégiai tervezés” alfejezet 1.1. és 1.3. pontjaiban, ugyanezen fejezet
„3. Az operatív tervezés, az OKM munkaterve” alfejezet
3.1. pontjában, valamint a „IV. A kormányzati munkával
összefüggõ, illetve igazgatási jellegû és döntés-elõkészítést szolgáló feladatok végrehajtási folyamata” fejezet
„4. Az OKM saját elõterjesztéseinek szakmapolitikai és ál-
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lamigazgatási egyeztetése” alfejezet 4.4. pontjában, valamint az „V. A beszámoltatás” fejezet 2. pontjában a „kabinetfõnök” szövegrész helyébe a „koordinációs szakállamtitkár” szövegrész lép.
20. Az SzMSz Harmadik, az „OKM mûködése” címû
része „III. A vezetõ és döntés- elõkészítõ értekezletek” fejezet „1. A miniszteri értekezlet” alfejezet 1.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1.2. A miniszteri értekezletet a miniszter, akadályoztatása esetén elsõdlegesen az oktatásért felelõs államtitkár,
akadályoztatása esetén a kultúráért felelõs államtitkár vezeti.”
21. Az SzMSz Harmadik, az „OKM mûködése” címû
része „III. A vezetõ és döntés- elõkészítõ értekezletek” fejezet „2. A belsõ államtitkári értekezlet” alfejezet
2.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2.2. A belsõ államtitkári értekezletet elsõdlegesen az
oktatásért felelõs államtitkár, akadályoztatása esetén a kultúráért felelõs államtitkár, kivételes esetben a koordinációs szakállamtitkár vezeti. A belsõ államtitkári értekezlet
döntése alatt értekezlet vezetõje döntését kell érteni.”
22. Az SzMSz Harmadik, az „OKM mûködése” címû
része „III. A vezetõ és döntés- elõkészítõ értekezletek” fejezet „4. A felügyeleti terület vezetõi értekezlete” alfejezet
4.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4.1. A felügyeleti területtel rendelkezõ vezetõ a felmerülõ elvi vagy operatív kérdések eldöntésére, a belsõ államtitkári értekezlet napirendjére szánt elõterjesztések
elõkészítésére és a résztvevõk kölcsönös érdeklõdésére
számot tartható ügyekrõl történõ tájékoztatásra heti rendszerességgel vezetõi értekezletet tartanak. A vezetõi értekezletet a felügyeleti terület vezetõje, akadályoztatása esetén az általa kijelölt vezetõ vezeti.”
23. Az SzMSz Harmadik, az „OKM mûködése” címû
része „III. A vezetõ és döntés- elõkészítõ értekezletek” fejezet „5. Fõosztályvezetõi értekezlet” alfejezet helyébe az
alábbi szövegrész lép:
„5. Fõosztályvezetõi értekezlet
A miniszter, az államtitkárok illetve a koordinációs
szakállamtitkár valamennyi önálló szervezeti egység vezetõjének részvételével – általában kötött napirend nélküli, tájékoztató jellegû – fõosztályvezetõi értekezletet tarthat. Az értekezlet megszervezésérõl az Igazgatási Fõosztály gondoskodik.”
24. Az SzMSz Harmadik, az „OKM mûködése” címû
része „IV. A kormányzati munkával összefüggõ, illetve
igazgatási jellegû és döntés-elõkészítést szolgáló feladatok végrehajtási folyamata” fejezet „2. Az elõterjesztések
elõkészítésének közös szabályai” alfejezet az alábbi 2.3.
ponttal egészül ki, ezzel egyidejûleg a 2.3-2.5. pontok számozása 2.4-2.6. számozásra változik és az új 2.4. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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„2.3. Jelentõs stratégiai jellegû távlati döntést vagy nagyobb horderejû jogszabály szabályozási koncepcióját és
tervezetét tartalmazó elõterjesztést annak elkészítését követõen, amennyiben az közoktatási, felsõoktatási, valamint oktatási fejlesztési tárgyú, az oktatásért felelõs államtitkárhoz, amennyiben az kulturális, nemzetközi, valamint
– az oktatási fejlesztési tárgyú elõterjesztések kivételével –
fejlesztési és gazdasági tárgyú, a kultúráért felelõs államtitkárhoz kell megküldeni elõzetes jóváhagyás céljából.
2.4. A felelõs az elõterjesztés tervezetének elkészülését,
illetve a 2.3. pontban foglalt elõterjesztések esetében annak államtitkári jóváhagyását követõen megküldi azt a miniszter, az államtitkárok és a szakállamtitkárok közvetlen
felügyelete alá tartozó szervezeti egységek vezetõinek elõzetes véleményezés céljából. A megkeresésben tájékoztatást kell adni a véleményezésre rendelkezésre álló határidõrõl, továbbá a tervezetet tárgyaló felügyeleti területi
vezetõi értekezlet helyérõl és idejérõl.”
25. Az SzMSz Harmadik, az „OKM mûködése” címû
része „IV. A kormányzati munkával összefüggõ, illetve
igazgatási jellegû és döntés-elõkészítést szolgáló feladatok végrehajtási folyamata” fejezet „2. Az elõterjesztések
elõkészítésének közös szabályai” alfejezet 2.6. pontjában
„a kabinetfõnökkel, az államtitkárral” szövegrésze helyébe a „koordinációs szakállamtitkárral” szövegrész lép.
26. Az SzMSz Harmadik, az „OKM mûködése” címû
része „IV. A kormányzati munkával összefüggõ, illetve
igazgatási jellegû és döntés-elõkészítést szolgáló feladatok végrehajtási folyamata” fejezet „3. A jogszabály és állami irányítás egyéb jogi eszköze alkotására irányuló elõterjesztések szabályai” alfejezet 3.2. pontjában „a jogszabályszerkesztésrõl szóló 12/1987. (XII.29.) IM rendelet,
továbbá a jogszabálykészítésrõl szóló 7001/1988. (IK.11.)
IM irányelv” szövegrész törlésre kerül.
27. Az SzMSz Harmadik, az „OKM mûködése” címû
része „IV. A kormányzati munkával összefüggõ, illetve
igazgatási jellegû és döntés-elõkészítést szolgáló feladatok végrehajtási folyamata” fejezet „4. Az OKM saját elõterjesztéseinek szakmapolitikai és államigazgatási egyeztetése” alfejezet 4.5. pontjában „A Kormány kabinetjei”
szövegrész helyébe „A Kormánykabinet és a Kormány
kabinetjei” szövegrész lép.
28. Az SzMSz Harmadik, az „OKM mûködése” címû
része „IV. A kormányzati munkával összefüggõ, illetve
igazgatási jellegû és döntés-elõkészítést szolgáló feladatok végrehajtási folyamata” fejezet „6. A kormánydöntést
követõ, az országgyûlési munkához kapcsolódó feladatok
végrehajtásának rendje” alfejezet helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„6. A kormánydöntést követõ,
az országgyûlési munkához kapcsolódó feladatok
végrehajtásának rendje
6.1. Az OKM által kezdeményezett törvénytervezeteket
és országgyûlési határozat-tervezeteket tartalmazó kor-
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mány-elõterjesztések alapján a törvényjavaslatok, országgyûlési határozat-javaslatok elkészítése, az esetleg szükséges javítások, módosítások átvezetése, valamint a javaslatnak a Miniszterelnöki Hivatalba történõ megküldése a
Jogi Fõosztály feladata az elõterjesztésért felelõs szakmai
fõosztály bevonásával. A javaslat kellõ formában való
felterjesztésében a Parlamenti Titkárság közremûködik.
6.2. A plenáris általános vita megkezdésekor elõadott
miniszteri expozé elõkészítése a felelõs szakállamtitkárság feladata. A szükséges koordinációt a Parlamenti Titkárság végzi.
6.3. Az általános vita alatt benyújtott képviselõi módosító javaslatokról a Parlamenti Titkárság tájékoztatja az
OKM állami vezetõit. Az egyes módosító javaslatokkal
kapcsolatos egységes minisztériumi álláspontot az érintettek – miniszter, államtitkár, szakállamtitkár, a Jogi Fõosztály vezetõje, a szakmai fõosztályok vezetõi, munkatársai
és a Miniszteri Kabinet szakértõi – közösen alakítják ki, és
az eredeti kormány-elõterjesztés elkészítéséért felelõs
szervezeti egységeknek kormány-elõterjesztést kell készítenie.
6.4. A részletes vita lezárásáig a képviselõk által benyújtott kapcsolódó módosító indítványokkal kapcsolatos
eljárás a 6.1.-6.3. pontokban ismertetett általános szabályok megfelelõ alkalmazásával történik.
6.5. A bizottsági alapdokumentumok (bizottsági ajánlás, kiegészítõ bizottsági ajánlás) alapján a Kormány által
támogatott módosító és kapcsolódó módosító indítványok
jegyzékének elkészítéséért a felelõs szakmai fõosztály felel, amelyet a felelõs szakállamtitkár, illetve a koordinációs szakállamtitkár és az oktatásért felelõs államtitkár láttamoz. A támogatott sor eljuttatása a Miniszterelnöki Hivatalnak a Parlamenti Titkárság feladata.
6.6. Az OKM-t érintõ képviselõi vagy bizottsági önálló
indítványok kormányzati elbírálásának menete ugyancsak
a 6.1.–6.3. pontokban ismertetett általános szabályokat
követi.
6.7. A miniszteri zárszó elkészítésére az expozéval azonos szabályok vonatkoznak.
6.8. Annak ismeretében, hogy az Országgyûlés a benyújtott módosító-, kapcsolódó módosító indítványok közül melyeket fogadta el, a Jogi Fõosztály – a szakmailag
felelõs szervezeti egység bevonásával – elkészíti a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt egységes javaslatot, amelyet a miniszter ellenjegyez. Az egységes javaslat
benyújtását a Parlamenti Titkárság koordinálja.
6.9. A zárószavazás elõtti módosító javaslat elõkészítése a Jogi Fõosztály feladata.
6.10. A zárószavazást követõen a Jogi Fõosztály a Parlamenti Titkárság közremûködésével elkészíti az elfogadott, kihirdetendõ törvény vagy országgyûlési határozat
végleges szövegét.
6.11. Az Országgyûlés bizottsága ülésein az OKM képviseletét a miniszter, illetve a minisztert helyettesítõ jogkörében a kijelölt államtitkár látja el. Az államtitkárt akadályoztatása esetén a minisztérium állományába tartozó,
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állásfoglalásra jogosult, vezetõi megbízatással rendelkezõ
személy helyettesíti.”
29. Az SzMSz Harmadik, az „OKM mûködése” címû
része „VI. A miniszter, illetve az államtitkár parlamenti
szereplésével kapcsolatos feladatok” fejezet helyébe az
alábbi szövegrész lép:
„VI. A miniszter, illetve az államtitkár
parlamenti szereplésével kapcsolatos feladatok
1. Az Országgyûlés elnökéhez benyújtott – a miniszterhez címzett, illetõleg az OKM-et érintõ – képviselõi országgyûlési felvetéseket (az azonnali kérdésnek és napirenden kívüli felszólalásnak csupán a címét) a Parlamenti
Titkárság az erre a célra rendszeresített elõadói íven juttatja el az oktatásért felelõs államtitkárhoz, egyúttal tájékoztatja a minisztert és a kultúráért felelõs államtitkárt a kezdeményezésrõl.
2. Az oktatásért felelõs államtitkár soron kívül kijelöli a
válasz megírásáért felelõs szervezeti egységet. A kijelölt
szervezeti egység a választ az elõadói íven megállapított
szempontok szerint, a rendelkezésére bocsátott iratminta
alapján köteles elkészíteni, és a számára nyitva álló határidõn belül az illetékes szakállamtitkár jóváhagyását is be
kell szereznie. Az aktát a Parlamenti Titkárságnak kell
megküldeni, a választervezetet e szervezeti egység juttatja
el a miniszternek, illetõleg az államtitkároknak.
3. Az interpellációval, a kérdéssel, az azonnali kérdéssel
és a napirenden kívüli felszólalással kapcsolatos feladatok
teljesítése során alkalmazandó speciális iratkezelési szabályokat az OKM belsõ iratkezelési szabályzata, az általános ügymenettõl eltérõ eljárási szabályokat a koordinációs
szakállamtitkár külön körlevele határozza meg.”
30. Az SzMSz Harmadik, az „OKM mûködése” címû
része „VII. Az ügyintézés rendje” fejezet „1. Az ügyintézés általános szabályai” alfejezet az alábbi 1.9. ponttal
egészül ki:
„1.9. A miniszter elé – döntés céljából – benyújtásra kerülõ, közoktatási, felsõoktatási, valamint oktatási fejlesztési tárgyú ügyiratokat az oktatásért felelõs államtitkár,
kulturális, nemzetközi, valamint – az oktatási fejlesztési
tárgyú ügyiratok kivételével – fejlesztési és gazdasági tárgyú ügyiratokat a kultúráért felelõs államtitkárhoz kell
megküldeni elõzetes jóváhagyás céljából.”
31. Az SzMSz Harmadik, az „OKM mûködése” címû
része „VII. Az ügyintézés rendje” fejezet „4. Az államigazgatási egyeztetés keretében más minisztériumtól, kormányhivataltól érkezett jogszabály-tervezetek, egyéb javaslatok, tervezetek belsõ véleményezése” alfejezet
4.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép.
„4.1. A Kormány ügyrendje, illetve a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezései alapján az OKM-et
megilletõ észrevétel- és véleménynyilvánítás jogát a koordinációs szakállamtitkár gyakorolja, az egységes álláspontot összegzõ választervezet elkészítése az Igazgatási Fõosztály feladata.”
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32. Az SzMSz Harmadik, az „OKM mûködése” címû
része „VII. Az ügyintézés rendje” fejezet „5. Az Európai
Unió döntéshozatali tevékenységében való részvétellel
kapcsolatos és az európai uniós tagságból eredõ feladatok
koordinálása” alfejezetben a „minisztérium” szövegrész és
ragozott alakjai helyébe az „OKM” szövegrész és ragozott
alakjai kerülnek.
33. Az SzMSz Harmadik, az „OKM mûködése” címû
része „VII. Az ügyintézés rendje” fejezet „6. A pályáztatási eljárás keretében történõ ügyintézés sajátos szabályai”
alfejezet 6.2. pontjában az „5.1. pont” szövegrész helyébe
az „6.1. pont” szövegrész kerül.
34. Az SzMSz Harmadik, az „OKM mûködése” címû
része „VIII. A kapcsolattartás rendje” fejezet „1. A kapcsolattartás szabályai külsõ szervekkel” alfejezet 1.6.
pontjában a „Gazdálkodási Fõosztály” szövegrész helyébe
a „Beruházási Fõosztály” szövegrész kerül.
35. Az SzMSz Harmadik, az „OKM mûködése” címû
része „VIII. A kapcsolattartás rendje” fejezet „2. A sajtóval való kapcsolattartás rendje” alfejezet 2.3. pontjában
„Az államtitkár” szövegrész helyébe „Az államtitkárok”
szövegrész, a „nyilatkozik” szövegrész helyébe a „nyilatkoznak” szövegrész lép.
36. Az SzMSz Harmadik, az „OKM mûködése” címû
része „IX. A hivatali igazgatási rend szabályai” fejezet „1.
A kiadmányozási jog gyakorlása” alfejezet 1.3.–1.7. pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek, mellyel egyidejûleg az 1.8.–1.10. pontok számozása 1.7.–1.9. számozásra változik:
„1.3. A minisztert akadályoztatása esetén – törvényben
meghatározott kivételekkel – elsõdlegesen az oktatásért
felelõs államtitkár, akadályoztatása esetén a kultúráért
felelõs államtitkár helyettesíti.
1.4. Azon felügyeleti, tulajdonosi és alapítói jogosítványok esetében, ahol a döntést a miniszter hozza, a döntésnek megfelelõ okirat kiadmányozója az oktatásért felelõs
államtitkár, akit akadályoztatása esetén a kultúráért felelõs
államtitkár helyettesít.
1.5. Az államtitkárok, a kabinetfõnök és a szakállamtitkárok – a miniszter részére fenntartott intézkedések kiadmányozását kivéve – a felügyeleti területükön az ügykörükbe tartozó, a belsõ szabályzatban meghatározott ügyekben gyakorolják a kiadmányozás jogát.
1.6. Ha a kiadmányozás joga a fentiek szerint nem a minisztert, az államtitkárokat, a kabinetfõnököt, illetõleg a
szakállamtitkárt illeti meg, a fõosztály feladatkörébe tartozó ügyekben az intézkedéseket – a más minisztérium, kormányhivatal állami vezetõjéhez címzett átiratok kivételével – a fõosztályvezetõ adja ki.”
37. Az SzMSz Harmadik, az „OKM mûködése” címû
része „X. A Szervezeti és Mûködési Szabályzat végrehajtása” fejezet „3. A felügyeleti területi és a szervezeti egységek ügyrendjei, valamint a munkaköri leírások készítése” alfejezet 3.1. pontjában „a fõosztályvezetõ” szöveg-
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rész helyébe „a szervezeti egység vezetõjének” szövegrész, 3.2. pontjában található felsorolás elsõ francia bekezdésében a „megjelölve” szövegrész helyébe a „mellékletben felsorolva” szövegrész lép.
38. A fejlesztési és gazdasági szakállamtitkár felügyeleti területéhez tartozó „Fejlesztési Fõigazgatóság (fõosztály)” szervezeti egység elnevezése „Fejlesztési Fõosztály” elnevezésre változik.
39. Az SzMSz 1. számú melléklete helyébe a 3. számú
függelék, 2. számú melléklete helyébe a 4. számú függelék, 4. számú melléklete helyébe az 5. számú függelék,
5. számú melléklete helyébe a 6. számú függelék lép.

1. számú függelék
az OKM SzMSz 4. számú módosításához
ELSÕ RÉSZ
AZ OKM VEZETÕI ÉS MUNKATÁRSAI
I. Állami vezetõk
1. A miniszter
1.1. A miniszter az alkotmányban és más jogszabályokban megállapított feladat- és hatáskörét közvetlenül vagy
az OKM hivatali szervezete, illetve külön jogszabályban
meghatározott szervek, vagy szervezetek útján gyakorolja.
1.2. Feladatkörében jogszabályi felhatalmazás alapján
miniszteri rendeletet, az állami irányítás egyéb jogi eszközei körében utasítást, irányelvet, tájékoztatót, egyedi
ügyekben határozatot, utasítást, illetõleg egyéb intézkedést ad ki.
1.3. Meghatározza az OKM szervezeti felépítését, az
önálló szervezeti egységek feladatait és mûködésük fõbb
szabályait. A miniszterelnök jóváhagyását követõen utasításban kiadja az OKM Szervezeti és Mûködési Szabályzatát.
1.4. Közvetlenül irányítja az államtitkárok, a szakállamtitkárok, valamint a kabinetfõnök tevékenységét, és törvény eltérõ rendelkezése hiányában gyakorolja felettük a
munkáltatói jogokat. Hatáskörébe tartozik a vezetõi megbízás adományozása, illetve visszavonása.
1.5. Dönt a személyi juttatásokkal, illetmény- és jutalmazási kerettel, a személyi juttatásokat terhelõ egyéb kifizetésekkel kapcsolatos kérdésekben.
1.6. A hatályos jogszabályok alapján ellenõrzi az OKM
gazdálkodását és a felügyelete alá tartozó intézmények
gazdasági és szakmai tevékenységét. Gondoskodik az
OKM belsõ ellenõrzési tevékenységének megszervezésérõl, mûködésérõl és szabályozásáról, az éves ellenõrzési
munkatervben meghatározott ellenõrzések elvégzésérõl,
valamint elrendeli a rendkívüli célvizsgálatokat.
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1.7. Irányítja, és a fejlesztési és gazdasági szakállamtitkár útján megszervezi az OKM gazdálkodási rendjének és
FEUVE rendszerének kialakítását, mûködtetését, fejlesztését.
1.8. A miniszter személyes hatáskörébe tartoznak különösen a következõ ügyek:
a) az Országgyûlés, a Kormány, és a Kormány szerveinek munkájában történõ részvétel, elõterjesztések, javaslatok és jelentések megtétele az Országgyûlés és bizottságai, valamint a Kormány részére;
b) az oktatási és a kulturális ágazat hosszú és középtávú
fejlesztésére irányuló stratégiák és tervek jóváhagyása;
c) az OKM központi irányítása alá tartozó önkormányzati szakigazgatási feladatok, hatáskörök és hatósági jogkörök megállapítására irányuló javaslattétel;
d) a fejezet éves költségvetési javaslatainak kialakítása
és a fejezet zárszámadási javaslatának jóváhagyása, valamint a Kulturális Alaphoz kapcsolódó át nem ruházott
jogkörök gyakorlása;
e) az alapítói, valamint az át nem ruházott felügyeleti,
tulajdonosi jogok gyakorlása;
f) a nemzetközi együttmûködéssel és az európai integrációval összefüggõ ágazati feladatok ellátásának irányítása;
g) kitüntetések, címek és díjak adományozására, megvonására vonatkozó javaslatok jóváhagyása,
h) a Magyar Tudományos Akadémiával történõ együttmûködés és a Felsõoktatási és Tudományos Tanáccsal
való kapcsolattartás.
i) mûködteti a Magyar Tanácsadó Bizottságot a Kulturális Javak Nemzetközi Védelmének Biztosítására, tagjait
a kulturális szakállamtitkár útján a szakma kiemelkedõ elméleti és gyakorlati tudással rendelkezõ képviselõi körébõl hívja meg.

2. Az államtitkár
2.1. Az államtitkár a miniszter irányítása alatt áll, hatáskörének gyakorlásáért felelõsséggel tartozik a miniszternek. A feladatkörébe tartozó kérdésekben, valamint a miniszter kijelölése alapján képviseli az OKM-et.
2.2. Az OKM-ben két államtitkár mûködik, az oktatásért felelõs államtitkár és a kultúráért felelõs államtitkár.
2.3. Az oktatásért felelõs államtitkár:
a) Törvényben meghatározott kivételekkel a miniszter
teljes jogú helyettese. Törvény eltérõ rendelkezésének hiányában akadályoztatása esetén helyettesíti a minisztert az
Országgyûlés, a Kormány, valamint a Kormány szerveinek ülésein.
b) Feladata a miniszter országgyûlési képviseletének segítése, az OKM Országgyûléssel és az országgyûlési képviselõkkel kapcsolatos tevékenységének koordinálása és
felügyelete, akadályoztatása esetén e feladatkörében a
kultúráért felelõs államtitkár helyettesíti.
c) A kormányzati döntés-elõkészítéssel összefüggõ feladatkörében részt vesz az államtitkári értekezleten, akadá-
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lyoztatása esetén a koordinációs szakállamtitkár helyettesíti.
2.4. A kultúráért felelõs államtitkár:
a) Az oktatásért felelõs államtitkár akadályoztatása esetén vagy a miniszter kijelölése alapján részt vesz az Országgyûlés és bizottságai, a Kormány, valamint a Kormány szerveinek ülésein.
b) Feladata a miniszter országgyûlési képviseletének segítése, közremûködik a Kormány részére készített javaslatok és jelentések kidolgozásában.
c) Ellátja az OKM képviseletét a Pécs 2010. Európa
Kulturális Fõvárosa program tárcaközi koordinációjával
kapcsolatos feladatok tekintetében.

3. A szakállamtitkár
3.1. A Kormány általános politikájának keretein belül a
jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelõen irányítja a szakmai munkát a miniszter feladat- és hatáskörének Szervezeti és Mûködési Szabályzatban meghatározott része tekintetében. A feladatkörébe tartozó kérdésekben képviseli az OKM-et a hazai és külföldi kormányzati és egyéb intézmények, testületek, érdekvédelmi és érdekegyeztetõ fórumok munkájában, tájékoztatást ad az
õket érintõ kormányzati tervekrõl, döntésekrõl, állásfoglalásokról. A szakállamtitkár tevékenységét a miniszter közvetlenül irányítja. Az OKM-ben hat szakállamtitkár mûködik, a fejlesztési és gazdasági ügyekért, a nemzetközi
ügyekért, a közoktatásért, a felsõoktatási és tudományos
ügyekért, a kulturális ügyekért, valamint a koordinációért
felelõs szakállamtitkár.
3.2. Irányítja a közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeti egységeket vezetõ fõosztályvezetõk, továbbá a titkárságvezetõ tevékenységét. A vezetõi megbízás, illetve a
megbízás visszavonása kivételével gyakorolja a munkáltatói jogokat a közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeti
egységek köztisztviselõi felett.
3.3. Felelõs az általa irányított területre vonatkozó jogszabályok elõkészítéséért, kezdeményezéséért és végrehajtásáért, a szakterület költségvetési keretével való gazdálkodásáért, kötelezettségvállalásáért, a szakmai terület
tárcaközi kapcsolatainak mûködtetéséért és a más szervezeti egységekkel való kapcsolattartásért, a stratégiai, a
költségvetési és az operatív (éves) tervek kidolgozásában
történõ közremûködésért, továbbá a tervek végrehajtásáért.
3.4. Gondoskodik a fejezeti kezelésû elõirányzatok és
az igazgatási költségvetés gazdálkodási, kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzataiban, a beszerzési szabályzatban, valamint a FEUVE szabályzatban és annak
mellékleteiben foglalt szakterületi feladatok szakszerû ellátásáról, a feladatok szervezeti és személyi feltételeirõl,
továbbá ellátja az OKM szabályzataiban a szakállamtitkárnak (felügyeleti terület vezetõjének, kötelezettségvál-
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lalónak) megállapított feladatokat. Illetékességi területén
képviseli az OKM-et.
3.5. Ellátja a külön szabályzat által hatáskörébe utalt
költségvetési szervek, alapítványok, közalapítványok, valamint korlátolt felelõsségû társaságok és közhasznú társaságok tekintetében a szabályzat által a szakállamtitkároknak megállapított feladatokat.
3.6. Részt vesz az ország uniós tagságával kapcsolatos
feladatok ellátásában.
3.7. A szakállamtitkárt az általa kijelölt, irányítása alá
tartozó fõosztályvezetõ helyettesíti.
3.8. A koordinációs szakállamtitkár a fentieken túl felelõs az OKM hivatali egységeinek összehangolt mûködéséért, így különösen:
a) Szervezi, koordinálja és ellenõrzi az OKM feladatainak ellátását.
b) Javaslatot tesz a miniszternek az OKM szervezeti és
mûködési rendjének kialakítására.
c) Irányítja a jogi, igazgatási és személyzeti tevékenységet.
d) Közremûködik a szakállamtitkárok tevékenységének
összehangolásában.
e) Gyakorolja a Kormány ügyrendje, illetve a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezései alapján az
OKM-t megilletõ észrevételezés és véleménynyilvánítás
jogát.
f) Intézkedik, hogy a belsõ és külsõ ellenõrzési jelentésekben tett megállapítások, javaslatok hasznosulásáról és
végrehajtásuk nyomonkövetésére nyilvántartást vezessen
a tárca a költségvetési szervek belsõ ellenõrzésérõl szóló
193/2003. (XI.26.) Kormányrendelet 29/A §-a értelmében.
3.9. Az oktatásért felelõs államtitkár akadályoztatása
esetén a koordinációs szakállamtitkár részt vesz az államtitkári értekezleten, e jogkörében nem helyettesíthetõ.
Egyéb esetekben az általa kijelölt, irányítása alá tartozó
fõosztályvezetõ helyettesíti.
3.10. A koordinációs szakállamtitkár részt vesz az oktatásért felelõs államtitkár államtitkári értekezletre, továbbá
a miniszter, illetve a miniszter akadályoztatása esetén a helyettesítõ államtitkár kormányülésre, valamint az Országgyûlés plenáris és bizottsági üléseire történõ felkészítésében.

II. Politikai munkatársak
1. A kabinetfõnök
1.1. A kabinetfõnök a miniszter és az államtitkárok politikai munkáját közvetlenül segítõ, a miniszter közvetlen
felügyelete alatt álló önálló szervezeti egység vezetõje.
A kabinetfõnök a vezetõi megbízás, illetve a megbízás
visszavonása kivételével gyakorolja a munkáltatói jogokat
a Miniszteri Kabinet állományába tartozó köztisztviselõk
felett.
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1.2. Munkájáról rendszeresen tájékoztatja a minisztert.
Részt vesz a miniszter, illetve a miniszter akadályoztatása
esetén az oktatásért felelõs államtitkár kormányülésre, valamint az Országgyûlés plenáris és bizottsági üléseire
történõ felkészítésében.
1.3. Összehangolja az OKM érdekegyeztetési tevékenységében való kormányzati és minisztériumi szintû részvételét és szakmailag felügyeli a társadalmi és civil szervezetekkel, a tanácsadó, érdekegyeztetõ és döntés-elõkészítõ
testületekkel, pártokkal és civil szervezetekkel fenntartott
kapcsolatokat.
1.4. A miniszter, illetve az államtitkárok felhatalmazása
alapján kapcsolatot tart a minisztériumok, kormányhivatalok vezetõivel.
1.5. Folyamatos és közvetlen kapcsolatot tart az államtitkárokkal és szakállamtitkárokkal, valamint a miniszter tanácsadó testületeivel. Tájékozódik, és egyeztetést kezdeményez szakmai és politikai kérdésekben az OKM vezetõinél.
1.6. A kabinetfõnököt a Miniszteri Kabinet általa kijelölt köztisztviselõje helyettesíti.

2. A politikai fõtanácsadó, politikai tanácsadó
1.1. A miniszter a Miniszteri Kabinetben politikai fõtanácsadót és politikai tanácsadót nevezhet ki a miniszter
feladatai ellátásának idejére.
1.2. A politikai fõtanácsadó, tanácsadó a miniszter politikai és szakmai tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó
feladatokat látja el.
1.3. A politikai fõtanácsadó, tanácsadó felkészíti a minisztert, illetve az államtitkárt a parlamenti interpellációk
és kérdések megválaszolására, illetve biztosítja felkészülését az Országgyûlés plenáris és bizottsági üléseire.
1.4. Tevékenységérõl rendszeresen tájékoztatja az államtitkárt és a kabinetfõnököt, illetve jogosult tájékoztatást kérni politikai állásfoglalások kialakítása során az államtitkár, illetve a kabinetfõnök, valamint az OKM valamennyi felügyeleti területének vezetõjétõl és azok vezetõ
megbízású munkatársaitól.

III. Szakmai vezetõk
1. A fõosztályvezetõ
1.1. A fõosztályvezetõ a jogszabályoknak és szakmai
követelményeknek megfelelõen, a miniszter, az államtitkár, a kabinetfõnök, illetõleg a felügyeletét ellátó szakállamtitkár rendelkezései alapján vezeti a fõosztályt, dönt a
hatáskörébe utalt ügyekben.
1.1.1. Felelõs a vezetése alatt álló szervezeti egység mûködéséért, továbbá a feladatkörébe utalt feladatok teljesítéséért és ellenõrzéséért. Megszervezi, irányítja és ellenõrzi a fõosztály munkáját, ennek keretében a FEUVE szabályzatban foglaltak figyelembevételével meghatározza a
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fõosztály munkatervét és megállapítja a fõosztály idõszaki
feladatait. Rendszeresen beszámoltatja a fõosztály munkatársait, ellenõrzi az ügyintézés szakszerûségét és a határidõk betartását.
1.1.2. Javaslatot tesz a fõosztály létszám-, személyi juttatási és jutalmazási keretével való gazdálkodásra, továbbá kitüntetések, címek, díjak adományozására.
1.1.3. A feladatkörét érintõ kérdésekben képviseli a fõosztályt, külön felhatalmazás alapján eljár az OKM képviseletében.
1.1.4. A fõosztályvezetõt az általa kijelölt fõosztályvezetõ-helyettes, illetve osztályvezetõ, ezek hiányában a felügyeleti terület vezetõje által kijelölt fõosztályvezetõ helyettesíti.
1.2. A vezetése alatt álló szervezeti egység, a fõosztály,
ellátja a szervezeti egység felett irányítást gyakorló szakállamtitkár feladatai közül a Szervezeti és Mûködési Szabályzat Második Részében a fõosztály számára meghatározott szakmai feladatokat.
1.2.1. Elkészíti a fõosztály feladatkörébe tartozó kérdések megoldására irányuló elõterjesztések és jogszabályok,
illetve azok tervezeteit, továbbá az egységes végrehajtás
érdekében szükséges iránymutatások, javaslatok szakmai
tervezeteit.
1.2.2. Elõkészíti fõosztály szakmai területét érintõ fejezeti kezelésû költségvetési elõirányzat felhasználására vonatkozó javaslatot.
1.2.3. A felügyeleti terület vezetõje által meghatározott
körben felelõs a fejezeti kezelésû elõirányzatok és az igazgatási költségvetés gazdálkodási, kötelezettségvállalási és
utalványozási szabályzataiban, a beszerzési szabályzatban, a FEUVE szabályzatban és annak mellékleteiben, továbbá az OKM egyéb szabályzataiban meghatározott
szakterületi feladatok – így különösen a tervezéssel, kockázatelemzéssel, elõkészítéssel, végrehajtással, nyilvántartások vezetésével, ellenõrzéssel kapcsolatos teendõk –
ellátásáért.
1.2.4. A külön szabályzat rendelkezései alapján a felügyeleti területhez tartozó költségvetési szervek vonatkozásában elõkészíti a külön szabályzatban a szakállamtitkárnak megállapított feladatokkal kapcsolatos döntéseket,
illetve javaslatokat, részt vesz az Ellenõrzési Fõosztály által végzett, a szakmai tevékenység értékelésére is kiterjedõ
ellenõrzésekben. A feladatkörét érintõ kérdésekben közremûködik a más felügyeleti területhez tartozó költségvetési
szervek feletti szakmai felügyeleti tevékenységgel kapcsolatos döntések elõkészítésében.
1.2.5. A külön szabályzat rendelkezései alapján a felügyeleti területhez tartozó gazdasági társaságok és közhasznú társaságok, illetve alapítványok, közalapítványok
tekintetében elõkészíti a szakállamtitkár külön szabályzat
szerinti döntéseit, illetve javaslatait, a feladatkörét érintõ
kérdésekben közremûködik a más felügyeleti területhez
tartozó gazdasági társaságokkal és közhasznú társaságokkal, alapítványokkal, közalapítványokkal kapcsolatos
döntések elõkészítésében.

4374

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ
2. A titkárságvezetõ

2.1. Az államtitkári és szakállamtitkári titkárság vezetõje (jelen alfejezet alkalmazásában a továbbiakban: titkárságvezetõ) vezetõ beosztású köztisztviselõ, akinek feladata, hogy általában az állami vezetõk munkáját segítõ, önálló szervezeti egységként mûködõ titkárságot vezesse.
2.2. A titkárságvezetõ közvetít a vezetõ és a felügyelt
szervezeti egységek között, felelõs a miniszter, az államtitkár, illetve a szakállamtitkár által kiadott feladatok végrehajtásának megszervezéséért, ennek keretében koordinálja
a felügyelt szervezeti egységek munkáját, figyelemmel kíséri a végrehajtás menetét, folyamatosan tájékoztatja a
szakállamtitkárt az esedékes határidõk végrehajtásának
helyzetérõl. Szignálásra elõkészíti az érkezõ iratokat, vizsgálja a kimenõ vélemények, állásfoglalások koherenciáját,
aláírás elõtt ellenõrzi a szakállamtitkár kiadmányozásával
készülõ iratokat, szükség szerint javaslatot tesz a módosításra, kiegészítésre.
2.3. A titkárságvezetõ vezetése alatt álló titkárság biztosítja a vezetõ munkájának adminisztratív és technikai feltételeit, szervezi és nyilvántartja hivatalos programját.
A titkárság alkalmazottai a titkárságvezetõ irányítása mellett végzik az ügyviteli munkát, az ügyiratok kezelését,
megszervezik a felügyeleti terület vezetõi értekezleteit.
2.4. A felügyeleti területhez tartozó költségvetési szervek, gazdasági társaságok és közhasznú társaságok, illetve
alapítványok, közalapítványok tekintetében koordinálja a
szakállamtitkár külön szabályzat szerinti döntéseinek, illetve javaslatainak elõkészítését, amennyiben azok több
fõosztály, illetve felügyeleti terület közremûködését
igénylik.

3. A fõosztályvezetõ-helyettes
3.1. A fõosztályvezetõ-helyettes közvetlenül irányítja a
fõosztályvezetõ által meghatározott fõosztályi tevékenységet, illetõleg szervezeti egységeket. Felelõs az irányítása
alá tartozó osztályok és munkatársak tevékenységéért és
azok ellenõrzéséért. Ellátja azokat a feladatokat, amelyeket a hatáskörébõl a fõosztályvezetõ rá átruházott.
3.2. A fõosztályvezetõ távollétében gyakorolja annak
jogkörét. Külön felhatalmazással eljár az OKM képviseletében.
3.3. A fõosztályvezetõ általános helyettesítésére, fõosztályonként egy, osztályt nem vezetõ fõosztályvezetõ-helyettes is mûködhet.

4. Az osztályvezetõ
4.1. Az osztályvezetõ vezeti az osztályt, és felelõs annak
mûködéséért. Az osztályvezetési feladatokon kívül végzi
az osztály munkájából az ügyrendben és a munkatervben
ráruházott feladatokat.
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4.2. Meghatározza az ügyintézõk és ügykezelõk részletes feladatait, ellenõrzi tevékenységüket.
4.3. Külön felhatalmazás alapján eljár az OKM képviseletében.

IV. Beosztott munkatársak
1. Az ügyintézõ
1.1. Az ügyintézõ érdemi döntésre elõkészíti, illetve
ilyen irányú felhatalmazás esetén kiadmányozza a munkakörébe utalt ügyeket. Feladata minden olyan ügy felelõsségteljes és önálló végzése, amelyet a munkaköri leírása,
továbbá a hivatali felettese esetenként vagy idõszakosan a
feladatkörébe utal.
1.2. Feladatait alapvetõen önállóan, kezdeményezõen,
illetõleg a felettesétõl kapott útmutatások, továbbá a tényállás és az érdekeltek álláspontjának tisztázása alapján – a
jogszabályok és az ügyviteli szabályok megtartásával –
köteles végrehajtani.
1.3. Az eredményes munka érdekében tanulmányoznia
és ismernie kell minden olyan jogszabályt, szakmai elõírást és egyéb rendelkezést, amely a színvonalas ügyintézéshez, illetõleg a végrehajtás megszervezéséhez és ellenõrzéséhez szükséges.

2. Az ügykezelõ
2.1. Az ügykezelõ gondoskodik az adminisztrációs feladatok ellátásáról, különösen a beérkezõ ügyiratok átvételérõl, nyilvántartásáról, a kiadmánytervezetnek felettese
útmutatásai szerint történõ gépelésérõl, sokszorosításáról,
továbbításáról.
2.2. Ellátja azokat az ügyviteli jellegû feladatokat, amelyekkel a hivatali felettese megbízza.

V. A miniszteri biztos
1.1. A miniszter a kiemelt jelentõségû, vagy a hivatali
szervezet több szakmai területét is érintõ, jól körülhatárolható feladatrendszer ellátására külön utasítással az OKM
szakállamtitkárát, illetve politikai fõtanácsadóját legfeljebb hat hónapos idõtartamra miniszteri biztossá nevezheti
ki. Az OKM miniszteri biztosainak száma egyidejûleg a
két fõt nem haladhatja meg.
1.2. A miniszteri biztos tevékenységét a miniszter irányítja, munkáját szakállamtitkár miniszteri biztos esetén a
szakállamtitkár titkársága, politikai fõtanácsadó esetén a
Miniszteri Kabinet segíti.
1.3. A miniszteri biztos jogai és kötelezettségei a kinevezésérõl szóló miniszteri utasításban foglaltak szerint
megegyezhetnek a szakállamtitkárok egyes jogaival és kötelezettségeivel.
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2. számú függelék
az OKM SzMSz 4. számú módosításához

2. Oktatási Jogok Biztosának Titkársága
(fõosztály)

I. A miniszter közvetlen irányítása alá tartozó
szervezeti egységek

Az Oktatási Jogok Biztosának Titkársága a köz- és felsõoktatás területén az oktatással kapcsolatos állampolgári
jogok érvényesülésének elõsegítésében közremûködõ, a
miniszter közvetlen felügyelete alatt álló, az oktatási jogok
biztosa által irányított önálló szervezeti egység.
Az oktatási jogok biztosa feladatai ellátása során kezdeményezéssel, ajánlással, illetve javaslattal fordulhat a felügyeleti területek vezetõihez és a miniszterhez, továbbá az
OKM szervezeti egységeitõl tájékoztatást vagy szakvéleményt kérhet.

1. A Miniszteri Kabinet
A Miniszteri Kabinet a kabinetfõnök vezetésével mûködõ önálló szervezeti egység, amely feladatait a Miniszteri
Titkárságon, a Társadalmi és Civil Kapcsolatok Titkárságán, valamint a Sajtóirodán keresztül látja el.

1.1. A Miniszteri Titkárság
3. Ellenõrzési Fõosztály
A Miniszteri Titkárság a kabinetfõnök közvetlen irányítása mellett ellátja a titkárságra érkezõ iratok ügykezelését, valamint közremûködik a miniszter programjainak
szervezésében.

1.2. Társadalmi és Civil Kapcsolatok Titkársága
1.2.1. A Társadalmi és Civil Kapcsolatok Titkársága a
jogszabályokban rögzített feltételeknek megfelelõen elõkészíti és koordinálja a pártokkal, az oktatási és a kulturális területen érdekelt társadalmi és civil szervezetekkel, tanácsadó testületekkel, kormányzati hivatalokkal és minisztériumokkal folytatott döntés-elõkészítõ tárgyalásokat.
1.2.2. Ellátja az OKM képviseletét az országos érdekegyeztetés rendszerében, valamint a társadalmi és civil fórumokon.
1.2.3. Koordinálja a lobbitevékenységrõl szóló 2006.
évi XLIX. törvény hatálya alá tartozó minisztériumi feladatokat, az erre vonatkozó külön utasítás rendelkezései
szerint.
1.3. Sajtóiroda
1.3.1. A Sajtóiroda feladata a közvélemény folyamatos
és pontos tájékoztatása az OKM tevékenységérõl, illetve
egyes szakkérdésekben hivatalos álláspontjáról. Ennek érdekében elõkészíti a miniszter és más minisztériumi vezetõk nyilvános programjait, szervezi az OKM sajtótájékoztatóit, ellátja az OKM hivatalos honlapjának és a
www.kultura.hu portálnak az üzemeltetését és tartalmi
feltöltését.
1.3.2. A Sajtóiroda az egységes kormányzati kommunikáció érdekében szervezi az együttmûködést a Miniszterelnöki Hivatal kormányzati kommunikációért felelõs államtitkára irányítása alá tartozó szervezeti egységekkel.
1.3.3. A Sajtóiroda ellátja az OKM által közzéteendõ
adatok meghatározásáról, illetve a közzététel módjáról
szóló szabályzat szerinti „adatközlõ” számára elõírt feladatokat.

Az Ellenõrzési Fõosztály (jelen alfejezet alkalmazásában a továbbiakban: Fõosztály) ellátja az OKM belsõ ellenõrzését, ellenõrzi a fejezeti kezelésû elõirányzatokból
nyújtott támogatások felhasználását, ellenõrzéseket végez
a felügyelt költségvetési szerveknél, a fejezet szakmai felügyelete alá tartozó, a fejezet költségvetésébõl támogatásban részesülõ gazdasági társaságoknál, továbbá az OKM
költségvetésébõl céljelleggel nyújtott és a nemzetközi támogatások felhasználásával kapcsolatban a kedvezményezetteknél és a támogatások lebonyolításában résztvevõ
szervezeteknél. Miniszteri, államtitkári döntés, valamint
közérdekû bejelentések alapján soron kívüli ellenõrzéseket végez.
3.1. A Fõosztály belsõ ellenõrzési tevékenysége kiterjed a szabályszerûségi ellenõrzésekre, pénzügyi ellenõrzésekre, rendszerellenõrzésekre, teljesítmény-ellenõrzésekre, a fejezet felügyelete alá tartozó költségvetési szervek
éves beszámolóinak megbízhatósági ellenõrzéseire, valamint informatikai rendszerek ellenõrzésére egyaránt.
3.2. A Fõosztály folyamatosan figyelemmel kíséri és
jogszabályban meghatározott idõközönként értékeli az
OKM-ben és a felügyelt intézményeknél a FEUVE rendszer mûködését és mûködtetését, valamint a belsõ ellenõrzési rendszer megfelelõségét.
3.3. Az OKM felügyelete alá tartozó intézmények belsõ
ellenõrei számára ajánlásokat, útmutatásokat készít, és továbbképzéseket szervez. A belsõ ellenõrzési feladatok
végrehajtásáról – éves beszámoló keretében vagy konkrét
témakörben – tájékoztató anyagokat készít.
3.4. Közremûködik az OKM felügyelete alá tartozó
költségvetési szervek belsõ ellenõrzési egységeinek vezetõi tekintetében a miniszter munkáltatói jogainak gyakorlásában.
4. Egyházi Kapcsolatok Titkársága (fõosztály)
Az Egyházi Kapcsolatok Titkársága (jelen alfejezet alkalmazásában a továbbiakban: Titkárság) a miniszter közvetlen irányítása alatt álló szervezeti egység, mely elõké-
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szíti a miniszter egyházügyi és az egyházakkal való kapcsolattartásból adódó feladatait, továbbá szervezi az egyházügyi feladatok kormányzati koordinációját és az ágazati feladatok végrehajtását.
4.1. A Titkárság ellátja az egyházak hitéleti és közcélú
tevékenységének anyagi feltételeirõl szóló törvénybõl és
más jogszabályokból eredõ, valamint az egyházakkal kötött nemzetközi és kétoldalú megállapodások alapján az
OKM-re háruló feladatokat, elõkészíti a vatikáni vegyesbizottság javaslatait, megszervezi, illetve lebonyolítja a
bizottsági üléseket.
4.2. Ellátja a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésérõl szóló törvény rendelkezésein alapuló és
az egyházi ingatlanrendezés számítógépes nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat.
4.3. Segítséget nyújt az egyházak nevelési-oktatási, kulturális, mûvészeti, közgyûjteményi és az épített örökség
megõrzésével kapcsolatos tevékenységéhez. Közremûködik az egyházak tudományos, szociális, sport és egészségügyi tevékenységével, illetve a gyermek- és ifjúságvédelmi közfeladatot átvállaló egyházi intézmények létesítésével, mûködtetésével kapcsolatos kormányzati feladatok
ellátásában.
4.4. Kapcsolatot tart a határon túli magyar egyházi szervezetekkel.
4.5. A Titkárság ellátja az OKM jogi képviseletét az
egyházi tulajdonrendezési perekben.

5. Esélyegyenlõségi Fõigazgatóság (fõosztály)
Az Esélyegyenlõségi Fõigazgatóság (jelen alfejezet alkalmazásában a továbbiakban: Fõigazgatóság) a miniszter
közvetlen irányítása alatt álló szervezeti egység, amely
elõkészíti a halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek,
tanulók esélyegyenlõségét szolgáló miniszteri döntéseket
(a továbbiakban e fejezet alkalmazásában: esélyegyenlõségi feladatok), továbbá szervezi az esélyegyenlõségi feladatok ágazati feladatainak végrehajtását, illetve ellátja a
romákkal, a romák reprezentációjával kapcsolatos kulturális tevékenységet.
5.1. A Fõigazgatóság szervezi a miniszter feladatkörébe
tartozó esélyegyenlõségi feladatokat szolgáló tárcaközi
egyeztetéseket, továbbá képviseli a minisztériumot más
miniszter feladatkörébe tartozó, az esélyegyenlõségi feladatokat érintõ ügyekben.
5.2. A Fõigazgatóság ellátja az esélyegyenlõségi feladatokkal összefüggõ hátránykompenzáció, esélyteremtõ
programok és miniszteri döntések elõkészítését. A Fõigazgatóság elõkészíti a hátrányos helyzetû és a halmozottan
hátrányos helyzetû gyermekek tanulók közoktatásban és
felsõoktatásban folytatott tanulmányai sikerességét szolgáló programokat és végrehajtásukat koordinálja. A Fõigazgatóság közremûködik a hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetû gyermekek, tanulók helyzetét érintõ
jogszabályok elõkészítésében és véleményezésében.
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5.3. A Fõigazgatóság intézkedéseket kezdeményez az
egyenlõ bánásmód oktatásban való érvényesülése érdekében. A Fõigazgatóság stratégiai megoldásokat dolgoz ki az
esélyegyenlõségi feladatok végrehajtásához és segíti a helyi önkormányzati esélyegyenlõségi programok elkészítését.
5.4. A Fõigazgatóság részt vesz a hátrányos helyzetû és
a halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek, tanulók sikeres tanulmányait segítõ uniós források és hazai források
terhére megvalósuló programok és pályázatok elõkészítésében és végrehajtásának figyelemmel kísérésében.
5.5. A Fõigazgatóság elõkészíti a hátrányos helyzetû és
a halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek, tanulók integrációját szolgáló döntéseket, a szegregáció felszámolását szolgáló intézkedéseket, továbbá együttmûködik a sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók helyzetével kapcsolatos döntések elõkészítésében.
5.6. Ellátja az Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. keretében mûködõ Esélyegyenlõségi Igazgatósággal összefüggõ szakmai feladatokat.
5.7. Koncepciót dolgoz ki a romákat érintõ kulturális
kérdésekben. Részt vesz a roma kultúrát érintõ támogatási
rendszerek kidolgozásában a romák széleskörû kulturális
megjelenése érdekében. Részt vesz az uniós források terhére megvalósuló roma kultúrát érintõ programok és pályázatok elõkészítésében és a végrehajtás figyelemmel kísérésében.
5.8. Segíti a hazai nemzeti és etnikai kisebbségek nyelvének, kultúrájának megõrzését, közmûvelõdési, közgyûjteményi, mûvészeti szervezeteik tevékenységét, kulturális
intézményeik létrehozását és mûködését.

II. Az oktatásért felelõs államtitkár közvetlen
irányítása alá tartozó szervezeti egység
1. Oktatásért Felelõs Államtitkár Titkársága
Az Oktatásért Felelõs Államtitkár Titkársága önálló
szervezeti egység, amely a titkárságvezetõ irányításával az
államtitkár munkájának segítése érdekében elõkészíti az
államtitkár szakmai és politikai tárgyalásait, programjait,
rendelkezésére bocsátja a szükséges háttéranyagokat.
Végzi az ügyvitellel kapcsolatos teendõket, biztosítja az
államtitkári munka adminisztratív és technikai feltételeit.
Az általános titkársági feladatokon túl az államtitkár minisztert helyettesítõ feladatköre hatékony ellátása érdekében együttmûködik a kultúráért felelõs államtitkár titkárságával és a szakállamtitkári titkárságokkal, valamint a
miniszter közvetlen irányítása alatt álló szervezeti egységekkel.
A titkárság a parlamenti munkával és a határon túli magyarokkal kapcsolatos feladatait az alábbi osztályain keresztül látja el.
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1.1. Parlamenti Titkárság (osztály)
1.1.1. A Parlamenti Titkárság koordinálja az OKM Országgyûlés mûködésével összefüggõ feladatainak ellátását.
1.1.2. Segíti a miniszter és az államtitkárok parlamenti
munkáját. Ennek érdekében elõkészíti az OKM-et érintõ
interpellációk, azonnali, szóbeli és írásbeli kérdések, a napirend elõtti és utáni felszólalások megválaszolását, valamint az expozék és zárszók szövegének összeállítását.
1.1.3. A parlamenti tárgyalás szakaszában gondozza az
OKM által az Országgyûléshez benyújtott jogszabály-tervezeteket.
1.2.4. Továbbítja az illetékes szervezeti egységeknek az
OKM-et érintõ képviselõi, bizottsági vagy más központi
államigazgatási szervek által benyújtott indítványokat.
1.1.5. Koordinálja a tárca szakértõinek részvételét az
Országgyûlés plenáris és bizottsági ülésein, az ott elhangzottakról jelentéseket és elemzéseket készít.
1.1.6. Kapcsolatot tart az országgyûlési képviselõkkel,
parlamenti frakciókkal, az illetékes parlamenti bizottságokkal, az Országgyûlés Hivatalával, illetve más tárcák és
kormányhivatalok parlamenti titkárságaival.

1.2. Határon Túli Magyarok Titkársága (osztály)
1.2.1. A Határon Túli Magyarok Titkársága a határon
túli magyarok oktatási programjaival kapcsolatos szakmai
feladatokat lát el, javaslatokat készít a határon túli magyar
oktatási és kulturális stratégia kidolgozására.
1.2.2. Elõkészíti és véleményezi a határon túli magyarságot érintõ oktatási és kulturális jogszabályokat, kormány-elõterjesztéseket, különös tekintettel a kedvezménytörvény oktatási rendelkezéseinek végrehajtásával
összefüggõ, és a határon túli magyaroknak a felsõfokú oktatásban való részvételét szabályozó jogszabály-alkotási
feladatokra.
1.2.3. Elõkészíti az államközi és tárcaszintû oktatási és
tudományos megállapodások kisebbségi fejezeteit, koordinálja a kétoldalú kormányközi kisebbségi vegyes bizottságok határon túli magyarokat érintõ feladatait, képviseli a
tárcát a határon túli magyar ügyeket kezelõ szakmai testületekben.
1.2.4. Kapcsolatot tart a külhoni magyarság szakmai és
érdekképviseleti szerveivel, a feladat ellátásában résztvevõ magyarországi szervezetekkel, háttérintézményekkel,
továbbá az OKM egyes szakállamtitkárságaival.
1.2.5. Mûködteti a miniszter határon túli szakmai tanácsadó testületeit (Határon Túli Magyar Oktatási Tanács,
Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács, Határon Túli Magyar Felsõoktatási Tanács), és koordinálja a tárcának a
külhoni magyarsággal kapcsolatos kulturális és (egyházi
feladatait).
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III. A kultúráért felelõs államtitkár közvetlen
irányítása alá tartozó szervezeti egység
1. Kultúráért Felelõs Államtitkár Titkársága
A Kultúráért Felelõs Államtitkár Titkársága önálló szervezeti egység, amely a titkárságvezetõ irányításával az államtitkár munkájának segítése érdekében elõkészíti az államtitkár szakmai és politikai tárgyalásait, programjait,
rendelkezésére bocsátja a szükséges háttéranyagokat.
Végzi az ügyvitellel kapcsolatos teendõket, biztosítja az
államtitkári munka adminisztratív és technikai feltételeit.
Ellátja a Pécs 2010. Európa Kulturális Fõvárosa program tárcaközi koordinációjával kapcsolatos feladatokat.

IV. A koordinációs szakállamtitkár
felügyeleti területe
1. Közigazgatási Koordinációs Fõosztály
1.1. A Közigazgatási Koordinációs Fõosztály az Elsõ
Rész III. fejezet 2. alfejezetében foglalt általános titkársági
feladatokon túl – a koordinációs szakállamtitkárnak az oktatásért felelõs államtitkárt helyettesítõ feladatköre hatékony ellátása érdekében – együttmûködik az államtitkári
és a szakállamtitkári titkárságokkal, valamint a miniszter
közvetlen irányítása alatt álló szervezeti egységekkel.
1.2. Ellátja a koordinációs szakállamtitkárhoz érkezõ
iratok döntésre elõkészítésével kapcsolatos feladatokat és
közremûködik a miniszteri kiadmányozást igénylõ ügyiratok irányításában.
1.3. Közremûködik a belsõ államtitkári és a miniszteri,
valamint a titkárságvezetõi értekezletek szervezésében.
Továbbá koordinálja az ágazati és belsõ informatikai fejlesztésekkel kapcsolatos stratégiai jellegû minisztériumi
döntések elõkészítését.
1.4. Ellátja az ágazati statisztikai rendszer mûködtetésével kapcsolatos tárcafeladatokat.
1.5. Megszervezi és végrehajtja az Országos Statisztikai
Adatgyûjtési Programnak megfelelõ adatgyûjtéseket,
adatellenõrzést, feldolgozást és adatszolgáltatást, összeállítja, megszerkeszti az adatgyûjtésekrõl szóló statisztikai
tájékoztatókat, mûködteti az OKM statisztikai nyilvántartásait, koordinálja és végzi a nemzetközi statisztikai adatszolgáltatásokat.
1.6. Az ágazati statisztika fejlesztése körében karbantartja a statisztikai kérdõíveket, valamint a statisztikai fogalomrendszereket, összefogja a statisztikák harmonizációját és nemzetközileg összehasonlítható indikátorok fejlesztését célzó hazai programokat.
2. Igazgatási Fõosztály
Az Igazgatási Fõosztály (jelen alfejezet alkalmazásában
a továbbiakban: Fõosztály) koordinálja a koordinációs
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szakállamtitkár által meghatározott feladatok végrehajtását, ellátja a hivatali szervezet jogalkotással kapcsolatos
koordinációs, igazgatási, szervezetfejlesztési, ügykezelési
feladatait, illetve segíti a koordinációs szakállamtitkárt a
feladatok végrehajtásának szervezésében és a beszámoltatásban.
2.1. A Fõosztály a jogalkotással kapcsolatos koordinációs feladatai keretében elõkészíti a minisztériumok és
kormányhivatalok elõterjesztéseire, jogszabály-tervezeteire vonatkozó egységes tárca-álláspontot tartalmazó választervezetet, valamint végrehajtja a Jogi Fõosztály által
megküldött kormány-elõterjesztések és miniszteri rendeletek tervezeteinek államigazgatási egyeztetését.
2.2. Az OKM igazgatási feladatainak ellátása érdekében a Fõosztály összeállítja az OKM-nek a Kormány féléves munkatervére és törvényalkotási programjára vonatkozó javaslatait, illetve – az elõbbiek alapján –a féléves
munkatervet, év közben figyelemmel kíséri a munkatervben foglalt, továbbá a jogszabályokban, miniszteri értekezleteken, valamint a koordinációs szakállamtitkár által
egyedileg meghatározott feladatok végrehajtását. Szervezi
és elõkészíti a felügyeleti terület vezetõi értekezleteit, a
belsõ államtitkári és a miniszteri értekezleteket, ellátja a
Kormány ügyrendjében nevesített, a kormányzati döntéshozatalt elõkészítõ testületek értekezleteinek, valamint
kormányülések napirendjeivel kapcsolatos vezetõi felkészítésbõl adódó feladatokat.
2.3. A Fõosztály szervezetfejlesztési feladatai keretében
nyomon követi a hivatali szervezet mûködési folyamatait,
javaslatot tesz azok fejlesztésére, koordinálja az OKM
szervezetét érintõ változásmenedzsmenti feladatokat, továbbá ellenjegyzi a felügyeleti területek és a szervezeti
egységek ügyrendjeit.
2.4. Mûködteti a központi irattárat, a Küldeménykezelõ
Irodát, a Titkos Ügykezelõ Irodát és a kezelõirodákat, ügykezelés-felügyeleti feladatai keretében ellátja a nyílt iratkezelés szakmai felügyeletét, továbbá gondoskodik az
iratkezelési tevékenységhez szükséges eszközök beszerzésérõl. Végzi az elektronikus iratkezelés rendszerének mûködtetésével és fejlesztésével összefüggõ feladatokat.

3. Jogi Fõosztály
A Jogi Fõosztály (jelen alfejezet alkalmazásában a továbbiakban: Fõosztály) elvégzi a szakmai területek által
készített, a jogalkotási igényt, a szabályozás célját és részletes szövegjavaslatot tartalmazó szabályozási koncepció
alapján a jogszabály-szerkesztési, kodifikációs feladatokat, ennek során vizsgálja a javasolt tervezet és a hatályos
joganyag koherenciáját.
3.1. A szakmai terület megkeresése alapján kezdeményezi az Igazgatási Fõosztály útján a jogszabálytervezet
államigazgatási egyeztetésre történõ megküldését, közremûködik az egyeztetésben, az észrevételek átvezetésében,
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az egységes javaslat elkészítésében. Intézkedik a Miniszterelnöki Hivatal felé a kormány-elõterjesztések napirendre tûzése iránt, gondoskodik a kellõ számú példány benyújtásáról, eljár a jogszabályok kiadása, kihirdetése,
szükség esetén helyesbítése ügyében. Gondoskodik az európai uniós jogharmonizációs feladat ütemezésérõl, a
szakmai területek véleménye alapján elkészíti a jogharmonizációs javaslatot, koordinálja a jogharmonizációs célú
jogalkotást, megkeresésre beszámol e feladatok teljesülésérõl.
3.2. Közvetlenül a kiadmányozás elõtt a Fõosztály kötelezõ jogi szakmai kontrollt gyakorol a miniszteri határozatok tervezetei, valamint a kiemelt jelentõségû ügyekben
született beadványok esetén, így különösen az országgyûlési biztosoktól, az Alkotmánybíróságtól, ügyészségtõl,
rendõrségtõl érkezõ megkeresésekre készített választervezetekkel kapcsolatban. Jogi szempontból felülvizsgálja és
ellenjegyzi a minisztérium által kötendõ szerzõdések és az
azokhoz tartozó pályázati felhívások tervezeteit, megkeresésre részt vesz a kapcsolódó tárgyalásokon. Az egyházi
tulajdonrendezési perek kivételével, ellátja az OKM jogi
képviseletet a bíróságok és más hatóságok elõtt, illetve a
Fõosztály vezetõje képviselet ellátására meghatalmazást
adhat.
3.3. Megkeresésre a Fõosztály jogi tanácsadást nyújt a
külön szabályzatban meghatározott, az OKM felügyelete
alá tartozó költségvetési szervek, valamint gazdasági
társaságok, közhasznú társaságok, alapítványok és közalapítványok, valamint az OKM szervezeti egységei számára.
3.4. Eljár a külön jogszabályokban meghatározott igazolások kiállításával, szakértõi engedélyek kiadásával
kapcsolatos elsõfokú eljárásokban, külön jogszabály szerint hitelesíti a magyarországi oktatási intézményekben kiállított bizonyítványokat, okleveleket. Ellátja a szerzõi és
szomszédos jogi közös jogkezelõ szervezetek nyilvántartásával és felügyeletével összefüggõ minisztériumi feladatokat. Általános ügyfélszolgálati és tájékoztató tevékenységet végez.
3.5. Elõkészíti az Oktatási Hivatal által a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló 2001. évi
C. törvény alapján hozott döntések ellen benyújtott fellebbezések tárgyában hozott másodfokú miniszteri döntéseket, valamint a sajtóról szóló 1986. évi II. törvény alapján
hozott és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
végrehajtásáról rendelkezõ 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 17/A. §-a alapján a közoktatási feladatot ellátó egyház
számára az éves költségvetési törvényben meghatározott
kiegészítõ támogatást megállapító másodfokú határozatokat.

4. Közszolgálati Fõosztály
A Közszolgálati Fõosztály (jelen alfejezet alkalmazásában a továbbiakban: Fõosztály) felelõs az OKM személy-

2008/30. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

ügyi politikájának megvalósításáért, az emberi erõforrásokkal kapcsolatos közszolgálati feladatok ellátásáért,
végzi a személyi állomány kiválasztásával, jogviszonyának létrehozásával, módosításával és megszûntetésével
kapcsolatos teendõket, képviseli a munkáltatót az érdekegyeztetések során.
4.1. Tervezi és szervezi a köztisztviselõk közigazgatási
és szakmai továbbképzését, a vezetõképzést, részt vesz a
személyi juttatások biztosításában, a szociális, jóléti és kegyeleti ügyeik intézésében.
4.2. A Fõosztály koordinálja a miniszter által javasolható, illetve adományozható állami, ágazati kitüntetésekkel,
díjakkal kapcsolatos elõkészítõ tevékenységet, gondoskodik a szabályozási, gazdálkodási és rendezvényszervezési
feladatok ellátásáról, az OKM személyi állománya elismerési rendszerének mûködtetésérõl.
4.3. Mûködteti a minõsítési és a teljesítményértékelési
rendszert, szakmai támogatást nyújt a munkáltatói jogkörök gyakorlásához.
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4.4. A Fõosztály végzi a közszolgálati nyilvántartáshoz
tartozó és a más szervek által elõírt, illetve az OKM vezetõinek igényein alapuló munkaügyi statisztikai adatszolgáltatásokat. Õrzi és kezeli a közszolgálati jogviszony keretében foglalkoztatottak személyi anyagait, a vagyonnyilatkozatokat és a fontos és bizalmas munkakörökkel kapcsolatos dokumentumokat.
4.5. Szakmai, módszertani segítséget nyújt – a felsõoktatási intézmények kivételével – a külön szabályzatban
meghatározott, az OKM felügyelete alá tartozó költségvetési szervek, valamint korlátolt felelõsségû társaságok,
közhasznú társaságok, alapítványok és közalapítványok
emberi erõforrás gazdálkodási feladatainak ellátásához,
közremûködik a felügyeleti, tulajdonosi, alapítói jogok
gyakorlásával kapcsolatos személyügyi döntések meghozatalában. Intézi a miniszter közvetlen munkáltatói jogkörébe tartozó intézményi vezetõkkel kapcsolatos személyzeti ügyeket.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium szervezeti felépítése

3. számú függelék az OKM SzMSz 4. számú módosításához
[Szervezeti és Mûködési Szabályzat 1. sz. melléklete]
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3. számú függelék
az OKM SzMSz 4. számú módosításához
[Szervezeti és Mûködési Szabályzat 1. sz. melléklete]
A foglalkoztatottak létszáma és a munkáltatói jogok
gyakorlása az OKM szervezetében
1. A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a
Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2006. évi LVII. törvény vonatkozó rendelkezéseinek megfelelõen
– A minisztert és az államtitkárt a köztársasági elnök
nevezi ki, illetve menti fel a munkáltatói jogokat gyakorló
miniszterelnök javaslatára.
– A szakállamtitkárt a miniszterelnök nevezi ki, illetve
menti fel a munkáltatói jogokat gyakorló miniszter javaslata alapján.
2.1. A köztisztviselõk jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. törvény, a Munka Törvénykönyvérõl szóló többször módosított 1992. évi XXII. törvény és
a kapcsolódó jogszabályok hatályos rendelkezéseinek
megfelelõen a munkáltatói jogokat az OKM-ben a miniszter gyakorolja, aki a jogokat a 3. pontban foglaltak kivételével az alábbiakban meghatározottak szerint átruházza.
a) Kiemelt munkáltatói jogköröket – közszolgálati jogviszony létesítése, módosítása, megszüntetése, belsõ áthelyezés, kirendelés, illetmény- és pótlék-jogosultság megállapítása, elismerés, jutalmazás, külföldi kiküldetés, tanulmányút engedélyezése, tartós fizetés nélküli szabadság
jóváhagyása, összeférhetetlenség megállapítása, munkavégzéssel járó egyéb jogviszony engedélyezése, fegyelmi-, kártérítési eljárás indítása – gyakorol a miniszter, az
államtitkár, a kabinetfõnök és a szakállamtitkár az irányításuk alá tartotó szervezeti egységek vezetõ beosztású
köztisztviselõi, érdemi ügyintézõi, ügykezelõi tekintetében.
b) Közvetlen munkáltatói jogköröket – minõsítés, teljesítményértékelés, utasítás, rendelkezés, rendkívüli munkavégzés elrendelése, a kapcsolódó szabadidõ kiadása, he-
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lyettesítés kijelölése és díjazás megállapítása, belföldi kiküldetés engedélyezése, szabadság és tanulmányi szabadidõ kiadása, eseti fizetés nélküli szabadság jóváhagyása –
gyakorol
– A miniszter, az államtitkár, a kabinetfõnök és a szakállamtitkár a közvetlen irányításuk alá tartozó szervezeti
egységek vezetõi, valamint a kabinetfõnök a Miniszteri
Kabinet vezetõ beosztású köztisztviselõi, érdemi ügyintézõi és ügykezelõi tekintetében.
– A szervezeti egységek vezetõi a szervezeti egységben
foglalkoztatott vezetõ beosztású köztisztviselõk, érdemi
ügyintézõk és ügykezelõk tekintetében.
2.2. A kiemelt jogkörökre vonatkozóan a közvetlen jogkörök gyakorlóját, javaslattételi, kezdeményezési, véleményezési jog illeti meg.
3. A jutalmazási eljárás rendjének megállapításához, a
szociális juttatások feltételeinek és mértékének meghatározásához, az alapilletménytõl való eltérítéshez, a szakmai
tanácsadói és fõtanácsadói, címzetes vezetõ-tanácsosi,
címzetes fõtanácsosi, címzetes vezetõ-fõtanácsosi, címzetes fõmunkatársi címek adományozásához, rendkívüli
munkarend és munkaidõ beosztás elrendeléséhez, vezetõi
megbízás kiadásához és visszavonásához, felügyeleti területek közötti áthelyezéshez kapcsolódó munkáltatói jogait
a miniszter nem ruházza át, ezeket az OKM érintett vezetõinek kezdeményezésére, illetve véleménye figyelembevételével saját maga gyakorolja.
4. A kabinetfõnök a miniszter közvetlen irányítása alatt
mûködõ szervezeti egységekben, valamint a szakállamtitkár a felügyeleti területéhez tartozó szervezeti egységekben köztisztviselõi és ügykezelõi besorolást nem igénylõ
munkakörök – hivatalsegéd, kézbesítõ, gépkocsivezetõ,
koordinátor – ellátására munkaszerzõdést köthet. A munkavállalóval kapcsolatos munkáltatói jogok gyakorlásának rendjére a 2. pont érdemi ügyintézõkre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, a munkaviszonynak a közszolgálati jogviszonytól eltérõ tartalmi sajátosságainak figyelembevételével.

5. Az OKM szervezetében foglalkoztatott 521 fõ létszáma felügyeleti területenként a következõk szerint oszlik meg.
Felügyeleti terület

Miniszter
Oktatásért felelõs Államtitkár
Kultúráért felelõs Államtitkár
Koordinációs szakterület
Közoktatási szakterület
Kulturális szakterület
Nemzetközi szakterület
Felsõoktatási és tudományos szakterület
Fejlesztési és gazdasági szakterület

Állami vezetõ

Szervezeti egység
vezetõ

Köztisztviselõ

1 fõ
1 fõ
1 fõ
1 fõ
1 fõ
1 fõ
1 fõ
1 fõ
1 fõ

5 fõ
1 fõ
1 fõ
4 fõ
3 fõ
4 fõ
3 fõ
3 fõ
5 fõ

69 fõ
16 fõ
4 fõ
88 fõ
50 fõ
66 fõ
41 fõ
29 fõ
92 fõ

Egyéb

28 fõ
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5. számú függelék a 3/2008. (HÉ 30.) OKM utasításhoz
[Szervezeti és Mûködési Szabályzat 4. sz. melléklete]
Egyes köztisztviselõi munkakörökre vonatkozó
rendelkezések
1. Köztisztviselõk jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) 11/A §
(1)–(4) bekezdése alapján a minisztériumban foglalkoztatott politikai fõtanácsadók, tanácsadók létszáma nem
haladhatja meg a 39 fõt. Az általuk betölthetõ miniszteri
fõtanácsadói, tanácsadói munkakörök /Ktv. 32.§
(1)–(3) bekezd./ a következõk:
– kabinetfõnök
– sajtófõnök
– kabinetigazgató
– titkárságvezetõ
– személyi titkár
– parlamenti titkár
– sajtótitkár
– kormányzati koordinátor
– egyházügyi referens
– romaügyi referens
– határon túli ügyek referense
– oktatási referens
– kulturális referens
– örökségvédelmi referens
– sajtóreferens
– társadalmi kapcsolatok referense
2. A Ktv. 30/A. § (1) bekezdése szerint a minisztériumban a felsõfokú iskolai végzettségû köztisztviselõk létszámának 20%-át együttesen meg nem haladó kétféle cím
adományozható:
– szakmai fõtanácsadói, legfeljebb 30 fõ részére
– szakmai tanácsadói, legfeljebb 45 fõ részére
A felügyeleti területek közötti megoszlásnál irányadó
az adományozás objektív feltételeinek (szakmai gyakorlat,
közigazgatási szakvizsga, kiváló minõsítés) megfelelõ
köztisztviselõk számának területek közötti aránya.
3. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl
szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (1)–(2) bekezdésében
meghatározott személyekre vonatkozó kötelezettségekrõl
az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítésérõl szóló OKM utasítás rendelkezik.
4. A Ktv. 48/A § (1)–(3) bekezdésében foglaltaknak
megfelelõ képzettségi pótlékra jogosító munkakörök és
képesítések meghatározása az alábbiak szerint történik:

2008/30. szám

A köztisztviselõk jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. tv. vonatkozó, hatályos rendelkezései
alapján pótlékot, a képesítést illetve az idegen nyelvtudást
igazoló bizonyítvány, vagy az azzal egyenértékû okirat bemutatásának napjától a felügyeleti terület vezetõje állapít
meg, az adott munkakör szakszerûbb ellátására vonatkozó
elvárásokra figyelemmel, az alábbiak szerint:
4.1. Képzettségi pótlékra jogosító munkakörök és
képzettségek:
4.1.1. Az I. besorolású, felsõfokú végzettségû érdemi
ügyintézõi munkakörökben foglalkoztatott köztisztviselõ
részére képzettségi pótlékot akkor lehet megállapítani, ha
a besorolásánál figyelembe vett iskolai végzettségéhez, illetve a képesítés feltételeit meghatározó 9/1995. (II. 3.)
Korm. rendelet 3. számú mellékletében meghatározott – a
besorolásánál figyelembe vett felsõfokú iskolai végzettségéhez kapcsolódó elsõként megszerzett második felsõfokú
(egyetemi) végzettségi szintnek megfelelõ – az adott feladatkörre elõírt képesítéshez képest további
a) doktori (PhD) fokozattal, vagy azzal egyenértékû tudományos fokozattal,
b) alapképzésben (bachelor), mesterképzésben (master)
vagy a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
158. § (4)–(5) bekezdése alapján azzal egyenértékû fõiskolai, egyetemi képzésben szerzett végzettséggel, szakképzettséggel, szakirányú továbbképzésben szerzett további szakirányú szakképzettséggel,
c) felsõfokú szakképzésben szerzett szakképesítéssel,
vagy
d) iskolarendszeren kívüli szakképzésben szerzett felsõfokú szakképesítéssel rendelkezik.
4.1.2. A képzettségi pótlékra jogosító képzési területeket a Továbbképzési Szabályzat melléklete, ügy-és feladatkörönként részletesen tartalmazza.
4.1.3. A II. besorolású, középfokú végzettségû, érdemi
ügyintézõi munkakörökben foglalkoztatott köztisztviselõ
részére képzettségi pótlékot akkor lehet megállapítani, ha
az adott munkakörhöz elõírt szakképesítésén túl felsõfokú
szakképzésben szerzett szakképesítéssel, vagy iskolarendszeren kívüli szakképzésben szerzett felsõfokú szakképesítéssel rendelkezik.
4.2. Nyelvpótlékra jogosító munkakörök és nyelvek:
Az angol, francia és német nyelvek tekintetében alanyi
jogon járó pótlékok mellett, idegennyelv-tudási pótlék
spanyol és az orosz nyelv ismerete után valamennyi munkakörben megállapítható, továbbá pótlékra jogosult a
nemzetközi, a nemzetiségi vagy a határon túli referensi
munkakörben foglalkoztatott köztisztviselõ, ha a szakterületének megfelelõ, vizsgával igazolt nyelvismerettel rendelkezik és azt, munkavégzése során rendszeresen használja.
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6. számú függelék a 3/2008. (HÉ 30.) OKM utasításhoz
[Szervezeti és Mûködési Szabályzat 5. számú melléklete]
A Kiadmányozási jogkör átruházásáról
A) A kiadmányozási jogkör átruházása hatósági ügyekben:
Ügytípus megnevezése

Másodfokú határozat a külföldi bizonyítványok és
oklevelek elismerésére vonatkozó, az Oktatási Hivatal által hozott elsõfokú döntés ellen benyújtott
fellebbezések elbírálásáról.

Ügytípus forrása (jogszabály, egyéb jogi eszköz)

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (a továbbiakban: Ket.) 108. § (1) bek.

Átruházott jogkörben eljáró
személy megnevezése
Oktatási feladatokért felelõs
Államtitkár

Az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.)
Korm. r. 2. § (2) bek.
Szervezeti és Mûködési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) Harmadik rész VII. 2.6. pont
Másodfokú határozat az egyházi kiegészítõ támo- a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
gatás tárgyában hozott elsõfokú határozat ellen be- végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. r.
nyújtott fellebbezések elbírálásáról.
17/A. §
SZMSZ Harmadik rész VII. 2.6. pont
A Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatóságai által hozott elsõfokú döntésekkel szembeni fellebbezések elbírálása során a másodfokú
miniszteri döntés.

A szakmai vizsgák lebonyolítására nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának rendjérõl szóló 13/2007. (III. 14.) OKM
rendelet, valamint

Oktatási feladatokért felelõs
Államtitkár

Oktatási feladatokért felelõs
Államtitkár

a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenõrzésének
részletes szabályairól szóló 16/2007. (III. 14.)
OKM rendelet
Másodfokú határozat a sajtóról szóló 1986. évi II. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról szóló
évi törvényben meghatározott lapnyilvántartási fel- 308/2006. (XII. 23.) Korm. r. 2. § (1) bek.
adatokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálásáról. Ket. 108. § (1) bek.

Kulturális feladatokért felelõs
Államtitkár

SZMSZ Harmadik rész VII. 2.6. pont
A szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény- A szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 86. §
ben meghatározott egyes hatósági feladatok (Nyil- (1) bek., 90. § (2) bek., 93. § (1) bek.
vántartás a közös jogkezelést végzõ szervezetekrõl,
a közös kezelõ szervezetek által megállapított díj- SZMSZ Harmadik rész VII. 2.6. pont
szabások jóváhagyása, a közös jogkezelési tevékenység feletti felügyelet, illetve az e körbe tartozó
intézkedések.).

Kulturális feladatokért felelõs
Államtitkár

A tankönyvvé nyilvánítási kérelmekhez kötõdõ
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. (a tomásodfokú közigazgatási határozatokkal kapcsola- vábbiakban: Kt.) 93. § (1) bek. d) pont;
tos feladatok.
A tankönyvpiac rendjérõl szóló 2001. évi XXXVII.
tv. (a továbbiakban Tprt.) 4. § (8) bek.

Közoktatási Szakállamtitkár

A tankönyvjegyzék kiadásra való elõkészítése.

Közoktatási Szakállamtitkár

Kt. 93. § (1) bek. f) pont;
Tprt. 4. § (1) bek.

A külföldi nevelési-oktatási intézmények magyarországi mûködésének engedélyezésével, nyilvántartásba vételével, valamint más külföldi
közoktatási intézmény nyilvántartásba vételével
kapcsolatos miniszteri döntések.

Kt. 108. § (2) bek.

Közoktatási Szakállamtitkár
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A magyar nevelési-oktatási intézmény külföldön
Kt. 108. § (6) bek.
történõ alapítására vonatkozó miniszteri engedély,
az intézmény nyilvántartásba vétele, valamint a
törvényességi ellenõrzés során szükségessé váló intézkedések.

Közoktatási Szakállamtitkár

Az ideiglenes menedéket élvezõk gyermekei részé- Kt. 108. § (11) bek.
re az elõírt feltételekkel nem rendelkezõ nevelési-oktatási intézmény ideiglenes mûködési
engedélye kiadása és meghosszabbítása, nyilvántartásba vétele.

Közoktatási Szakállamtitkár

A Kt. által nem szabályozott, közoktatási feladatokat is ellátó intézmények alapításának engedélyezése és nyilvántartásba vétele.

Kt. 23. § (1) bek.

Közoktatási Szakállamtitkár

Az egyes pedagógus-továbbképzési programok
akkreditációjával összefüggõ miniszteri döntések.

Kt. 93. § (3) bek.; valamint a pedagógus-továbbképzésrõl, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben részt vevõk juttatásairól és kedvezményeirõl szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. r.
7. §

Közoktatási Szakállamtitkár

Az Országos szakértõi és Országos vizsgáztatási
Kt. 101. §
névjegyzékbe történõ felvételre, illetõleg az abból
való törlésre vonatkozó másodfokú miniszteri döntések.

Közoktatási Szakállamtitkár

Hivatalból vagy a fõjegyzõ megkeresésére indított
eljárásban az érettségi vizsga megszervezési jogának megvonásáról rendelkezõ miniszteri döntés.

Kt. 95. § (9) bek.

Közoktatási Szakállamtitkár

Az érettségi vizsga eredményét megsemmisítõ miniszteri határozat.

Kt. 95. § (9) bek.

Közoktatási Szakállamtitkár

Bizonyítvány-nyomtatványokkal kapcsolatos
ügyek:
– Az iskolák által használt bizonyítványnyomtatványok és a kiállításuk alapjául szolgáló nyomtatványok jóváhagyása.
– Az iskolák által használt bizonyítványnyomtatványok és a kiállításuk alapjául szolgáló nyomtatványok elõállításának és forgalomba hozatalának
engedélyezése
– A kötelezõ tanügyi nyilvántartást felváltó elektronikus adatnyilvántartás jóváhagyása

Közoktatási Szakállamtitkár

Kt. 93. § (1) bek. l) pont

A – közoktatási feladatkörében eljáró – Oktatási
Kt. 95/A. § (4), (6) bek.; 307/2006. (XII.23.)
Hivatal által kezdeményezett hatósági ellenõrzések Korm. r. 2. § (2) bek.
keretében hozott döntések ellen benyújtott fellebezések

Közoktatási Szakállamtitkár

A – közoktatási feladatkörében eljáró – Oktatási
Kt. 95/A. (5) bekezdés
Hivatalnak a szakértõi és rehabilitációs bizottságok
szakvéleményének felülvizsgálatával kapcsolatos
feladatokat, valamint a szabálysértési hatósági jogkörben meghozott döntései ellen benyújtott fellebezések

Közoktatási Szakállamtitkár

Másodfokú határozat a nem állami, nem önkormányzati intézményfenntartók állami normatíva
ügyekben benyújtott fellebbezésekre.

Közoktatási Szakállamtitkár

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. r.
14. § (2) bek.

Másodfokú engedélyezési (kivéve a doktori iskolát, A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv.
ahol elsõ fokú), nyilvántartásba vételi eljárások in- (a továbbiakban: Ftv.) 106. §
tézmény (magyar, külföldi), kar, szak, határon túli
képzés, doktori iskola engedélyezése.

Felsõoktatási és Tudományos
Szakállamtitkár
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az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert
nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizsga-bizonyítványokról szóló 71/1998. (IV. 8.) Korm. rendelet 6. §

Felsõoktatási és Tudományos
Szakállamtitkár

A külföldi nyelvvizsga-bizonyítványok honosítása. az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert
nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizsga-bizonyítványokról szóló 71/1998. (IV. 8.) Korm. rendelet 12. §

Felsõoktatási és Tudományos
Szakállamtitkár

A nyelvvizsga-központok akkreditációja.

A muzeális intézmények leltárában szereplõ kulturális javak elidegenítéséhez szükséges miniszteri
engedély kiadása.

A muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi
CXL. tv. 38. § (4) bek.

Kulturális Szakállamtitkár

A muzeális intézmények létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos határozatok kiadása.

1997. évi CXL. tv. 39. § (2) bek

Kulturális Szakállamtitkár

a kulturális javak kiviteli engedélyezésének részleA muzeális intézményekben õrzött, ideiglenesen
tes szabályairól szóló
kivinni szándékozott kulturális javak esetében a
külföldi kölcsönzéshez szükséges elõzetes hozzájá- 17/2001. (X.19.) NKÖM rendelet 8.§ (3) bek.
rulás kiadása.

Közgyûjteményi Fõosztály
vezetõje

A muzeális intézmények nyilvántartásaiban szerep- A muzeális intézmények nyilvántartási szabályzalõ kulturális javak nyilvántartásból való törléséhez táról szóló 20/2002. (X. 4.) NKÖM rendelet 21. §
szükséges engedély.
(1) bek.

Kulturális Szakállamtitkár

A köziratoknak közlevéltárba átadásának 15 éves
határideje 5 évnél hosszabb idõre nyúló meghosszabbításának miniszter általi engedélyezése.

Kulturális Szakállamtitkár

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérõl szóló 1995. évi LXVI. tv. (a
továbbiakban: Ltv.) 12. § (3) bek.

Ltv. 14. § (2) bek.
A Magyar Országos Levéltár illetékességének
meghatározása a köziratnak nem minõsülõ levéltári
anyag tekintetében.

Kulturális Szakállamtitkár

Ltv. 14. § (2) bek.
Az illetékesség meghatározása a nem köziratnak
minõsülõ levéltári anyag tekintetében a közfeladatot ellátó egyéb szerv levéltára esetében a fenntartó
egyetértésével

Kulturális Szakállamtitkár

Szaklevéltár létesítésének, ill. megszüntetésének
Ltv. 19. § (5) bek.
engedélyezése a fenntartó szerv véleményének elõzetes kikérésével.

Kulturális Szakállamtitkár

Települési önkormányzat levéltárának létesítéséLtv. 20. § (2) bek.
hez, ill. megszüntetéséhez a miniszter elõzetes hozzájárulása.

Kulturális Szakállamtitkár

A levéltári szakfelügyelet javaslatára nyilvános
magánlevéltárként történõ bejegyzés engedélyezése, ill. a törlés elrendelése, és az ott õrzött anyag
védetté nyilvánításának kezdeményezése.

Ltv. 30. § (1) bek. és (3) bek.

Kulturális Szakállamtitkár

A káptalani vagy konventi hiteles helyi levéltár
anyagának illetékes hazai egyházi levéltárban, más
köziratnak nyilvános magánlevéltárban történõ elhelyezésének miniszter általi engedélyezése.

Ltv. 31. § (2) bek.

Kulturális Szakállamtitkár

II. fokú mozgóképszakmai hatósági jogkör gyakor- A mozgóképrõl szóló 2004. évi II. törvény. (Filmlása.
törvény) 19. § (2) bek. és 37. §

Kulturális Szakállamtitkár

A kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi
LXIV. törvény alapján kiadott egyedi döntések.
A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal saját ügyének minõsülõ közigazgatási hatósági ügyek.

Kulturális Szakállamtitkár

A kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi
LXIV. törvény

Az egyházi ingatlanrendezésrõl szóló törvény alap- A volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének
ján a közigazgatási határozatok kiadása.
rendezésrõl szóló 1991. évi XXXII. tv. 9. §

Egyházi Kapcsolatok
Titkárságának vezetõje
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Átruházott jogkörben eljáró
személy megnevezése

Igazságügyi szakértõi területeken az igazságügyi
szakértõi tevékenység folytatásához szükséges
szakmai gyakorlat szakirányú jellege igazolásához
szükséges hatósági bizonyítvány kiállítása

az oktatási és kulturális miniszter ágazati irányítása
alá tartozó igazságügyi szakértõi területeken az
igazságügyi szakértõi tevékenység folytatásához
szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege
igazolásának rendjérõl szóló 45/2007. (XII. 29.)
OKM rendelet 7. § (1)

Jogi Fõosztály, Ügyfélszolgálati
Iroda osztályvezetõje

Kulturális szakértõk mûködésének engedélyezése
és névjegyzékbevételük

A kulturális szakértõk mûködésének engedélyezésérõl és a szakértõi névjegyzékek vezetésérõl szóló
18/2000.(XII.18.) NKÖM rendelet

Jogi Fõosztály, Ügyfélszolgálati
Iroda osztályvezetõje

A számítástechnika-alkalmazói (szoftver) szakértõk mûködésének engedélyezése és névjegyzékbe
vételük

a számítástechnika-alkalmazói (szoftver) szakértõk
mûködésének engedélyezésérõl szóló 17/1997.
(IV. 18.) MKM rendelet 1. § (1)

Jogi Fõosztály, Ügyfélszolgálati
Iroda osztályvezetõje

B) A kiadmányozási jogkör átruházása egyéb ügyekben:
Ügytípus megnevezése

Ügytípus forrása (jogszabály, egyéb jogi eszköz)

A személyes adatok védelmérõl és a közérdekû
adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv.
19/A. § (1) bekezdése alapján, a 19. § (1)
bekezdésében meghatározott szerv feladat- és
hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára
irányuló eljárás során készített vagy rögzített, a
döntés megalapozását szolgáló adat a
keletkezésétõl számított tíz évig nem nyilvános.
Ezen adatok megismerését – a 19. § (1)
bekezdésében foglaltakat mérlegelve – az azt
kezelõ szerv vezetõje engedélyezheti.

A személyes adatok védelmérõl és a közérdekû
adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII.
törvény 19/A. § (1) bek.

A közoktatásra vonatkozó címzett támogatásra
javasolt pályázatok rangsorolása.

A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatása
felhasználásának részletes szabályairól szóló
19/2005. (II.11.) Korm. rendelet 1§. (4) bek.

Átruházott jogkörben eljáró
személy megnevezése

Koordinációs Szakállamtitkár

A közérdekû adatok megismerésére irányuló
igények intézésének rendjérõl szóló 3/2007.
(OK. 17.) OKM utasítással kiadott szabályzat
10.1.-10.7. pontja

Közoktatási Szakállamtitkár

Közoktatási Fõosztály Ügyrendje
A minõségbiztosítással, minõségfejlesztéssel és
minõségértékeléssel összefüggõ országos és
területi, regionális szakmai ellenõrzések
elrendelése.

Kt. 93. § (2) bek.; 107. § (8) bek.

Közoktatási Szakállamtitkár

Országos mérés, értékelés szabályozása,
elrendelése.

Kt. 99. § (4) bek.

Közoktatási Szakállamtitkár

MAB, FTT törvényességi felügyelete.

Ftv. 111. § (8) bek., 113. (8) bek.

Felsõoktatási és Tudományos
Szakállamtitkár

Törvényességi ellenõrzés jogkörének gyakorlása.

Ftv. 103. § (1) bek. f) pont

Felsõoktatási és Tudományos
Szakállamtitkár

Felsõoktatási intézmény által megszervezett
vizsga eredményének, a kiállított
bizonyítványnak, oklevélnek érvénytelenné
nyilvánítása kezdeményezése.

Ftv. 103. § (2) bek.

Felsõoktatási és Tudományos
Szakállamtitkár

Állami elismerés visszavonásának
kezdeményezése a Felsõoktatási Regisztrációs
Központnál.

Ftv. 37.§ (8) bek.

Felsõoktatási és Tudományos
Szakállamtitkár

A Felsõoktatási Minõségi Díj pályázati
felhívásának jóváhagyása és a díjak odaítélése.

Ftv. 108. § (4) bek.
A Felsõoktatási Minõségi Díjról szóló 221/2006.
(XI.15.) Korm. Rendelet 2. § (2) bek. és 3. §

Felsõoktatási és Tudományos
Szakállamtitkár

2008/30. szám
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Ügytípus megnevezése

Ügytípus forrása (jogszabály, egyéb jogi eszköz)
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Átruházott jogkörben eljáró
személy megnevezése

Szakmai továbbképzési programok akkreditálása,
indításának engedélyezése.

A kulturális szakemberek szervezett képzési
rendszerérõl, követelményeirõl és a képzés
finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM r.
6. §, 7. §

Kulturális Szakállamtitkár

Az Országos Kulturális Továbbképzési
Akkreditációs Bizottság elnökének megbízása

1/2000. (I. 14.) NKÖM r. 7. § (1) bek.

Kulturális Szakállamtitkár

Az Országos Kulturális Továbbképzési
Akkreditációs Bizottság és a szakbizottságok
ügyrendjének jóváhagyása

1/2000. (I. 14.) NKÖM r. 7. § (3) bek.

Kulturális Szakállamtitkár

Miniszteri véleményezési jogosultságot a
közmûvelõdési intézmény létesítésének,
átszervezésének, megszüntetésének, a
tevékenység szüneteltetésének tárgyban

a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi
CXL. tv. 88.§ e)

Közmûvelõdési Fõosztály
vezetõje

A helyi önkormányzatok közmûvelõdési
érdekeltségnövelõ támogatására kiírt
pályázatainak eredményérõl született döntés
kihirdetése

a helyi önkormányzatok könyvtári és
közmûvelõdési érdekeltségnövelõ támogatásáról
szóló 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet. 9.§ (4)
bekezdése

Közmûvelõdési Fõosztály
vezetõje

A szakértõi engedélyek kiadásával kapcsolatos
szakmai vélemény kialakítására létrehozható
minõsítõ bizottság felállítása

a kulturális szakértõk mûködésének
engedélyezésérõl és a szakértõi névjegyzékek
vezetésérõl szóló 18/2000. (XII. 18.) NKÖM r.
2. § (4) bekezdése

Kulturális Szakállamtitkár

A kiállítási garanciásra vonatkozó elõzetes
bejelentésnek nyilvántartásba vétel céljából
történõ továbbítása a Pénzügyminisztériumnak.

Az állam által vállalt kezesség elõkészítésének és
a kezesség beváltásának eljárási rendjérõl szóló
110/2006 (V. 5.) Korm. rendelet 15. § (3)
bekezdés

Kulturális Szakállamtitkár

A jogszabályi feltételeknek megfelelõ kiállítási
garancia kérelemnek – a garancia-, illetve
viszontgarancia-vállalásra vonatkozó javaslattal
együtt – az államháztartásért felelõs miniszter
részére történõ továbbítása.

110/2006 (V. 5.) Korm. rendelet 16. § (5)
bekezdés

Kulturális Szakállamtitkár

A kiállítási garanciával megvalósuló kiállításról a
kiállítótól kapott tájékoztatásnak a PM részére
történõ továbbítása.

110/2006 (V. 5.) Korm. rendelet 19. § (2)
bekezdés

Kulturális Szakállamtitkár

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény 33/B. §-a szerinti kiállítási garanciával
megvalósuló, legfeljebb egy évig tartó idõszaki
kiállítások esetében a kedvezmények, illetve
kedvezményezettek szûkebb körben történõ
megállapítása.

a muzeális intézmények látogatóit megilletõ
kedvezményekrõl szóló 194/2000. (XI. 24.)
Korm. rendelet 2. § (5) bekezdés

Kulturális Szakállamtitkár

Egyes kiállítások látogatóinak, illetve a látogatók
meghatározott körének további kedvezményeket
biztosítása

194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet 2. §
(6) bekezdés

Kulturális Szakállamtitkár

Bûnjelként az állam tulajdonába került védett
kulturális javak elhelyezése érdekében a
megfelelõ kezelõ szerv kijelöléséhez adott
egyetértés

a lefoglalás és a büntetõeljárás során lefoglalt
dolgok kezelésének, nyilvántartásának, elõzetes
értékesítésének és megsemmisítésének
szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról
szóló 11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes
rendelet 94. § (1) bekezdés

Kulturális Szakállamtitkár

A nyilvános könyvtárak jegyzékébe való
felvétellel, törléssel kapcsolatos döntés
meghozatala.

a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi
CXL. tv. 54.§ (2)-(5) bek., valamint a nyilvános
könyvtárak jegyzékének vezetésérõl szóló
64/1999. Korm. rendelet 4. § (2) és (5) bek.

Kulturális Szakállamtitkár

A nyilvános könyvtárak jegyzékének közzététele,
illetve a módosítás közzététele.

A muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi
CXL. tv. 54. § (2) – (5) bek.

Kulturális Szakállamtitkár
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A településrendezési és az építészeti-mûszaki
tervtanácsok tagjaira történõ javaslattétel

252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet a
településrendezési és az építészeti-mûszaki
tervtanácsokról 2. § (3) bekezdés d) pont

Kulturális Szakállamtitkár

Mûvészeti intézményben a magasabb vezetõ és a
vezetõ beosztással történõ megbízás esetén – a
kinevezési jogkör gyakorlójának javaslatára – a
meghatározott végzettség, illetve szakképesítés
megszerzése, egyúttal a szakmai gyakorlati idõ
követelménye alóli miniszteri felmentés megadása

150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény végrehajtásáról a mûvészeti, a
közmûvelõdési és a közgyûjteményi területen
foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával
összefüggõ egyes kérdések rendezésére 6. § (6)

Kulturális Szakállamtitkár

Könyvtári és közmûvelõdési intézményben
valamint levéltári és muzeális intézményben a
magasabb vezetõ és a vezetõ beosztással történõ
megbízás esetén – indokolt esetben, a kinevezési
jogkör gyakorlója javaslatára – a szakmai
gyakorlati idõ letöltésének követelménye alóli
felmentés miniszter általi megadása

150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény végrehajtásáról a mûvészeti, a
közmûvelõdési és a közgyûjteményi területen
foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával
összefüggõ egyes kérdések rendezésére 6. §
(12)-(13) bek.

Kulturális Szakállamtitkár

C) A kiadmányozási jogkör átruházása – miniszteri elvi döntést követõen – személyi ügyekben:
Ügytípus megnevezése

Ügytípus forrása (jogszabály, egyéb jogi eszköz)

Átruházott jogkörben eljáró
személy megnevezése

Gazdasági tanács tagjaival kapcsolatos ügyek
(kivéve a megbízást).

Ftv. 23. § (5) bek., 26. § (1) bek., 25. § (3) bek.

Felsõoktatási és Tudományos
Szakállamtitkár

Munkáltatói jogkör gyakorlása (rektori munkaköri
leírás jóváhagyása kivételével).

Ftv. 115. §

Felsõoktatási és Tudományos
Szakállamtitkár

Rektor visszahívására tett javaslat elbírálása.

Ftv. 29. § (8) bek.

Felsõoktatási és Tudományos
Szakállamtitkár

Kuratóriumi elnök, tagok kinevezése, módosítása,
kuratóriumok feladat és hatáskörének esetleges
változása
(Deák Ferenc Kuratórium; Misztótfalusi Kis
Miklós Kuratórium).

13/2008. (IV. 10.) OKM rendelet a XX. Oktatási
és Kulturális Minisztérium költségvetési
fejezethez tartozó fejezeti kezelésû elõirányzatok
2008. évi felhasználásának szabályairól

Felsõoktatási és Tudományos
Szakállamtitkár

Felsõoktatási Minõségi Díj és Minõségfejlesztési
Bizottság tagjainak megbízása.

A Felsõoktatási Minõségi Díjról szóló 221/2006.
(XI.15.) Korm. rendelet 7. § (1) bek.

Felsõoktatási és Tudományos
Szakállamtitkár

tAz országos múzeum fõigazgatójának és az
országos szakmúzeum igazgatójának
megbízásához és annak visszavonásához
szükséges miniszteri vélemény.

1997. évi CXL. tv. 43. § (4) bek.,
és 44. § (3) bek.

Kulturális Szakállamtitkár

A megyei múzeum igazgatójának és a területi
múzeum igazgatójának megbízásához és annak
visszavonásához szükséges miniszteri vélemény.

1997. évi CXL. tv. 45. § (5) bek.,
és 46. § (3) bek.

Kulturális Szakállamtitkár

Közgyûjteményi intézményben magasabb vezetõ
megbízásához és annak visszavonásához amennyiben nem a fenntartó a munkáltatói jogkör
gyakorlója - szükséges miniszteri egyetértés.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény végrehajtásáról a mûvészeti, a
közmûvelõdési és a közgyûjteményi területen
foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával
összefüggõ egyes kérdések rendezésérõl szóló
150/1992. (XI. 20.)
Korm. rendelet 7. § (9) bek.

Kulturális Szakállamtitkár

A Magyar Országos Levéltár fõigazgatójának
pályázat útján történõ kinevezése, ill. felmentése.

Ltv. 15. § (3) bek.

Kulturális Szakállamtitkár

A közlevéltárak vezetõinek kinevezésekor, ill.
felmentésekor véleményezés a pályázó szakmai
alkalmasságáról a fenntartó részére.

Ltv. 15. § (3) bek.

Kulturális Szakállamtitkár
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4389
Átruházott jogkörben eljáró
személy megnevezése

A muzeális intézményekre vonatkozó
szakfelügyelet tagjainak megbízása és
visszahívása

A muzeális intézményekre vonatkozó
szakfelügyelet rendjérõl szóló 20/1999. (XII. 26.)
NKÖM rendelet 3. § (2) bek.

Közgyûjteményi Fõosztály
vezetõje

A levéltári vezetõ szakfelügyelõ és szakfelügyelõ
megbízása és visszahívása

A Levéltári Kollégiumról és a levéltári
szakfelügyeletrõl szóló 7/2002. (II: 27.) NKÖM
rendelet 8. § (2) bek.

Közgyûjteményi Fõosztály
vezetõje

A könyvtári vezetõ szakfelügyelõi megbízás
kiadása és visszavonása

A könyvtári szakfelügyeletrõl szóló 14/2001.
(VII. 5) NKÖM rendelet 5. § (1) bek.

Közgyûjteményi Fõosztály
vezetõje

D) A kiadmányozás formai követelménye
A kiadmányozás során az iraton (határozaton) fel kell tüntetni, hogy a kiadmányozó (aláíró) a hatáskörrel feljogosított
személy nevében, az õ megbízásából jár el.

Minta:
Az OKM SzMSz-rõl szóló 7/2006. (MK.94.) OKM utasítás alapján
az oktatási és kulturális miniszter nevében eljárva
szakállamtitkár
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II. FÕRÉSZ: Hivatali igazgatás
ÁLLAMI VAGYON BÉRBEADÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZAT MÓDOSÍTÁSA
A Vám- és Pénzügyõrség Észak-alföldi Regionális Parancsnoksága [címe: 4025 Debrecen, Hatvan u. 45., telefon:
(52) 518-900, telefax: (52) 518-903] az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet alapján 2008. június 19-én közzétett pályázati felhívásban szereplõ, alábbi helyiségek pályáztatása visszavonásra kerül:
Sorszám

Határátkelõ
megnevezése

Helyiség elhelyezkedése

Helyiség alapterület
(m2)

Bérlet kezdõ dátuma

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
64.

Záhony közúti hátk.
Záhony közúti hátk.
Záhony közúti hátk.
Záhony közúti hátk.
Záhony közúti hátk.
Záhony közúti hátk.
Záhony közúti hátk.
Záhony közúti hátk.
Záhony közúti hátk.
Záhony közúti hátk.
Záhony közúti hátk.
Záhony közúti hátk.
Záhony közúti hátk.
Záhony közúti hátk.
Záhony közúti hátk.
Záhony közúti hátk.
Záhony közúti hátk.
Záhony közúti hátk.

Belépõ oldali teherforgalmi kezelõépület
Belépõ oldali teherforgalmi kezelõépület
Belépõ oldali teherforgalmi kezelõépület
Belépõ oldali teherforgalmi kezelõépület
Belépõ oldali teherforgalmi kezelõépület
Belépõ oldali teherforgalmi kezelõépület
Belépõ oldali teherforgalmi kezelõépület
Belépõ oldali teherforgalmi kezelõépület
Belépõ oldali teherforgalmi kezelõépület
Belépõ teherforgalmi fülke
Kilépõ oldali teherforgalmi kezelõépület
Kilépõ oldali teherforgalmi kezelõépület
Kilépõ oldali teherforgalmi kezelõépület
Kilépõ oldali teherforgalmi kezelõépület
Kilépõ oldali teherforgalmi kezelõépület
Kilépõ oldali teherforgalmi kezelõépület
Kilépõ oldali teherforgalmi kezelõépület
Személyforgalmi kezelõépület be-kilépõ oldal

39,64
13,30
13,38
11,81
13,38
13,32
13,32
13,38
20,10
6,41
12,34
13,06
13,06
13,06
13,39
6,00
6,27
14,15

2009. 01. 01.
2009. 01. 01.
2009. 01. 01.
2009 .01. 01
2009. 01. 01.
2009. 01. 01.
2009. 01. 01.
2009. 01. 01.
2009. 01. 01.
2009. 01. 01.
2009. 01. 01.
2009. 01. 01.
2009. 01. 01.
2009. 01. 01.
2009. 01. 01.
2009. 01. 01.
2009. 01. 01.
2009. 01. 01.

A fenti helyiségek tekintetében a pályázatban ajánlatot ne tegyenek.

ÁLLAMI VAGYON HASZNOSÍTÁSA
A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (1024 Budapest, Lövõház utca 39., a továbbiakban: kiíró) az állami
vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet vonatkozó fejezetei alapján
nyilvános pályázat
keretében hasznosítja éttermek és egyéb létesítmények létesítésére és üzemeltetésére a magyar állam tulajdonában és a
kiíró vagyonkezelésében lévõ M3 12 km bal (Budapest 098095/1 hrsz.), M3 82 km jobb-bal (Karácsond 073/55 és
073/57 hrsz.), M3 182 km jobb-bal (Görbeháza 0443/59, 0443/61 és 0443/55 hrsz.), M1 119 km jobb-bal (Gyõrújbarát
081/2, 081/3 és 081/7 hrsz.) és az M7 59 km bal (Székesfehérvár 020340/1. hrsz.) oldali pihenõben lévõ ingatlanokat.
A pályázat beadásához az ajánlatkérési dokumentációt meg kell vásárolni, melynek összege bruttó 100 000 Ft, „Éttermek” jelige megjelölésével, a kiíró Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01465488-00000000 számú számlájára
kell átutalni úgy, hogy az ajánlatkérési dokumentáció csak a befizetést követõen váltható ki.
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A pályázat elbírálása során az értékelési szempontok a következõk:
A kiírónak megajánlott díjak mértéke: 100%
Ezen belül:
Egyszeri használatbavételi díj: 70%
Fix éves díj: 20%
Forgalomarányos díj: 10%
Az értékelés során a legkedvezõbb ajánlati elem 10 pontot kap, a többi ajánlat ajánlati elemének pontszáma a vizsgált
ajánlati elemnek a legkedvezõbb ajánlati elemhez mért értékarányosításával számolható.
A használatba adás fontosabb feltételei: a kiíró az ajánlatkérési dokumentációnak megfelelõen 25 éves idõtartamra
vonatkozó földhasználati szerzõdést köt a nyertes ajánlattevõvel, aki ez alapján egyszeri használatbavételi díjat, éves fix
díjat, illetve forgalomarányos díjat köteles fizetni.
Ajánlattevõ: minden olyan megfelelõ gyakorlattal, referenciával rendelkezõ gazdálkodószervezet, amely adózási kötelezettségeinek Magyarországon tesz eleget, legalább három éve üzemeltet Magyarországon étteremhálózatot.
A pályázati ajánlatok beadásának módja: a pályázati ajánlatokat a kiíró által rendelkezésre bocsátott ajánlatkérési dokumentáció alapján nyújtják be az ajánlattevõk a kiírónál, az 1024 Budapest, Lövõház utca 39., 5. szám alatti helyiségben.
Az ajánlati biztosíték mértéke oldalanként 3 millió forint.
Részajánlat tehetõ oldalanként.
A pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban, az ajánlatkérési dokumentációban elõírtaknak megfelelõen,
4 példányban (1 eredeti és 3 másolati példányban), magyar nyelven, személyesen, illetve meghatalmazott útján a kiírónál
az 1024 Budapest, Lövõház utca 39., 5. szám alatti helyiségben kell benyújtani úgy, hogy az ajánlati az ajánlattételi határidõn belül a kiíróhoz megérkezzék.
Ajánlattételi határidõ:
2008. október 7. 10 óra.
Kötelezõen vállalt ajánlati kötöttség: az ajánlattételi határidõ lejártának napját követõ 90 naptári nap. Amennyiben a
pályázó ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy ha a szerzõdés megkötése a nyertes pályázónak felróható, vagy érdekkörében felmerülõ más okból hiúsul meg, az ajánlati biztosítékot elveszti. A pályázó az ajánlati biztosítékot elveszti akkor is, ha a már megkötött szerzõdés a pályázónak felróható, vagy érdekkörében felmerülõ más okból
hiúsul meg.
A pályázati ajánlatok elbírálása vagy tárgyalásra kitûzése (az ajánlatmódosításra való felhívás) az ajánlattételi határidõ lejártát követõ 60 naptári napon belül történik, mely idõtartamot a kiíró egy alkalommal, legfeljebb további 30 naptári nappal meghosszabbíthat. Ennek függvényében az ajánlati kötöttség idõtartama is 30 nappal meghosszabbodik.
A kiíró az elbírálási határidõ – 2008. december 1. – lejártát követõ 15 naptári napon belül írásban tájékoztatja a pályázókat a pályázati eljárás eredményérõl.
A kiíró fenntartja jogát, hogy
– a nyertes pályázó visszalépése esetén a pályázat soron következõ helyezettjével szerzõdést kössön,
– a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa,
– pályázati felhívását az ajánlattételi határidõ elõtt visszavonja, melyrõl a pályázati felhívás közlésével megegyezõ
helyeken az ajánlattételi határidõ lejárta elõtt hirdetményt tesz közzé,
– szükség esetén írásban kiegészítõ információkat, illetve hiánypótlást kérjen azzal, hogy az ajánlattevõ írásbeli válasza semmilyen formában nem eredményezheti a pályázat lényeges tartalmi elemeinek megváltoztatását.
A pályázatot követõ tárgyalás során a pályázók ajánlataikat módosíthatják azzal, hogy a korábban megajánlott díjak
nem csökkenthetõk, és a módosított ajánlatnak is meg kell felelnie a pályázati felhívásban meghatározott valamennyi feltételnek.
Érvényes a pályázati ajánlat, ha
– azt a pályázati felhívásban meghatározott, illetve szabályszerûen meghosszabbított ajánlattételi határidõben
nyújtották be,
– a pályázó az ajánlati biztosítékot az elõírásoknak megfelelõen bocsátotta rendelkezésre,
– a pályázó a pályázatot szabályszerûen aláírta (gazdasági társaság esetén cégszerû aláírás),
– az ajánlatkérési dokumentációban elõírtakat teljesíti.
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Ugyanazon dokumentumra vonatkozóan egyszeri hiánypótlásra van lehetõség, a pótolt dokumentumra vonatkozóan
nincs lehetõség ismételt hiánypótlásra.
Érvénytelen a pályázati ajánlat, ha az érvényességi feltételek bármelyikének részben vagy egészben a hiánypótlást követõen sem felel meg.
Ha az ajánlattevõ vagy az érdekkörébe tartozó más személy a pályázat titkosságát megsérti, a kiíró az ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás a kiírónál kérhetõ: dr. Bardóczky Viktor, telefon: 336-8159.

PÁLYÁZAT AUTÓBUSSZAL VÉGZETT MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS
SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRA
Isaszeg Város Önkormányzata
pályázatot hirdet
az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló
2004. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: személyszállításról szóló tv.) alapján
Isaszeg város közigazgatási területén végzendõ
közúti személyszállítás közszolgáltatási szerzõdés keretében történõ ellátás tárgyában
A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázó feleljen meg a személyszállításról szóló törvény által meghatározott követelményeknek, továbbá vállalja, hogy a szolgáltatást legalább a jelenleg érvényes menetrendnek és legalább a
vonatkozó jogszabályoknak megfelelõ jármûpark (pl. mozgásukban korlátozott személyek utazásának biztosítása) és
szolgáltatás színvonalán biztosítja.
A részletes pályázati kiírás 300 000 Ft ellenében vehetõ át, amely összeget a vesztes pályázók visszakapnak, a gyõztes
által befizetett összeg a kiírónál marad. A letéti díjat a polgármesteri hivatal pénztárába kell befizetni vagy egyszámlájára átutalni. A kiírás Isaszeg Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának titkárságán, a 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.
szám alatt, hétfõtõl csütörtökig 8–16 óra, pénteken 8–12 óra között vehetõ át a befizetést igazoló okiratok ellenében.
Az ajánlattétel határideje:
2008. szeptember 31., kedd 9 óra,
pályázatbontás aznap 10 órakor.
Az elbírálás módja: a pályázat kiírója elõminõsítéssel nem kíván élni, a pályázat nyertesének az összességében legelõnyösebb ajánlatot tevõ pályázót nyilvánítja. Az elbírálás szempontjai megtalálhatóak a „Részletes pályázati felhívás”-ban.
Az eredményhirdetés legkésõbbi idõpontja: 2008. október 16.
A szerzõdéskötés legkésõbbi idõpontja: 2008. október 20.
A szolgáltatás megkezdésének határnapja: 2008. december 1.
A szerzõdés idõtartama: 7 év.
Isaszeg Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete eredménytelennek nyilvánította a Belügyi Közlöny 2008.
évi 8. számában és a Közlekedési Értesítõ 7. számában megjelent, a személyszállításról szóló tv. alapján Isaszeg nagyközség közigazgatási területén végzendõ közúti személyszállítás közszolgáltatási szerzõdés keretében történõ ellátása
tárgyában kiírt pályázatot.
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KÖZHASZNÚ SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE
A Magyar Közút Állami Közútkezelõ, Fejlesztõ, Mûszaki és Információs Közhasznú Társaságnak
mint kiemelten közhasznú szervezetnek
– az 1997. évi CLVI. törvény elõírásai szerinti –
közhasznúsági jelentése a 2007. évrõl
A Magyar Közút Állami Közútkezelõ, Fejlesztõ, Mûszaki és Információs Közhasznú Társaság, székhelye: 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13., az állam 100%-os tulajdonát képezõ kiemelten közhasznú szervezet, amely a Fõvárosi Bíróságnál mint cégbíróságnál 01-14-000063 számon került bejegyzésre, mûködését 1996. június 1-jén kezdte meg. Alapítója a Közlekedési és Vízügyi Minisztérium. A társaság a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvényben meghatározott feladatokat lát el, valamint a közhasznú szervezetekrõl szóló, módosított 1997. évi CLVI. törvény 26. §. c) pontjának
22. alpontjában megnevezett „a közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység” megnevezésû közhasznú tevékenységet végez.
A társaság gazdálkodásának 2007. évi fõbb adatai
Adatok E Ft-ban
Saját tõke
Ebbõl: jegyzett tõke
Összes közhasznú bevétel
Ebbõl: közhasznú tevékenységbõl származó árbevétel
Mérleg szerinti eredmény

30 475 006
13 452 740
26 570 013
2 241 227
142 085

Foglalkoztatottak átlaglétszáma
Ebbõl: foglalkoztatott közmunkások és közhasznú munkások létszáma

4 868 fõ
476 fõ

Budapest, 2008. május 31.
László Sándor s. k.,
vezérigazgató

MÉRLEGBESZÁMOLÓ
Az Országos Örmény Önkormányzat (1025 Budapest, Palatinus u. 4.)
2007. évi éves egyszerûsített beszámolójának mérlege „A” változat
Az üzleti év mérlegforduló napja: 2007. december 31. (év/hó/nap)
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
Adatok E Ft-ban
Sorszám

A tétel megnevezése

Elõzõ év

Elõzõ év(ek)
módosításai

Tárgyév

a

b

c

d

e

01.

A) Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)

02.

I. Immateriális javak

03.

02. sorból: immateriális javak értékhelyesbítése

04.

II. Tárgyi eszközök

2170

88 998

2170

88 948
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Sorszám

A tétel megnevezése

Elõzõ év

Elõzõ év(ek)
módosításai

Tárgyév

a

b

c

d

e

05.

04. sorból: tárgyi eszközök értékhelyesbítése

06.

II. Befektetett pénzügyi eszközök

07.

06. sorból: befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

08.

06. sorból: befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete

50

09.

B) Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)

10.

I. Készletek

11.

II. Követelések

12.

11. sorból: követelések értékelési különbözete

13.

11. sorból: származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete

14.

III. Értékpapírok

15.

14. sorból: értékpapírok értékelési különbözete

16.

IV. Pénzeszközök

17.

C) Aktív idõbeli elhatározások

18.

Eszközök összesen (01.+09.+17. sor)

2365

2 945

59

388

2306

2 557

4472

91 943

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
Adatok E Ft-ban
Sorszám

A tétel megnevezése

Elõzõ év

Elõzõ év(ek)
módosításai

Tárgyév

a

b

c

d

e

19.

D) Saját tõke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)

20.

I. Jegyzett tõke

21.

20. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

22.

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tõke (–)

23.

III. Tõketartalék

24.

IV. Eredménytartalék

25.

V. Lekötött tartalék

26.

VI. Értékelési tartalék (27. 28. sorok)

27.

Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

28.

Valós értékelés értékelési tartaléka

29.

VII. Mérleg szerinti eredmény

30.

E) Céltartalékok

31.

F) Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)

32.

I. Hátrasorolt kötelezettségek

33.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

34.

III. Rövid lejáratú kötelezttségek

35.

34. sorból: kötelezettségek értékelési különbözete

36.

34. sorból: származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

37.

G) Passzív idõbeli elhatárolások

38.

Források összesen (19.+30.+31.+37. sor)

4089

4 029

90 554

15 000

102 879

–9 712

–10 971

–1 259

–1 354

273

273

1 389

273

273

1 389

110

170

4472

4 472

5338
–1249

91 943
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Egyszerûsített éves beszámoló összköltségeljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
„A” változat
Adatok E Ft-ban
Sorszám

A tétel megnevezése

Elõzõ év

Elõzõ év(ek)
módosításai

Tárgyév

a

b

c

d

e

I.

Értékesítés nettó árbevétele

II.

Aktivált saját teljesítmények értéke

III.

Egyéb bevételek

55

6

01
02

35 600

40 350

03
04

III. Támogatások
IV.

Anyag jellegû ráfordítások

16 331

17 838

05

V.

Személyi jellegû ráfordítások

15 649

17 919

06

VI.

Értékcsökkenési leírás

2 106

523

07

VII.

Egyéb ráfordítások

2 294

4 472

08

A)

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+II.+III.–IV.–V.–VI.–VII.)

–725

–396

10

7

5

11

09

VII. sorból: értékvesztés
VIII.
IX.

Pénzügyi mûveletek bevételei
VIII. sorból: értékelési különbözet

12

Pénzügyi mûveletek ráfordításai

13

IX. sorból: értékelési különbözet

14

B)

Pénzügyi mûveletek eredménye (VIII.–IX.)

7

5

15

C)

Szokásos vállalkozási eredmény (+–A.+–B)

–718

–396

16

531

963

–1 249

–1 354

17

X.

Rendkívüli bevételek

XI.

Rendkívüli ráfordítások

D)

Rendkívüli eredmény (X.–XI.)

E)

Adózás elõtti eredmény (+–C.+–D.)

18
19
20

Adófizetési kötelezettség

21

F)

Adózott eredmény (+–E.–XII.)

22

G)

Mérleg szerinti eredmény

XII.

–1 249

–1 354

23

AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK VIZSGÁLATAI
Összefoglaló a Magyar Nemzeti Bank 2007. évi mûködésének ellenõrzésérõl (0810)
Az Állami Számvevõszék hetedik éve ellenõrzi a Magyar Nemzeti Bank mûködését és gazdálkodását. Jelen ellenõrzés a 2007. évi mûködés és gazdálkodás szabályszerûségérõl, az irányítási, döntéshozatali és ellenõrzési rendszer törvényességérõl, a középtávú és az éves intézményi célkitûzések teljesülésérõl alkotott átfogó képet. A vizsgálat kiterjedt a
mûködési költségek és a beruházási kiadások alakulására, a létszám- és bérgazdálkodásra, a befektetett eszközökkel való
gazdálkodásra, véleményezte továbbá az MNB központi költségvetéshez kapcsolódó elszámolásainak szabályszerûségét.
Az MNB korábbi elnökének megbízatása 2007. március 2-án lejárt, március 3-tól az MNB élére új elnököt neveztek
ki. Ebben az évben a három alelnök mandátuma is lejárt, 2007 márciusában, illetve júniusában nevezték ki az MNB két
új alelnökét.
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Az MNB-törvénnyel összhangban 2007. július 2-ig a bank mûködésének irányítását az igazgatóság látta el. A testület
irányító és döntéshozó tevékenységét az ügyrendje és a munkaterve betartásával végezte. 2007. február 22. és március
26. között az igazgatóság létszáma – egy alelnök mandátumának lejáratát követõen – nem érte el az MNB-törvényben
meghatározott minimumot, mivel az új alelnököt csak 2007. március 27-tõl, az új MNB-elnök március 3-i hivatalbalépése után nevezték ki. A bank március 2-ig hivatalban lévõ elnöke – törvényben foglalt kötelezettségének eleget téve –
január 22-én írásban tájékoztatta a miniszterelnököt és javaslatot tett az új alelnök személyére.
2007-ben az MNB-törvény három alkalommal módosult. Az áprilisi módosítást az Európai Bizottság és Európai Központi Bank 2004. évi konvergenciajelentéseiben megfogalmazott észrevételek figyelembevétele, valamint az MNB-törvény egyes uniós és hazai jogszabályokkal történõ harmonizálása indokolta. A július 1-jétõl hatályos módosítás a joghatást már ki nem váltó rendelkezéseket helyezte hatályon kívül. A július 3-tól életbe léptetett változások a bank irányító
testületei mûködésének szabályait változtatták meg. Csökkent a monetáris tanács létszáma, a testület tagjai lettek az
MNB alelnökei, az alelnökök létszáma kettõre csökkent. Az MNB-törvény – a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi
IV. törvény rendelkezéseivel összhangban – alapszabály helyett alapító okirat megállapításáról rendelkezett. Megszüntette a közgyûlést és az igazgatóságot, a testületek korábbi feladatait a tulajdonos (PM), illetve az MNB elnöke hatáskörébe utalta. Ez a változtatás ismét az elnök egyszemélyi felelõsségét határozta meg úgy, mint azt korábban a 2001. július 12-ig hatályos Magyar Nemzeti Bankról szóló 1991. évi LX. törvény rögzítette.
A bank július 3-tól hatályos alapító okirata összhangban van a törvények elõírásaival. Az MNB új elnöke a bank mûködésének irányításával összefüggõ feladatai támogatására július 4-tõl vezetõi bizottságot hozott létre, amelynek szabályzatában a testületi döntést felváltó egyszemélyi döntéshozatal elõírásai az október 1-jei módosítást követõen összhangban voltak az MNB-törvénnyel. Az MNB az új szervezeti struktúrában megszüntette az igazgatói irányítási szintet,
így a korábban szakterületekbe csoportosított szervezeti egységek irányítása közvetlenül az elnökhöz, illetve az alelnökökhöz kerültek. Az elnök létrehozta az ügyvezetõ igazgatói munkakört. Az új munkakörhöz tartozó személyi alapbérés bónuszmértéket egyedileg állapította meg. A bank sem a munkaszerzõdésben, sem a hatályos munkaviszonyra vonatkozó belsõ szabályzataiban nem rendelkezett az „egyedi munkakörrõl” és az ahhoz tartozó alapbér- és bónuszmérték
megállapításának módjáról.
A felügyelõbizottság a törvényi elõírásoknak megfelelõen végezte tevékenységét, rendszeresen megtárgyalta az
MNB mûködését és gazdálkodását érintõ kérdéseket. A hatáskörébe tartozó területeken irányította a belsõ ellenõrzési
szervezetet. 2007 decemberében az Országgyûlés új FB-t választott, amely december 3-án kezdte meg mûködését.
A 2007. július 3-tól hatályos MNB-törvény módosította az FB tagjaira, létszámuk meghatározására és a tagok jelölésére
vonatkozó rendelkezéseket, amelyek hatására az új FB megválasztásakor a tagok létszáma kettõvel nõtt.
Az MNB stratégiájával összhangban feladatellátásánál 2007-ben is a mûködés racionalizálására, a szervezeti és a létszámhatékonyság javítására való törekvés érvényesült. Banküzemi gazdálkodása teljeskörûen szabályozott volt, belsõ
szabályzatait a jogszabályokkal összhangban alakította ki, a pénzügyi keretek felhasználásának elõírásait betartotta.
A mûködési költségek 2007. évi fõösszege 14,6 Mrd Ft, a tervezettnél 10,8%-kal, az elõzõ évi felhasználásnál pedig
1,5%-kal alacsonyabb volt. A mûködési költségek 58%-át a személyi költségek tették ki. Az MNB 2007. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 715 fõ volt, a tervezettnél 60 fõvel kevesebb. A csökkenéshez hozzájárult, hogy a szervezet
átalakítása miatt a vezetõi munkakörök száma kevesebb lett, továbbá, hogy a 2007-re tervezett 32 fõs bõvítésbõl év
végéig csak 24 fõt vettek fel.
A 2007. évi beruházási kiadások 10,5 Mrd Ft-os jóváhagyott tervébõl az elszámolt kiadások összege 6,3 Mrd Ft-ot tett
ki. A beruházások és a kapcsolódó beszerzések megvalósítása szabályszerû volt. A bank 2007. évi fõ prioritású céljai között szerepelt a logisztikai központ mûködési feltételeinek kialakítása és szeptember végi üzembe helyezése. A kivitelezési munkák változása miatt a beruházás befejezésének határideje 2008. június 30-ra módosult. A 11,4 Mrd Ft-ban jóváhagyott elõirányzatból 2007 végéig összesen 9,5 Mrd Ft-ot (83,5%) számoltak el, amelybõl a 2007. évi felhasználás 3,5
Mrd Ft volt.
Az MNB 2007. évi várható mérleg szerinti eredménye 16,6 Mrd Ft veszteség, alapvetõen a devizaárfolyam-változásból származó nettó nyereség csökkenése miatt. A banküzemi bevételek és ráfordítások egyenlege 14,4 Mrd Ft veszteség,
ami az elõzõ évinél 1,3%-kal alacsonyabb.
A befektetett eszközök 2007. évi nettó nyitó állománya 32,4 Mrd Ft volt és év végére – a beruházások üzembe helyezése eredményeként – 36,1 Mrd Ft-ra nõtt. Az állomány mintegy 48%-a az MNB gazdasági társaságokban meglévõ befektetései. A banknak hat belföldi és három külföldi társaságban van részesedése, amelyek év végi könyv szerinti értéke
17,2 Mrd Ft.
Az elkészített jelentés az interneten a www.asz.hu címen olvasható.
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HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK
A Pénzügyminisztérium tájékoztatója
8007/2008. (HÉ 30.) PM tájékoztató
a jövedéki vevõnyilvántartásokból teljesítendõ adatszolgáltatás rendjének kialakítására vonatkozó
mûszaki követelményekrõl
1. Általános tudnivalók
1.1. Az adóraktár engedélyes a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló
2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 41. § (1) bekezdésében, illetve a jövedéki engedélyes kereskedõ a Jöt.
106. § (7) bekezdésében elõírt adatszolgáltatási kötelezettségét (a továbbiakban: adatszolgálgatási kötelezettség) a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet 74. § (5) bekezdésében, illetve 132. § (6) bekezdésében meghatározott adattartalommal a jelen tájékoztató 2. pontja szerinti egységes (TXT) adatformátumban köteles teljesíteni.
1.2. Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése
a) a vámhatóság internetes honlapján (http://www.vam.gov.hu) közzétett, az AbeV általános nyomtatványkitöltõ
program segítségével kitöltött nyomtatvány (a továbbiakban: kitöltött nyomtatvány) kinyomtatott példányának és a
2. pont szerinti formátumú és adattartalmú fájlt (a továbbiakban: fájl) tartalmazó elektronikus adathordozónak (CD-nek
vagy DVD-nek) a postai úton vagy személyesen – a vámhatósági felkérésben megjelölt vámszervhez – történõ benyújtásával, vagy
b) a kitöltött nyomtatvány elektronikus példányának és az ahhoz elektronikusan csatolt fájlnak az ügyfélkapun keresztül történõ megküldésével (a továbbiakban: elektronikus út) történhet.
1.3. Az adatszolgáltatási kötelezettség elektronikus úton történõ teljesítésének elõfeltétele, hogy az adatszolgáltatásra
kötelezett vagy – az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 7. § (1)–(3) bekezdés szerinti – képviselõje elõzetesen az ügyfélkapu nyitásához szükséges regisztrációt és a vámhatósági regisztrációt egyaránt elvégezze. A vámhatósági
regisztrációs eljárás menete és az ahhoz szükséges nyomtatványok a vámhatóság internetes honlapjáról tölthetõk le.

2. Vevõnyilvántartás
2.1. A fájlnevek felépítése
Nyilvántartás típusa

1. pozíció

Jövedéki engedélyes
Adóraktári engedélyes

2–14. pozíció

15–18. pozíció

19–20. pozíció

Elválasztó Kiterjesztés

J

telephelyengedély
száma (13 hosszon)

Adat-összeállítás
idõszaka (ÉÉHH)

Adatállomány sorszáma
(00–ZZ)

(pont)

VNY

A

telephelyengedély
száma (13 hosszon)

Adat-összeállítás
idõszaka (ÉÉHH)

Adatállomány sorszáma
(00–ZZ)

(pont)

VNY

2.1.1. A fájlnév 19–20. pozíciója szerinti adatállomány sorszámának növelése abban az esetben szükséges, ha az adott
idõszakra vonatkozó – és a korábbiakban a vámhatóság részére megküldött – adatokban módosítások végrehajtása válik
szükségessé. Ebben az esetben az adott idõszakban utoljára megküldött fájl nevében a sorszám eggyel megnövelve kell
hogy szerepeljen.
2.2. A fájl formátuma
2.2.1. Az üzenet változó hosszúságú szöveges (TXT) sorokból áll, a magyar ékezetes betûket az ISO/IEC 8859-2
(ANSI Latin-2) kódlap alapján lehet használni. Minden sor kötelezõen a típusra utaló címkével kezdõdik. Az adatmezõk
elválasztására a „pipe” (ASCII kód: 124, 7Ch) karaktert kell alkalmazni, a sort kocsi vissza, soremelés (ASCII kód: 0Dh,
0Ah) karakter zárja be. Amennyiben az adatmezõ üres, csak „pipe” jelet kell tenni. A sorok utolsó mezõjének megadását
követõen nincs lezáró „pipe”.
2.2.2. A rekordkép „Adattípus” oszlopában megadott betûjelek értelmezése:
– „C”: a mezõ bármely karaktertípussal feltölthetõ (betûk, számok stb.),
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– „N”: a mezõ kizárólag numerikus karakterekkel (számokkal) tölthetõ fel, tehát betûk, szóköz és más karakterek alkalmazása kerülendõ,
– „D”: a mezõ numerikus karakterekkel az „ÉÉÉÉHHNN” – dátum formátum alapján tölthetõ fel.
2.2.3. Általánosan, ahol az „N” típusú mezõk nem tartalmaznak értékes adatot, ott az adott rekordot nem kell elküldeni.
2.2.4. Valamennyi adatmezõre igaz, hogy a mezõket nem kell az adott mezõre jellemzõ maximális hosszig vezetõ nullákkal vagy szóközökkel feltölteni.
2.3. A számítógépes feldolgozás adatszükséglete (rekordkép).
Egy adatküldésben szereplõ értékesítéseket a 15. mezõben feltüntetett számlaszám (ennek hiányában az ugyanezen
rovatban szerepeltetendõ szállítólevél száma) különböztet meg egymástól. Tekintve, hogy egy számlán (szállítólevélen)
több termék is értékesítésre kerülhet, egy fejadathoz több tételsori adat tartozhat. Egy fejadathoz minimum 1 tételsori
adatnak szerepelnie kell.
Bizonylati bontás

Azonosító

Okmányfej

VF

Okmánytételsorok

VT

Megjegyzés

legalább 1-nek szerepelnie kell

2.3.1. Fejadatok
Definíció

Adattípus

Max. hossz

1.

VF

C

2

2.

Verzió 10, a következõ PM tájékoztató megjelenéséig

C

2

3.

Eladó adószáma

C

8

4.

Eladó adóraktári/jövedéki engedélyszáma

C

13

5.

Vevõ/címzett neve

C

70

6.

Vevõ/címzett adószáma

C

20

7.

Vevõ/címzett adóazonosító jele

C

10

8.

Vevõ/címzett jövedéki vagy mûködési engedély száma

C

20

9.

Vevõ/címzett – irányítószám

C

7

10.

Vevõ/címzett – város

C

20

11.

Vevõ/címzett – utca és házszám

C

30

12.

Forgalom típusa

C

1

13.

TKO-okmány száma

C

20

14.

EKO-okmány száma

C

20

15.

Számla, ennek hiányában szállítólevél vagy egyéb, a kitárolásról szóló bizonylat száma

C

20

16.

Számla (szállítólevél) kibocsátásának kelte (ÉÉÉÉHHNN)

D

8

17.

Kiszállítás idõpontja (ÉÉÉÉHHNN)

D

8
279

A 2.3.1. szakaszban definiált rekordkép 7. rovatát adószámmal nem rendelkezõ természetes személy vevõ/címzett
esetében kötelezõ kitölteni.
A 2.3.1. szakaszban definiált rekordkép 12. sorszámú mezõjének kitöltése adóraktár engedélyes kereskedõ vevõnyilvántartása esetén kötelezõ az alábbi kódok alkalmazásával:
„1” – szabadforgalom,
„2” – adófelfüggesztéses forgalom.
A 2.3.1. szakaszban definiált rekordkép 13. vagy 14. sorszámú mezõjének kitöltése kizárólag adóraktár engedélyes
kereskedõ vevõnyilvántartása esetén, forgalom típusától függõen kötelezõ.
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2.3.2. Tételadatok
Definíció

Adattípus

Max. hossz

C

2

1.

VT

2.

Számla, ennek hiányában szállítólevél vagy egyéb, a kitárolásról szóló bizonylat száma

C

20

3.

Értékesített termék vámtarifaszáma (1–8 számjegyig)

C

8

4.

Értékesített termék megnevezése

C

50

5.

Értékesített termék mennyisége 12 egész és 2 tizedes ponttal elválasztva

N

15

6.

Értékesített termék mennyiségi egysége

C

2

7.

Értékesített termék kiszerelésének típusa 4 egész és 3 tizedes ponttal elválasztva

N

8

8.

Alkoholtermék alkoholfoka (%) 3 egész és 2 tizedes ponttal elválasztva

N

6

9.

Számla szerinti érték 13 egész és 2 tizedes ponttal elválasztva

N

16

10.

Számla pénzneme

C

3
130

A 2.3.2. szakaszban definiált rekordkép 5. rovatában a mennyiséget a 6. rovat szerinti mennyiségi egységben („db”,
„kg” vagy „m3”, illetve „l”) kell megadni.
A 2.3.2. szakaszban definiált rekordkép 6. rovatában mennyiségi egységként az alkoholtermék, a sör, a pezsgõ, valamint köztes alkoholtermék esetében a „db” megjelölést (darab) kell feltüntetni, amennyiben az alkoholtermék, a sör, a
pezsgõ, valamint a köztes alkoholtermék számláján feltüntetett mennyiségi egység darab, palack, doboz stb., illetve az
„l” megjelölést (liter), amennyiben a számlán feltüntetett mennyiségi egység ûrtartalom szerint megjelölt. Az ásványolajtermékek esetében a mennyiségi egység feltüntetésére az „l” megjelölés, a „kg” megjelölés (kilogramm) vagy a „m3”
megjelölés (köbméter), a dohánygyártmányok esetében pedig minden esetben a „db” megjelölés alkalmazandó.
A 2.3.2. szakaszban definiált rekordkép 7. rovatát nem kell kitölteni ásványolajtermékek esetén, valamint ha az alkoholtermék, sör, pezsgõ, továbbá köztes alkoholtermék számlán feltüntetett mennyiségi egysége ûrtartalom szerint megjelölt. Egyébként a 7. rovatban a kiszerelés típusaként
– az alkoholtermék, a sör, a pezsgõ, továbbá a köztes alkoholtermék esetén az egy darabban (palack, doboz stb.) lévõ
ûrtartalmat literben, három tizedesjegy pontossággal,
– a dohánygyártmányok esetében a csomagban, dobozban található darabszámot, illetve a finomra vágott és egyéb fogyasztási dohány esetében az egy csomagban lévõ tömeget kilogrammban, három tizedesjegy pontossággal
kell megadni.
A 2.3.2. szakaszban definiált rekordkép 8. rovatát csak az alkoholtermékek esetében kell kitölteni, az alkoholtermék
alkoholfokának térfogatszázalékban való feltüntetésével.
Sztornózott számla esetén a 2.3.1. szakasz szerinti 15. rovatban, valamint a 2.3.2. szakasz szerinti 2. rovatban a sztornózásról kiállított számla vagy egyéb bizonylat száma, míg a 2.3.2. szakasz szerinti 5. és 9. rovatban negatív értékek kell
hogy szerepeljenek. A negatív elõtag alkalmazása az utóbbi rovatoknál elõírt maximális hossz kitöltését nem befolyásolja.
A 2.3.1. szakasz szerinti 17. rovatban a termék visszaszállításával járó sztornózás esetében a visszaszállítás, egyéb
esetben a sztornózásról kiállított bizonylat kiállításának dátumát kell szerepeltetni.

2.3.3. Példák a 2.3.2. szakaszban definiált rekordkép 4–8. rovatában szereplõ adatok feltüntetésére:
2.3.3.1. Alkoholtermékek esetén, amennyiben darabáruról van szó, az egységes mértékegység a darab. Pl.:
4. sz. rovat
(Értékesített termék
megnevezése)

5. sz. rovat
(Értékesített termék
mennyisége)

6. sz. rovat
(Értékesített termék
mennyiségi egysége)

7. sz. rovat
(Értékesített termék
kiszerelési típusa)

8. sz. rovat
[Alkoholtermék
alkoholfoka (%)]

Metaxa

6

db

0,7

35

Szilvapálinka

7

db

0,5

51
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Egyéb kiszerelés esetén literben kell megadni és alkoholfokot %-ban. Pl.:
4. sz. rovat
(Értékesített termék
megnevezése)

Barackpálinka

5. sz. rovat
(Értékesített termék
mennyisége)

6. sz. rovat
(Értékesített termék
mennyiségi egysége)

7. sz. rovat
(Értékesített termék
kiszerelési típusa)

8. sz. rovat
[Alkoholtermék
alkoholfoka (%)]

50

l

–

45

2.3.3.2. Sör, pezsgõ, köztes alkoholtermék, szõlõbor és egyéb bor esetén, amennyiben darabáruról van szó, az egységes mértékegység a darab. Pl.:
4. sz. rovat
(Értékesített termék
megnevezése)

5. sz. rovat
(Értékesített termék
mennyisége)

6. sz. rovat
(Értékesített termék
mennyiségi egysége)

7. sz. rovat
(Értékesített termék
kiszerelési típusa)

8. sz. rovat
[Alkoholtermék
alkoholfoka (%)]

Tokaji aszú

6

db

0,7

–

Félszáraz pezsgõ

7

db

1

–

5. sz. rovat
(Értékesített termék
mennyisége)

6. sz. rovat
(Értékesített termék
mennyiségi egysége)

7. sz. rovat
(Értékesített termék
kiszerelési típusa)

8. sz. rovat
[Alkoholtermék
alkoholfoka (%)]

50

l

–

–

Egyéb kiszerelés esetén literben kell megadni. Pl.:
4. sz. rovat
(Értékesített termék
megnevezése)

Egri bikavér

2.3.3.3. Dohánytermékek – szivar, szivarka esetén darabban, és a kiszerelést nem kell kitölteni. Pl.:
4. sz. rovat
(Értékesített termék
megnevezése)

Cohiba szivar

5. sz. rovat
(Értékesített termék
mennyisége)

6. sz. rovat
(Értékesített termék
mennyiségi egysége)

7. sz. rovat
(Értékesített termék
kiszerelési típusa)

8. sz. rovat
[Alkoholtermék
alkoholfoka (%)]

2

db

–

–

Cigaretta esetén csomagban vagy dobozban mint legkisebb kiskereskedelmi kiszerelési egység. Pl.:
4. sz. rovat
(Értékesített termék
megnevezése)

PALL MALL SOFT

5. sz. rovat
(Értékesített termék
mennyisége)

6. sz. rovat
(Értékesített termék
mennyiségi egysége)

7. sz. rovat
(Értékesített termék
kiszerelési típusa)

8. sz. rovat
[Alkoholtermék
alkoholfoka (%)]

2

db

19

–

Finomra vágott és egyéb fogyasztási dohány esetében darabban és a kiszerelés típusában a tömeget kilogrammban kell
megadni. Pl.:
4. sz. rovat
(Értékesített termék
megnevezése)

Pipadohány

5. sz. rovat
(Értékesített termék
mennyisége)

6. sz. rovat
(Értékesített termék
mennyiségi egysége)

7. sz. rovat
(Értékesített termék
kiszerelési típusa)

8. sz. rovat
[Alkoholtermék
alkoholfoka (%)]

3

db

0,25

–

3. Jelen tájékoztató közzétételének napjával a 8004/2008. (PK. 1.) PM tájékoztatót visszavonom.
Dr. Veres János s. k.,
pénzügyminiszter
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A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium közleménye
A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium
közleménye
a közlekedési szakképesítések központi programjainak (tanterveinek) kiadásáról
A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján az alábbi szakképesítések központi programjai (tantervei) kiadásra kerültek. Jóváhagyási szám: GKM/10842/1/2008.
A központi programokat a közlekedési ágazatba tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei kiadásáról
szóló 15/2008. (IV. 3.) GKM rendelet alapján indított iskolai rendszerû szakképzésben kell alkalmazni.
OKJsorszám

Szakképesítés azonosító száma

241

52 525 01 1000 00 00

Autóelektronikai mûszerész

242

51 525 01 1000 00 00
51 525 01 0001 54 01

Autószerelõ
Autótechnikus

244

54 841 01 0000 00 00

Hajózási technikus

245

31 841 01 0000 00 00

Haszongépjármû-vezetõ

246

31 525 02 1000 00 00

Jármûfényezõ

247

31 525 03 1000 00 00

Karosszérialakatos

248

31 543 05 0000 00 00
31 543 05 0001 54 01

Kishajóépítõ, -karbantartó
Kishajóépítõ és -karbantartó technikus

249

52 523 02 1000 00 00
52 523 02 0001 54 01

Közlekedésautomatikai mûszerész
Közlekedésautomatikai technikus

250

54 582 02 0000 00 00

Közlekedésépítõ technikus

251

52 841 01 0000 00 00

Közlekedésüzemvitel-ellátó

253

54 841 02 1000 00 00

Légiutas-kísérõ

254

33 525 01 0000 00 00

Motor- és kerékpárszerelõ

255

52 525 02 1000 00 00

Repülõgép-mûszerész

256

52 525 03 0000 00 00

Repülõgépsárkány-szerelõ

257

52 525 04 1000 00 00
52 525 04 0001 54 01

Repülõgép-szerelõ
Repülõgép-technikus

258

52 841 03 0000 00 00

Repülõtéri földi kiszolgáló

260

31 582 18 1000 00 00

Útépítõ

261

51 525 02 0000 00 00
51 525 02 0001 54 01

Vasútijármû-szerelõ
Vasútijármû-technikus

262

31 841 02 1000 00 00

Vasúti pályamunkás

264

52 841 04 0000 00 00
52 841 04 0001 54 01
52 841 04 0001 54 02
52 841 04 0001 54 03

Vasútüzemvitel-ellátó
Vasúti árufuvarozási technológus
Vasúti forgalmi technológus
Vasúti személyfuvarozási technológus

Szakképesítés megnevezése

A jóváhagyott és hitelesített központi programok megrendelhetõk a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézettõl
és megtekinthetõk az intézet honlapján (www.nive.hu).
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A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye
Gépjármûtörzskönyvek érvénytelenítése
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 73. § (1) bekezdése alapján – az eddig közétetteken kívül – az alábbi elveszett, megsemmisült gépjármûtörzskönyvek sorszámát teszi közzé:
316942H
242269D
489937E
197278C
870114G
578797B
086897A
392091H
164430G
549788H
011620E
358825H
761399H
361200A
717665G
622410D
942379A
622310A
694335E
766664A
543370G
494529C
422108G
123544C
561870F
705616B
760565A
129337F
140959I
585999G
659503G
878951A
298471H
600568C
039393E
765716D

463598A
418165D
447129C
047654E
289785A
702359A
488706B
141499F
733267D
328375E
471801H
498453G
509316G
793736G
925082E
826193H
720248G
442230D
934661E
777482G
414962C
806118E
554612E
450959E
907874G
281902F
669357G
836045D
734688C
600756F
719105G
511705G
737087B
099238I
448503B
968049E

676210B
435985G
489028F
860952D
852983C
265948D
896209B
256483C
708544C
708644B
377730A
380248C
238653H
100238C
540062C
996204E
667462B
070938D
273193D
275654D
208806A
345672E
237566C
236448H
655954E
584988F
161299D
806489H
686183D
207652B
721161G
689481C
771666B
027839A
600341H
830779D

058765I
426540G
368203A
305726D
798714F
571279E
709412B
263143B
286490D
479645C
568982D
628333C
022317B
587405C
719230C
262367E
804520D
218770E
677658D
834546F
138470G
313906B
696116D
749325A
726286D
222203F
730752A
762790F
253699G
391805C
186296F
094451D
557335D
636264B
258775C
278589A

767023F
457302B
703711H
831126D
051816G
026168I
327963B
783016A
432635A
831256A
342215H
328974H
864673C
391916F
507657G
100239E
088150E
212746E
843864D
029880I
835521D
966839F
422705G
414103F
885184B
773402E
819839A
027078E
338840F
182391B
362140C
502384G
742165C
516019C
348071E
476736C

101716G
394215H
973311A
221334B
098717H
634002F
523409D
575642A
585651G
589878D
280205B
312548G
684808C
010393H
547914E
896854A
087695C
889137G
959427C
935130E
623537A
564115H
206545H
445231C
831143F
957215G
076954E
090790E
767023F
984215A
127222F
797688H
268435E
179568G
161979G
232595A

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala

2008/30. szám
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VI. FÕRÉSZ: Egyéb hirdetmények
A MAGYAR KÖZLÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ TÁJÉKOZTATÓJA
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvû kiadásában megjelent jogi aktusokról
(2008. július 10–16.)
(Azok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezõgazdasági ügyek napi intézésére
vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és elõtte csillag szerepel.)
A közösségi jogi aktusok világhálón (interneten) való térítésmentes elérhetõsége:
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOIndex.do?ihmlang=hu

181.

51. évfolyam L 181. szám (2008. július 10.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
* A Tanács 649/2008/EK rendelete (2008. július 8.) a Kínai Népköztársaságból származó porított aktív szén behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetésérõl
A Bizottság 650/2008/EK rendelete (2008. július 9.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
* A Bizottság 651/2008/EK rendelete (2008. július 9.) a közösségi programok igazgatásában
bizonyos feladatokkal megbízott végrehajtó hivatalokra vonatkozó alapszabály megállapításáról szóló 58/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazásában a végrehajtó hivatalok pénzügyi
szabályzásáról szóló, 1653/2004/EK bizottsági rendelet módosításáról
* A Bizottság 652/2008/EK, Euratom rendelete (2008. július 9.) az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletrõl szóló 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletrõl
szóló 2343/2002/EK, Euratom rendelet módosításáról
A Bizottság 653/2008/EK rendelete (2008. július 9.) a bizonyos vámkontingensek és preferenciális
megállapodások alapján történõ cukortermék-behozatalra vonatkozó, 2008. június 30. és július 4.
között kérelmezett engedélyek kibocsátásánál alkalmazandó odaítélési együttható meghatározásáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Tanács
2008/560/EK:
* A Tanács határozata (2008. június 3.) az Olaszországban fennálló túlzott hiányról szóló
2005/694/EK határozat hatályon kívül helyezésérõl
2008/561/EK:
* A Tanács határozata (2008. június 3.) a Portugáliában fennálló túlzott hiányról szóló
2005/730/EK határozat hatályon kívül helyezésérõl

4404

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

2008/30. szám

2008/562/EK:
* A Tanács határozata (2008. június 3.) a Szlovákiában fennálló túlzott hiányról szóló
2005/182/EK határozat hatályon kívül helyezésérõl
2008/563/EK:
* A Tanács határozata (2008. június 3.) a cseh köztársasági túlzott költségvetési hiányról szóló
2005/185/EK határozat hatályon kívül helyezésérõl
Bizottság
2008/564/EK:
* A Bizottság határozata (2008. június 30.) a profoxidim nevû új hatóanyagra vonatkozó ideiglenes engedélyek meghosszabbításának a tagállamok számára történõ engedélyezésérõl
[az értesítés a C(2008) 3080. számú dokumentummal történt]1
2008/565/EK:
* A Bizottság határozata (2008. június 30.) a Paecilomyces fumosoroseus Fe 9901 törzs és a
Trichoderma atroviride I-1237 törzs a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe való lehetséges felvétele céljából részletes vizsgálatra benyújtott dossziék hiánytalanságának elvi
elismerésérõl [az értesítés a C(2008) 3114. számú dokumentummal történt] 1
2008/566/EK:
* A Bizottság határozata (2008. július 1.) a foszfánnak és a thien-karbazonnak a 91/414/EGK
tanácsi irányelv I. mellékletébe való lehetséges felvétele céljából részletes vizsgálatra benyújtott dossziék hiánytalanságának elvi elismerésérõl [az értesítés a C(2008) 3216. számú
dokumentummal történt]1
2008/567/EK:
* A Bizottság határozata (2008. július 4.) az állatjóléttel, valamint az állatbetegségek megfigyelésével és kategorizálásával kapcsolatos OIE-tevékenységeket támogató 2008-as közösségi pénzügyi hozzájárulásról

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok
AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK
2008/568/KKBP:
* A Tanács határozata (2005. június 24.) az Európai Unió és a Svájci Államszövetség közötti, a
minõsített információ cseréjére vonatkozó biztonsági eljárásokról szóló megállapodás megkötésérõl
Megállapodás a Svájci Államszövetség és az Európai Unió között a minõsített információ cseréjére vonatkozó biztonsági eljárásokról
* Tájékoztatás az Európai Unió és a Svájci Államszövetség közötti, a minõsített információ
cseréjére vonatkozó biztonsági eljárásokról szóló megállapodás hatálybalépésének idõpontjára vonatkozóan

1

EGT-vonatkozású szöveg
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(2008. július 10.)

Egyéb jogi aktusok
EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG
EGT Vegyes Bizottság
* Az EGT Vegyes Bizottság 21/2008 határozata (2008. március 14.) az EGT-megállapodás
I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról
* Az EGT vegyes Bizottság 22/2008 határozata (2008. március 14.) az EGT-megállapodás
II. mellékletének (Mûszaki elõírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
* Az EGT Vegyes Bizottság 23/2008 határozata (2008. március 14.) az EGT-megállapodás
II. mellékletének (Mûszaki elõírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás)
* Az EGT Vegyes Bizottság 24/2008 határozata (2008. március 14.) az EGT-megállapodás
II. mellékletének (Mûszaki elõírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás)
* Az EGT Vegyes Bizottság 25/2008 határozata (2008. március 14.) az EGT-megállapodás
II. mellékletének (Mûszaki elõírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
* Az EGT Vegyes Bizottság 26/2008 határozata (2008. március 14.) az EGT-megállapodás
II. mellékletének (Mûszaki elõírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
* Az EGT Vegyes Bizottság 27/2008 határozata (2008. március 14.) az EGT-megállapodás
IV. mellékletének (Energia) és XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról
* Az EGT Vegyes Bizottság 28/2008 határozata (2008. március 14.) az EGT-megállapodás
IV. mellékletének (Energia) módosításáról
* Az EGT Vegyes Bizottság 29/2008 határozata (2008. március 14.) az EGT-megállapodás
XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról
* Az EGT Vegyes Bizottság 30/2008 határozata (2008. március 14.) az EGT-megállapodás
XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról
* Az EGT Vegyes Bizottság 31/2008 határozata (2008. március 14.) az EGT-megállapodás
XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról
* Az EGT Vegyes Bizottság 32/2008 határozata (2008. március 14.) az EGT-megállapodás
XVI. mellékletének (Közbeszerzés) módosításáról
* Az EGT Vegyes Bizottság 33/2008 határozata (2008. március 14.) az EGT-megállapodás
XVIII. mellékletének (Munkahelyi egészségvédelem és biztonság, munkajog, valamint nõk
és férfiak közötti egyenlõ bánásmód) módosításáról
* Az EGT Vegyes Bizottság 34/2008 határozata (2008. március 14.) az EGT-megállapodás
XX. mellékletének (Környezet) módosításáról
* Az EGT Vegyes Bizottság 35/2008 határozata (2008. március 14.) az EGT-megállapodás
XX. mellékletének (Környezet) módosításáról
* Az EGT Vegyes Bizottság 36/2008 határozata (2008. március 14.) az EGT-megállapodás
XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról
* Az EGT Vegyes Bizottság 37/2008 határozata (2008. március 14.) az EGT-megállapodás
XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról
* Az EGT Vegyes Bizottság 38/2008 határozata (2008. március 14.) az EGT-megállapodás
XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról
* Az EGT Vegyes Bizottság 39/2008 határozata (2008. március 14.) az EGT-megállapodás
31. jegyzõkönyvének a négy alapszabadságon kívül esõ különleges területeken folytatott
együttmûködésre vonatkozó módosításáról
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51. évfolyam L 183. szám (2008. július 11.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
* A Tanács 654/2008/EK rendelete (2008. április 29.) a 384/96/EK rendelet 11. cikkének
(2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követõen a Kínai Népköztársaságból
származó kumarin behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetésérõl, az
Indiából, Thaiföldrõl, Indonéziából és Malajziából feladott kumarin behozatalára is kiterjesztve, függetlenül attól, hogy Indiából, Thaiföldrõl, Indonéziából vagy Malajziából származónak jelentették-e be
A Bizottság 655/2008/EK rendelete (2008. július 10.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
* A Bizottság 656/2008/EK rendelete (2008. július 10.) egyes elnevezéseknek az oltalom alatt
álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzésérõl [Chamomilla Bohemica (OEM), Vlaams-Brabantse tafeldruif (OEM), Slovenská parenica (OFJ),
Cipollotto Nocerino (OEM)]
* A Bizottság 657/2008/EK rendelete (2008. július 10.) az oktatási intézmények tanulóinak
tejjel és egyes tejtermékekkel való ellátására irányuló közösségi támogatás tekintetében az
1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról
A Bizottság 658/2008/EK rendelete (2008. július 10.) a további feldolgozás nélkül exportált fehér
cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról
A Bizottság 659/2008/EK rendelete (2008. július 10.) a 900/2007/EK rendelet által elõírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítésérõl
A Bizottság 660/2008/EK rendelete (2008. július 10.) az 1060/2007/EK rendelet által elõírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítésérõl

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Tanács
2008/569/EK, Euratom:
* A Tanács határozata (2008. június 27.) az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke három
bírájának kinevezésérõl
2008/570/EK, Euratom:
* A Tanács határozata (2008. július 8.) a Gazdasági és Szociális Bizottság egy portugál tagjának kinevezésérõl
2008/571/EK:
* A Tanács határozata (2008. július 8.) az Európai Központi Bank külsõ könyvvizsgálóinak
jóváhagyásáról szóló 98/481/EK tanácsi határozat módosításáról
2008/572/EK:
* A Tanács határozata (2008. július 8.) a Régiók Bizottsága egy portugál tagjának kinevezésérõl
2008/573/EK:
* A Tanács határozata (2008. július 8.) a Régiók Bizottsága egy lett tagjának és egy lett póttagjának kinevezésérõl
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2008/574/EK:

* A Tanács határozata (2008. július 8.) a Régiók Bizottsága két lengyel tagjának és egy lengyel
póttagjának kinevezésérõl
Bizottság
2008/575/EK:
* A Bizottság határozata (2008. június 27.) a szárított majomkenyérfa-gyümölcshúsnak a
258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszer-összetevõként való
forgalomba hozatalának engedélyezésérõl [az értesítés a C(2008) 3046. számú dokumentummal történt]
2008/576/EK:
* A Bizottság határozata (2008. július 4.) a 2003/467/EK határozat III. mellékletének a szarvasmarhák enzootikus leukózisától mentes lengyelországi régiók hivatalos jegyzékének tekintetében történõ módosításáról [az értesítés a C(2008) 3284. számú dokumentummal történt]1
NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL
ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK
* Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) 54. számú elõírása –
Egységes rendelkezések haszongépjármûvek és pótkocsijuk gumiabroncsainak jóváhagyásáról

184.

51. évfolyam L 184. szám (2008. július 11.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
KÖLTSÉGVETÉSEK
Európai Parlament
2008/546/EK, Euratom:
* Az Európai Unió 2008-as pénzügyi évre vonatkozó 2. számú költségvetés-módosításának
végleges elfogadása
Euróban kifejezett összegek, amennyiben nincs másként feltüntetve.
A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésében meghatározott, a bevételkimutatás 5. és 6. címébe beállított minden bevétel további elõirányzatok beállításához vezethet azokban a címsorokban, amelyekben a megfelelõ bevételt eredményezõ eredeti kiadás szerepelt.
Az alakulásra vonatkozó számadatok az összes jóváhagyott elõirányzatra vonatkoznak, beleértve a
költségvetési elõirányzatokat, a pótlólagos/kiegészítõ elõirányzatokat és meghatározott bevételeket.

185.

51. évfolyam L 185. szám (2008. július 12.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
* A Tanács 661/2008/EK rendelete (2008. július 8.) a 384/96/EK tanácsi rendelet 11. cikkének
(2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot és a 11. cikkének (3) bekezdése szerinti
részleges idõközi felülvizsgálatot követõen az Oroszországból származó ammónium-nitrát
behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetésérõl

1
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* A Tanács 662/2008/EK rendelete (2008. július 8.) az Ukrajnából származó ammónium-nitrát behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vámnak a 384/96/EK rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követõen történõ kivetésérõl
szóló 442/2007/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 663/2008/EK rendelete (2008. július 11.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
IRÁNYELVEK
* A Bizottság 2008/70/EK irányelve (2008. július 11.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a tritoszulfuron hatóanyagként való felvétele céljából történõ módosításáról 1

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Bizottság
2008/577/EK:
* A Bizottság határozata (2008. július 4.) az Oroszországból és Ukrajnából származó ammónium-nitrát behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárással kapcsolatban vállalt kötelezettségvállalások elfogadásáról

186.

51. évfolyam L 186. szám (2008. július 15.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
A Bizottság 664/2008/EK rendelete (2008. július 14.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
* A Bizottság 665/2008/EK rendelete (2008. július 14.) a halászati ágazatban az adatok gyûjtésére, kezelésére és felhasználására szolgáló közösségi keretrendszer létrehozásáról, valamint a közös halászati politika tekintetében a tudományos tanácsadás támogatásáról szóló
199/2008/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Tanács
2008/578/EK:
* A Tanács határozata (2008. február 28.) az Európai Közösség és az Európa Tanács között
létrejött, az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége és az Európa Tanács közötti együttmûködésrõl szóló megállapodás megkötésérõl
Megállapodás az Európai Közösség és az Európa Tanács között az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége és az Európa Tanács közötti együttmûködésrõl
1
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2008/579/EK:

* A Tanács határozata (2008. június 16.) a 2007. évi Nemzetközi Kávémegállapodásnak az
Európai Közösség nevében történõ aláírásáról és megkötésérõl
2007. évi Nemzetközi Kávémegállapodás
2008/580/EK:
* A Tanács határozata (2008. június 23.) a Közösségen kívüli (a dél-keleti szomszédság, mediterrán országok, Latin-Amerika és Ázsia és a Dél-Afrikai Köztársaság) projektekhez adott
hitelek veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott közösségi garanciáról (kodifikált változat)
Bizottság
2008/581/EK:
* A Bizottság határozata (2008. július 4.) a ragadós száj- és körömfájás vírusantigén tárolásának és az ilyen antigénekbõl elõállított vakcinák formulázásának finanszírozásáról
2008/582/EK:
* A Bizottság határozata (2008. július 8.) az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Garanciarészlege és az Európai Mezõgazdasági Garanciaalap (EMGA)
terhére a tagállamok által kifizetett egyes kiadásoknak a közösségi finanszírozásból való kizárásáról [az értesítés a C(2008) 3411. számú dokumentummal történt]
MEGÁLLAPODÁSOK
Tanács
* Ideiglenes megállapodás egyrészrõl az Európai Közösség és másrészrõl Bosznia és Hercegovina között a kereskedelemrõl és kereskedelemmel kapcsolatos ügyekrõl

187.

51. évfolyam L 187. szám

(2008. július 15.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Európai Parlament
2008/497/EK, Euratom:
* Az Európai Parlament határozata (2007. április 24.) az Európai Unió 2005. pénzügyi évre
szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésrõl, I. szakasz – Európai Parlament
Az Európai Parlament állásfoglalása (2007. április 24.) a határozat szerves részét képezõ, az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetése végrehajtására vonatkozó mentesítésrõl szóló észrevételekkel, I. szakasz – Európai Parlament
2008/498/EK:
* Az Európai Parlament határozata (2007. április 24.) az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre
vonatkozó általános költségvetésének végrehajtása alóli mentesítésrõl, II. szakasz – Tanács
Az Európai Parlament állásfoglalása (2007. április 24.) az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének végrehajtása alóli mentesítésrõl szóló határozat szerves részét
képezõ megjegyzésekkel, II. szakasz – Tanács
2008/499/EK, Euratom:
* Az Európai Parlament határozata (2007. április 24.) az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre
vonatkozó általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésrõl, III. szakasz – Bizottság
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Az Európai Parlament állásfoglalása (2007. április 24.) az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésrõl szóló határozat szerves
részét képezõ megjegyzésekkel, III. szakasz – Bizottság
2008/500/EK, Euratom:
* Az Európai Parlament határozata (2007. április 24.) az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre
vonatkozó általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó elszámolások lezárásáról,
III. szakasz – Bizottság
2008/501/EK:
* Az Európai Parlament határozata (2007. április 24.) az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre
vonatkozó általános költségvetésének végrehajtása alóli mentesítésrõl, IV. szakasz – Bíróság
Az Európai Parlament állásfoglalása (2007. április 24.) az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének végrehajtása alóli mentesítésrõl szóló határozat szerves részét
képezõ megjegyzésekkel, IV. szakasz – Bíróság
2008/502/EK:
* Az Európai Parlament határozata (2007. április 24.) az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre
vonatkozó általános költségvetésének végrehajtása alóli mentesítésrõl, V. szakasz – Számvevõszék
Az Európai Parlament állásfoglalása (2007. április 24.) az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének végrehajtása alóli mentesítésrõl szóló határozat szerves részét
képezõ megjegyzésekkel, V. szakasz – Számvevõszék
2008/503/EK:
* Az Európai Parlament határozata (2007. április 24.) az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre
vonatkozó általános költségvetésének végrehajtása alóli mentesítésrõl, VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
Az Európai Parlament állásfoglalása (2007. április 24.) az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtása alóli mentesítésrõl szóló határozat szerves részét képezõ
megjegyzésekkel, VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
2008/504/EK:
* Az Európai Parlament határozata (2007. április 24.) az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre
vonatkozó általános költségvetésének végrehajtása alóli mentesítésrõl, VII. szakasz – a Régiók Bizottsága
Az Európai Parlament állásfoglalása (2007. április 24.) az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének végrehajtása alóli mentesítésrõl szóló határozat szerves részét
képezõ megjegyzésekkel, VII. szakasz – Régiók Bizottsága
2008/505/EK:
* Az Európai Parlament határozata (2007. április 24.) az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre
szóló általános költségvetésének végrehajtása alóli mentesítésrõl, VIIIA. szakasz – európai
ombudsman
Az Európai Parlament állásfoglalása (2007. április 24.) az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtása alóli mentesítésrõl szóló határozat szerves részét képezõ
megjegyzésekkel, VIIIA. szakasz – európai ombudsman
2008/506/EK:
* Az Európai Parlament határozata (2007. április 24.) az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre
szóló általános költségvetésének végrehajtása alóli mentesítésrõl, VIIIB. szakasz – európai
adatvédelmi biztos
Az Európai Parlament állásfoglalása (2007. április 24.) az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtása alóli mentesítésrõl szóló határozat szerves részét képezõ
megjegyzésekkel, VIIIB. szakasz – európai adatvédelmi biztos
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2008/507/EK:

* Az Európai Parlament határozata (2007. április 24.) az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ 2005-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésrõl
Az Európai Parlament állásfoglalása (2007. április 24.) az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ
2005-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésrõl
szóló határozat szerves részét képezõ megjegyzésekkel
2008/508/EK:
* Az Európai Parlament határozata (2007. április 24.) az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó elszámolás lezárásáról
2008/509/EK:
* Az Európai Parlament határozata (2007. április 24.) az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2005. pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésrõl
Az Európai Parlament állásfoglalása (2007. április 24.) az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2005. pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésrõl szóló határozat szerves részét képezõ megjegyzésekkel
2008/510/EK:
* Az Európai Parlament határozata (2007. április 24.) az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2005. pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó elszámolás lezárásáról
2008/511/EK:
* Az Európai Parlament határozata (2007. április 24.) a Rasszizmus és Idegengyûlölet Európai Megfigyelõközpontja 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó költségvetésének végrehajtása
alóli mentesítésrõl
Az Európai Parlament állásfoglalása (2007. április 24.) a Rasszizmus és Idegengyûlölet Európai
Megfigyelõközpontja 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének végrehajtása
alóli mentesítésrõl szóló határozat szerves részét képezõ megjegyzésekkel
2008/512/EK:
* Az Európai Parlament határozata (2007. április 24.) a Rasszizmus és Idegengyûlölet Európai Megfigyelõközpontja 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról
2008/513/EK:
* Az Európai Parlament határozata (2007. április 24.) a Kábítószer és Kábítószer-függõség
Európai Megfigyelõközpontja 2005-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésrõl
Az Európai Parlament állásfoglalása (2007. április 24.) a Kábítószer és Kábítószer-függõség Európai Megfigyelõközpontja 2005-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására
vonatkozó mentesítésrõl szóló határozat szerves részét képezõ megjegyzésekkel
2008/514/EK:
* Az Európai Parlament határozata (2007. április 24.) a Kábítószer és Kábítószer-függõség
Európai Megfigyelõközpontja 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról
2008/515/EK:
* Az Európai Parlament határozata (2007. április 24.) az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó költségvetésének végrehajtása alóli mentesítésrõl
Az Európai Parlament állásfoglalása (2007. április 24.) az Európai Környezetvédelmi Ügynökség
2005-ös pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének végrehajtása alóli mentesítésrõl szóló
határozat szerves részét képezõ megjegyzésekkel
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2008/516/EK:
* Az Európai Parlament határozata (2007. április 24.) az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról
2008/517/EK:
* Az Európai Parlament határozata (2007. április 24.) az Európai Munkahelyi Biztonsági és
Egészségvédelmi Ügynökség 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó költségvetésének végrehajtása alóli mentesítésrõl
Az Európai Parlament állásfoglalása (2007. április 24.) az Európai Munkahelyi Biztonsági és
Egészségvédelmi Ügynökség 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének végrehajtása alóli mentesítésrõl szóló határozat szerves részét képezõ megjegyzésekkel
2008/518/EK:
* Az Európai Parlament határozata (2007. április 24.) az Európai Munkahelyi Biztonsági és
Egészségvédelmi Ügynökség 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról
2008/519/EK:
* Az Európai Parlament határozata (2007. április 24.) az Európai Unió Szervei Fordítóközpontja 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó költségvetésének végrehajtása alóli mentesítésrõl
Az Európai Parlament állásfoglalás (2007. április 24.) az Európai Unió Szervei Fordítóközpontja
2005-ös pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének végrehajtása alóli mentesítésrõl szóló
határozat szerves részét képezõ megjegyzésekkel
2008/520/EK:
* Az Európai Parlament határozata (2007. április 24.) az Európai Unió Szervei Fordítóközpontja 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról
2008/521/EK:
* Az Európai Parlament határozata (2007. április 24.) az Európai Gyógyszerügynökség
2005-ös pénzügyi évre vonatkozó költségvetésének végrehajtása alóli mentesítésrõl
Az Európai Parlament állásfoglalása (2007. április 24.) az Európai Gyógyszerügynökség 2005-ös
pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésrõl szóló határozat szerves részét képezõ megjegyzésekkel
2008/522/EK:
* Az Európai Parlament határozata (2007. április 24.) az Európai Gyógyszerügynökség
2005-ös pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról
2008/523/EK:
* Az Európai Parlament határozata (2007. április 24.) az Eurojust 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó költségvetésének végrehajtása alóli mentesítésrõl
Az Európai Parlament állásfoglalása (2007. április 24.) az Eurojust 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének végrehajtása alóli mentesítésrõl szóló határozat szerves részét képezõ megjegyzésekkel
2008/524/EK:
* Az Európai Parlament határozata (2007. április 24.) az Eurojust 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról
2008/525/EK:
* Az Európai Parlament határozata (2007. április 24.) az Európai Képzési Alapítvány 2005-ös
pénzügyi évre vonatkozó költségvetésének végrehajtása alóli mentesítésrõl
Az Európai Parlament állásfoglalása (2007. április 24.) az Európai Képzési Alapítvány 2005-ös
pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének végrehajtása alóli mentesítésrõl szóló határozat szerves részét képezõ megjegyzésekkel
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2008/526/EK:

* Az Európai Parlament határozata (2007. április 24.) az Európai Képzési Alapítvány 2005-ös
pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról
2008/527/EK:
* Az Európai Parlament határozata (2007. április 24.) az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó költségvetésének végrehajtása alóli mentesítésrõl
Az Európai Parlament állásfoglalása (2007. április 24.) az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség
2005-ös pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének végrehajtása alóli mentesítésrõl szóló
határozat szerves részét képezõ megjegyzésekkel
2008/528/EK:
* Az Európai Parlament határozata (2007. április 24.) az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról
2008/529/EK:
* Az Európai Parlament határozata (2007. április 24.) az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 2005-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésrõl1
Az Európai Parlament állásfoglalása (2007. április 24.) az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség
2005-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésrõl
szóló határozat szerves részét képezõ megjegyzésekkel
2008/530/EK:
* Az Európai Parlament határozata (2007. április 24.) az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról
2008/531/EK:
* Az Európai Parlament határozata (2007. április 24.) az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság 2005-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésrõl
Az Európai Parlament határozata (2007. április 24.) az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság
2005-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésrõl
szóló határozat szerves részét képezõ megjegyzésekkel
2008/532/EK:
* Az Európai Parlament határozata (2007. április 24.) az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról
2008/533/EK:
* Az Európai Parlament határozata (2007. április 24.) az Európai Betegségmegelõzési és Járványvédelmi Központ 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó költségvetésének végrehajtása alóli
mentesítésrõl
Az Európai Parlament állásfoglalása (2007. április 24.) az Európai Betegségmegelõzési és Járványvédelmi Központ 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének végrehajtása alóli
mentesítésrõl szóló határozat szerves részét képezõ megjegyzésekkel
2008/534/EK:
* Az Európai Parlament határozata (2007. április 24.) az Európai Betegségmegelõzési és Járványvédelmi Központ 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról
2008/535/EK:
* Az Európai Parlament határozata (2007. április 24.) az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó költségvetésének végrehajtása alóli
mentesítésrõl
Az Európai Parlament állásfoglalása (2007. április 24.) az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének végrehajtása alóli
mentesítésrõl szóló határozat szerves részét képezõ megjegyzésekkel
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2008/536/EK:
* Az Európai Parlament határozata (2007. április 24.) az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó beszámolójának elfogadásáról
2008/537/EK:
* Az Európai Parlament határozata (2007. április 24.) az Európai Újjáépítési Ügynökség
2005-ös pénzügyi évre vonatkozó költségvetésének végrehajtása alóli mentesítésrõl
Az Európai Parlament állásfoglalása (2007. április 24.) az Európai Újjáépítési Ügynökség 2005-ös
pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének végrehajtása alóli mentesítésrõl szóló határozat szerves részét képezõ megjegyzésekkel
2008/538/EK:
* Az Európai Parlament határozata (2007. április 24.) az Európai Újjáépítési Ügynökség
2005-ös pénzügyi évre vonatkozó beszámolójának elfogadásáról
2008/539/EK:
* Az Európai Parlament határozata (2007. április 24.) a 2005. pénzügyi év tekintetében a hatodik, hetedik, nyolcadik és kilencedik Európai Fejlesztési Alap költségvetésének végrehajtása alóli mentesítésrõl
Az Európai Parlament állásfoglalása (2007. április 24.) a 2005. pénzügyi évre vonatkozó hatodik,
hetedik, nyolcadik és kilencedik Európai Fejlesztési Alap költségvetésének végrehajtása alóli mentesítésrõl szóló határozat szerves részét képezõ megjegyzésekkel
2008/540/EK:
* Az Európai Parlament határozata (2007. április 24.) a 2005. pénzügyi év tekintetében a hatodik, hetedik, nyolcadik és kilencedik Európai Fejlesztési Alap költségvetése végrehajtásában az elszámolás lezárásáról

188.

51. évfolyam L 188. szám (2008. július 16.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
* A Tanács 666/2008/EK rendelete (2008. július 15.) a Kongói Demokratikus Köztársasággal
szembeni egyes korlátozó intézkedések elrendelésérõl szóló 889/2005/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 667/2008/EK rendelete (2008. július 15.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
* A Bizottság 668/2008/EK rendelete (2008. július 15.) a léginavigációs szolgálatok ellátására
vonatkozó közös követelmények megállapításáról szóló 2096/2005/EK rendelet II–V. mellékletének a munkamódszerek és üzemeltetési eljárások tekintetében történõ módosításáról1
* A Bizottság 669/2008/EK rendelete (2008. július 15.) a hulladékszállításról szóló
1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IC. mellékletének kiegészítésérõl 1
* A Bizottság 670/2008/EK rendelete (2008. július 15.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló
eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzésérõl [Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas (OFJ)]
A Bizottság 671/2008/EK rendelete (2008. július 15.) a gabonaágazatban a 2008. július 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

1
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Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Tanács
2008/583/EK:

* A Tanács határozata (2008. július 15.) a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekrõl szóló
2580/2001/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról és a 2007/868/EK határozat hatályon kívül helyezésérõl
2008/584/EK:
* A Tanács határozata (2008. július 15.) a 2007. január 1-je és 2013. december 31-e közötti
idõszakra vonatkozó közösségi vidékfejlesztési támogatás összege, annak éves bontása, valamint a konvergencia-célkitûzés alapján jogosult régiókban összpontosítandó legkisebb
összeg meghatározásáról szóló 2006/493/EK határozat módosításáról
Bizottság
2008/585/EK:
* A Bizottság határozata (2008. július 7.) az ausztriai villamosenergia-termelésnek a vízügyi,
energiaipari, közlekedési és postai ágazatban mûködõ ajánlatkérõk beszerzési eljárásainak
összehangolásáról szóló 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alkalmazása
alóli mentesítésérõl [az értesítés a C(2008) 3382. számú dokumentummal történt] 1
NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL
ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK
* Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának 21. elõírása (ENSZ/EGB) – Egységes rendelkezések a jármûvek belsõ berendezéseinek jóváhagyásáról

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok
AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK
* A Tanács 2008/586/KKBP közös álláspontja (2008. július 15.) a terrorizmus leküzdésére vonatkozó különös intézkedések alkalmazásáról szóló 2001/931/KKBP közös álláspont naprakésszé tételérõl, valamint a 2007/871/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezésérõl

1
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A Közbeszerzési Értesítõ 81. számának (2008. július 16.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK
Ajánlati felhívás
Borotai Sertéshús Zrt. (mezõgazdasági gépek beszerzése EMVA-pályázat keretében – K. É. – 10140/2008)
Budaörs Város Önkormányzata (Budaörs 24 tantermes általános iskola kivitelezése – K. É. – 10427/2008)
Budapest Fõváros Önkormányzata [gyermekotthon
(Aga u.) kiváltása, József Attila utca építése elsõ készletbeszerzés – K. É. – 10241/2008]
Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (hulladéktömörítõ
kompaktor – K. É. – 10247/2008)
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (haemodinamikai és angiográfiás, valamint elektrofiziológiai és rádiófrekvenciás ablációs anyagok beszerzése a
felnõttellátásra – K. É. – 10234/2008)
Nemesszalóki Mezõgazdasági Állattenyésztési, Növénytermesztési, Termelõ és Szolg. (ajánlatkérõ állattelepi gépeinek támogatásból megvalósuló beszerzése –
K. É. – 10142/2008)
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Nyíregyháza, Váci Mihály Kulturális, Mûvészeti és
Gyermekcentrum átalakítása, bõvítése és rekonstrukciója engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése –
K. É. – 10542/2008)
Pécs Holding Városi Vagyonkezelõ Zrt. (különbözõ
objektumok takarítása – K. É. – 10289/2008)

Részvételi felhívás
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (hitelfelvétel –
K. É. – 10204/2008)
MOL Magyar Olaj-, és Gázipari Rt. (motorfékpad-beszerzés 2008 – K. É. – 11013/2008)

Elõzetes tájékoztató hirdetmény
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Központi Pénzügyi és
Szerzõdéskötõ Egység (2006/018/176.01.03 számú projekt keretén belül az állat-egészségügyi és növényegészségügyi határállomások szolgáltatási kapacitásának megerõsítésére, az országos állat-egészségügyi informatikai rendszer fejlesztésére – K. É. – 9353/2008)
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Központi Pénzügyi és
Szerzõdéskötõ Egység (2006/018/176-01-01 számú átmeneti támogatás projekt keretén belül e-kormányzati
megoldások kifejlesztése a KAP-adminisztrációban, az
MVH e-kormányzati stratégiájának elkészítése – K. É.
– 9531/2008)

Idõszakos tájékoztató – egyes ágazatokban
E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. (villamosenergia- és
gázhálózati szolgáltatások – K. É. – 10822/2008)
E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. (ügyfélszolgálati tevékenység és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások – K. É.
– 10904/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl
Budapest Fõváros Önkormányzata (független hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása a Budapest, Margit híd rekonstrukciós munkáinak megvalósításához kapcsolódó lebonyolítói és tervezõi + kivitelezõi közbeszerzési eljárások befejezéséig – K. É. –
10309/2008)
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (szívstabilizátorok beszerzése – K. É. – 10952/2008)
Hód-Mezõgazda Zrt. (ajánlatkérõ paléi sertéstelepén
és vajháti szarvasmarhatelepein az istállók és a trágya
kezelésének korszerûsítése és bõvítése – K. É. –
10189/2008)
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata [étkeztetési utalványok beszerzése (SG-395) – K. É. –
10884/2008]
Magyar Nemzeti Bank (MNB elektromos üzemeltetés,
karbantartás – tájékoztató az eljárás eredményérõl EU
– K. É. – 9152/2008)
MÁV Cargo Árufuvarozási Zrt. (Záhony átrakókörzetben átrakási tevékenységek – K. É. – 10460/2008)
MECSEK-ÖKO Zrt. [IIIA meddõhányó és löszbánya
tájrendezése tájék. ER (EU-s) – K. É. – 10669/2008]
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató az
511. sz. fõút 155+488-158+217 km sz. közötti Baja ÉK-i
elkerülõ szakasz III. ütem tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményérõl – K. É. – 9924/2008)
Sashalmi Manoda Óvoda (közétkeztetés – K. É. –
9760/2008)
Szentmihályi Játszókert Óvoda (közétkeztetés – K. É.
– 10296/2008)
ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás (Nyugat-Balaton és Zala völgye térségi regionális szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer projekt települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációs munkáinak elvégzése – K. É. – 10921/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl – egyes ágazatokban
ELMÛ Hálózati Elosztó Kft. (elosztóhálózat-létesítés,
-rekonstrukció VII. eljárás – K. É. – 10294/2008)
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ELMÛ–ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató és Szerelõ Kft.
(Miskolc Észak 120/20 kV-os transzformátor-állomás
20 kV-os kapcsolóberendezés-mezõ bõvítése 2+4 db leágazási mezõvel – K. É. – 10295/2008)
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XI. ker.,
Hengermalom út; Fehérvári út – Budafoki út közötti
szakaszán (hrsz.: 4022/2) gázelosztó vezeték létesítése –
K. É. – 10910/2008]
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest II. ker., Csatárka utca; Törökvész út – Pitypang utca közötti szakaszán (hrsz.: 15599/2) gázelosztó vezeték létesítése –
K. É. – 10919/2008]
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest VIII., ker.
Mátyás tér; Nagyfuvaros utca – Homok utca közötti
szakaszán (hrsz.: 35095) gázelosztó vezeték létesítése –
K. É. – 10926/2008]
Tisza Volán Közlekedési és Szolgáltató Zrt. (öt Volán-társaság részére szükséges üzemanyagok beszerzése – K. É. – 9992/2008)
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Budapest-Rákoscsabai Református Egyházközség
[Betlemem óvoda építése (ÖKO ovi-vár) kivitelezése –
K. É. – 11015/2008]
Gödöllõ Város Önkormányzata (erdõtelepítés – K. É. –
11240/2008)
Igazságügyi Megfigyelõ és Elmegyógyító Intézet
(260 fõ ápolt napi 3-szori étkeztetésének biztosítása,
napi 2 szállítással – K. É. – 10310/2008)
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata (vállalkozási
szerzõdés zempléni turisztikai és idegenforgalmi centrum kialakítására – K. É. – 10990/2008)
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata (zempléni turisztikai és idegenforgalmi centrum út- és parkolóépítése – K. É. – 11130/2008)

Ajánlati felhívás – egyes ágazatokban
Magyar Posta Zrt. (Bp. 62. sz. posta tetõ-, homlokzatfelújítása és kapcsolódó munkák – K. É. – 9117/2008)

Módosítás
Országgyûlés Hivatala (az Európai Unió Hivatalos
Lapjához 2008. május 30-án, K. É. – 8256/2008 számmal feladott részvételi felhívás módosítása – K. É. –
10484/2008)
Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása
Pécsi Tudományegyetem Gazdasági Fõigazgatóság
(egész napos betegélelmezési, valamint bölcsõdei és
óvodai gyermekétkeztetési feladatok ellátása készételszállítással – K. É. – 10957/2008)
Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása
Csepreg Város Önkormányzata (élelmiszerek szállítása 2008. szeptember 1. és 2010. március 31. között –
K. É. – 10568/2008)
Gyöngyössolymos Község Önkormányzata (élelmiszerek beszerzése – K. É. – 8966/2008)
HAGISZ Mezõgazdasági Zrt. (halmaji szarvasmarhatelep trágyatárolójának és kapcsolódó létesítményeinek kivitelezése, figyelõkút tervezése és kivitelezése –
K. É. – 10471/2008)
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata (játszóterek
fenntartása az ajánlatkérõ közterületein – K. É. –
10395/2008)
Ajánlati felhívás
Budapest Fõváros X. Kerület Kõbányai Önkormányzat
(Budapest X. kerületben 4 db utca burkolatfelújítása –
K. É. – 10636/2008)

Részvételi felhívás
Szolnoki Szigligeti Színház (Szolnok, Táncsics Mihály u. 15. szám alatti ingatlan fejlesztése, felújítása,
kulturális célokat szolgáló hasznosítása. Az önkormányzat a pályázat nyertesének az ingatlanon 15 év határozott idõtartamra bérleti jogot biztosít – K. É. –
10970/2008)

Idõszakos elõzetes tájékoztató – egyes ágazatokban
Paksi Atomerõmû Zrt. [Paksi Atomerõmû Zrt. technológiai épületeihez és rendszereihez kapcsolódó építészeti karbantartási (általános javítási) munkák végzése
2009–2012. években – idõszakos elõzetes tájékoztató –
egyes ágazatokban – K. É. – 11253/2008]

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)
Esztergom Város Önkormányzata (Esztergom város
fenntartásában mûködõ intézmények takarítása –
K. É. – 10364/2008)
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat (fertõtlenített tojás beszerzése az önkormnyzat Szent Borbála
Kórháza részére – K. É. – 9621/2008)
MÁV Zrt. (alsókategóriás szálláshelyek biztosítása –
K. É. – 11010/2008)
Miskolc Beruházó és Szolgáltató Kft. (miskolci uszoda
kivitelezése – tájékoztató az eljárás eredményérõl –
K. É. – 10643/2008)
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Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet (NUSI BOK – élelmiszer – tájékoztató az eljárás
eredményérõl – K. É. – 11185/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat (Komárom-Esztergom megye közigazgatási területén pedagógiai-szakmai szolgáltatás ellátása – K. É. – 10431/2008)
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (Veszprém, Mártírok útjai csapadékvíz-csatorna építése és
útfelújításhoz kapcsolódó kiegészítõ útépítési munkák
– K. É. – 11207/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról
Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága (az APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága telephelyeire beérkezõ
adóbevallások, adatszolgáltatási és egyéb bizonylatok
számítógépes nyilvántartásba vétele, adatainak rögzítése, kapcsolódó ügyviteli munkák elvégzése – K. É. –
11297/2008)
Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (KSzF) (x86 számítógépek KM módosítás – K. É. – 10551/2008)
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (tájékoztató
hirdetmény a Pécs 2010 Európa Kulturális Fõvárosa
projekthez kapcsolódó tanácsadói vállalkozói szerzõdés módosításáról – K. É. – 10997/2008)
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szolnok,
Thököly u. 7. alatt fogyatékosotthon építése – K. É. –
10359/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl
BMSK Beruházási, Mûszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (Magyar Sport Háza Iroda-
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ház gépészeti szint fölötti lapos tetõinek szigetelésfelújítási munkái – K. É. – 11272/2008)
ELMÛ–ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató és Szerelõ Kft.
[elosztóhálózati beruházások tervezése I. (címes csomagok, területi csomagok) – K. É. – 8427/2008]
MÁV Cargo Árufuvarozási Zrt. (a MÁVCargo Árufuvarozási Zrt. kockázatainak kezelésére alkalmas biztosítási szerzõdések – K. É. – 11127/2008)
Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (tájékoztató a Vám- és Pénzügyõrség állománya részére
szolgálati bakancs és termoruházat beszerzése tárgyú
eljárás szerzõdésének teljesítésérõl – K. É. –
11095/2008)

Az éves statisztikai összegezés
Debreceni Vízmû Zrt. (éves – K. É. – 8244/2008)
Fõvárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona
(éves statisztika – K. É. – 8879/2008)
Fõvárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona
(éves statisztika – K. É. – 8880/2008)
Hajdú Volán Közlekedési Zrt. (éves statisztikai összegezés – K. É. – 8503/2008)
Vasút-egészségügyi Szolgáltató Kht. (2007. évrõl statisztikai összegezés – K. É. – 8716/2008)
Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság
(éves statisztika – K. É. – 8774/2008)
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (éves
statisztikai összegezés – K. É. – 8498/2008)

Fõvárosi Ítélõtábla ítélete
Fõvárosi Ítélõtábla 3Kf.27.080/2008/5. számú ítélete
(K. É. – 11246/2008)
Fõvárosi Ítélõtábla 3.Kf.27.011/2008/4. sz. ítélet (K. É.
– 11317/2008)
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A Közbeszerzési Értesítõ 82. számának (2008. július 18.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK
Ajánlati felhívás
Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (szelektív hulladék szállítása/2008 – K. É. – 10995/2008)
Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (forgalomirányító és információs központ-2./2008. – K. É. – 11265/2008)
Baja Város Önkormányzata (út- és közmûhálózat fejlesztése – K. É. – 10979/2008)
Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai
Ügynökség (kromatográfok – K. É. – 11166/2008)
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Miskolc
városi villamosvasút fejlesztése – mérnöki szolgáltatások megrendelése – K. É. – 10445/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (M43 autópálya
Szeged–Makó közötti szakasz megvalósításával kapcsolatos kommunikációs tevékenység – K. É. –
10900/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (ajánlati felhívás
Létavértes, Árpád téren létesítendõ parkoló építési
munkáinak és a hozzá kapcsolódó útépítési munkák elvégzésére – K. É. – 10978/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [KCS005 – Nógrád és Pest megyei hidak egyesített (engedélyezési és kiviteli) terveinek elkészítése – K. É. – 11134/2008]
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [VK011- AF –
Pest (IV.) projektirodához tartozó Borsod-AbaújZemplén megyei hídtervezési (engedélyezési és kiviteli)
feladatainak elvégzése – K. É. – 11145/2008]
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (HPV elleni oltóanyag beszerzése – K. É. – 10969/2008)

Ajánlati felhívás – egyes ágazatokban
Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató
Központ (öntapadós jelzõcímkék, tértivevények, valamint alapcímiratok gyártása és szállítása – K. É. –
10912/2008)
Szabolcs Volán Zrt. [10 db új helyi szóló autóbusz beszerzése (2008.) – K. É. – 10672/2008]

Részvételi felhívás
Békéscsaba Gyermekélelmezési Intézmény (Békéscsaba konzerv – részvételi felhívás – K. É. – 11003/2008)
Esztergom Város Önkormányzata (e-önkormányzati
rendszerrel kapcsolatos támogatási feladatok végrehajtása – K. É. – 10036/2008)

Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (KSzF) (x86
munkaállomás, notebook, megjelenítõ szállítás – K. É.
– 10735/2008)
Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (KSzF) (fénymásolók 2008. – részvételi felhívás – K. É. – 10802/2008)
Miniszterelnöki Hivatal (részvételi felhívás – reklámügynökségi szolgáltatások bruttó 300 millió Ft keretösszeg erejéig és/vagy 2009. június 30-áig. – K. É. –
10759/2008)
Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Iroda
(felügyelt digitális hálózat elérési szolgáltatás – K. É. –
10974/2008)

Részvételi felhívás – egyes ágazatokban
Szabolcs Volán Zrt. [beruházási (600 millió HUF) és
rulírozó (286 millió HUF) hitelszerzõdés megkötése –
K. É. – 10598/2008]

Tájékoztató az eljárás eredményérõl
Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (szalagkorlát/2008. –
K. É. – 10526/2008)
Budapest Fõváros Önkormányzata [Budapest VIII.,
Népszínház utca (Teleki tér és Fiumei út közötti szakaszának) felújítása – K. É. – 10318/2008]
Budapesti Rendõr-fõkapitányság (a RIK-ben üzemelõ
elektromos berendezések, fázisjavítók és antennahálózat, valamint egyéb budapesti objektumokban is található fázisjavítók és elektromos konyhai gépek karbantartása tárgyú eljárás eredményérõl szóló tájékoztató –
K. É. – 10552/2008)
Csongrád Megyei Önkormányzat (Csongrád Megyei
Önkormányzat bankszámlaszerzõdése – tájékoztató az
eredményrõl – K. É. – 10180/2008)
Északkelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelelmi [Kerepes, Ökörtelek-völgy hulladékkezelõ központ építése és 486 db
szelektívhulladék-gyûjtõ sziget (tárolóedényzettel
együtt) létesítése.-eredmény – K. É. – 10984/2008]
Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (tájékoztató élelmiszer beszerzés eredményérõl – K. É. –
10989/2008)
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a KEK KH és az okmányirodák pénzügyi, logisztikai, gazdálkodási, igazgatási és iratkezelési feladatait támogató stb. integrált rendszer, valamint
a kapcsolódó szolgáltatások teljesítése. – K. É. –
10645/2008)
Miniszterelnöki Hivatal Elektronikuskormányzat-központ (tájékoztatás az eljárás eredményérõl – EKG-mû-
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szaki szinten tartó feladatokhoz SUN-licenszek beszerzése – K. É. – 10856/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [tájékoztató 61.
sz. fõút Somogy megyei szakaszainak 11,5 tonnás burkolatmegerõsítése, fejlesztése (I. ütem) tárgyú eljárás
eredményérõl – K. É. – 10559/2008]
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató az
eljárás eredményérõl az M60 Pécs déli csomópont–
Szentlõrinc közötti szakasz, valamint Pécs elkerülését
biztosító megoldás tanulmánytervének elkészítése tárgyában – K. É. – 10560/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (SZ004 – 21. fõút
négynyomúsítása – tájékoztató EU – K. É. –
11137/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (VK003 – tájékoztató eljárás eredményérõl TED – 47. sz. fõút
110+650-122+113 km-szelvények közötti Mezõberény–Békéscsaba közötti szakasz engedélytervének
módosítása és kiviteli terv elkészítése – K. É. –
11174/2008)
Szekszárdi Ipari Park Kft. (szekszárdi ipari park úthálózatának, csatornarendszerének, közmûhálózatának
fenntartása, karbantartása, javítása, fejlesztése – K. É.
– 10478/2008)
Tiszakécske Város Önkormányzata (út- és közmûhálózat fejlesztése – tájékoztató az eljárás eredményérõl –
K. É. – 11295/2008)
Vám- és Pénzügyõrség Központi Bûnüldözési Parancsnoksága (a Vám- és Pénzügyõrség Központi Bûnüldözési Parancsnoksága felügyelete alá tartozó egyes regionális nyomozó hivatalok objektumainak takarítása –
K. É. – 10606/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl – egyes ágazatokban
Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (távhõvezetéki technológiai szerelési és általános helyreállítási javítási
munkák – K. É. – 11057/2008)
MÁV ZRt. Központi Közbeszerzési Osztály (alsókategóriás szálláshelyek biztosítása – K. É. – 11007/2008)

Módosítás
Magyar Közút Kht. (hídfelújítások lebonyolítása és
mûszaki ellenõrzése 2008/ S 120-159861 sz. hirdetmény
módosítása – K. É. – 11300/2008)

Az egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása
Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
(ajánlatkérõ fenntartásában mûködõ óvodák, részben
önállóan gazdálkodó általános iskolák, összetett iskola,
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valamint gimnázium, illetve az önállóan gazdálkodó
két középfokú intézmény gyermekétkeztetésének ellátása és az ételhulladék elszállítása – K. É. – 10384/2008)
Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet (szakiskolai fejlesztési program II keretében 90 fõ részére
szervezendõ 6 db egyenként 8 napos külföldi tapasztalatcsere lebonyolításához a szakmai továbbképzõ programok kidolgozása – K. É. – 10697/2008)
Pesti Magyar Színház (a Pesti Magyar Színház ajánlati felhívása színpadtechnikai munkák ellátására – K. É.
– 11235/2008)
Veszprém Megyei Önkormányzat (pedagógiai-szakmai szolgáltatás ellátása Veszprém megyében – K. É. –
11321/2008)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása
Bányavagyon-hasznosító Kht. (egykori kötélpályák
nyomvonalán beton, vasbeton maradványok bontása
I. ütem – K. É. – 11119/2008)
Bányavagyon-hasznosító Kht. (egykori kötélpályák
nyomvonalán beton, vasbeton maradványok bontása
II. ütem – K. É. – 11120/2008)
Bárándi Mezõgazdasági Szövetkezet (a Bárándi Mezõgazdasági Szövetkezet ajánlati felhívása gépbeszerzésre – K. É. – 11126/2008)
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Oktatási
Szolgáltató Intézmény (iskolatej – 2008 – K. É. –
11383/2008)
Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai
Ügynökség (rohammentõ gépjármû és szállító-mentõ
gépjármû beszerzése – K. É. – 11041/2008)
Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai
Ügynökség (benzinmotoros láncfûrészek és területkarbantartó eszközök – K. É. – 11167/2008)
Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai
Ügynökség (repülõtérburkolat-javító gépsor beszerzése – K. É. – 11208/2008)
Kösely Mezõgazdasági Zrt. (szerepi szarvasmarhatelep trágyatárolójának és kapcsolódó létesítményeinek
kivitelezése – K. É. – 10994/2008)
Magyar Táncmûvészeti Fõiskola (MTF színházi épületszárnyának bõvítése és konyhatechnológia tervezése
– K. É. – 11353/2008)
Nemzeti Színház Rt. (Oresztész címû elõadás díszletének beszerzése – K. É. – 11377/2008)
Tessedik Sámuel Fõiskola (épületfelújítás, épület tetõszerkezeti, homlokzatfelújítási és egyéb épületfelújítási
munkái – K. É. – 11367/2008)
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (Veszprém, hivatásforgalmi kerékpárút beruházásszervezési
feladatai – K. É. – 11284/2008)
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (Veszprém város csapadékcsatorna-hálózata mûszaki adatainak meghatározása – K. É. – 11329/2008)

Ajánlati felhívás
Békés Megyei Földhivatal (takarítási szolgáltatás –
K. É. – 10565/2008)
Budapest Fõváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata
(Budapest XIV. kerület területén 3 helyszínen meglevõ
közterületi játszóterek felújítása – K. É. – 10382/2008)
Fõvárosi Csatornázási Mûvek ZRt. [csatornavizsgáló
rendszerhez 2db önjáró kamera beszerzése hordozó- és
traktortartozékokkal (felhívás) – K. É. – 10667/2008]
Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (hintõanyag-tároló
épület megvalósítása – K. É. – 10727/2008)
Nagyhalász Város Önkormányzata (szilárd hulladék
begyûjtése és hulladékkezelõ telepre történõ szállítása,
ártalmatlanítása, telepüzemeltetés – K. É. –
11037/2008)
Pesterzsébet Önkormányzata (Útépítések 2008. –
4. ütem ajánlati felhívás – K. É. – 11419/2008)
Pilisvörösvár Város Önkormányzata (étkezési és ajándékutalványok beszerzése – AF – K. É. – 9861/2008)
Sopron és Környéke Víz- és Csatornamû Zrt. (Lõvér
fürdõ területén építendõ szabadtéri medencék, csúszdák kivitelezése – K. É. – 10587/2008)

Ajánlati felhívás – egyes ágazatokban
BKV Zrt. Mûszaki Igazgatóság (BKV Zrt. által üzemeltett metrómotorkocsik kerékpárjaihoz fémfegyverzetes gumibetétek szállítása – K. É. – 11363/2008)

Részvételi felhívás
Csongrád Város Önkormányzata (útburkolat felújítása I. – K. É. – 10827/2008)
Csongrád Város Önkormányzata (útburkolat felújítása II. – K. É. – 10833/2008)
Elõre Szövetkezet (pályázatból megvalósuló állattartó telep korszerûsítése – K. É. – 10432/2008)
Fejér Megyei Önkormányzat (ajánlatkérõ fenntartásában mûködõ Fejér Megyei Levéltár mûemlék épületegyüttese felújításának és bõvítésének elvégzése – K. É.
– 10191/2008)
Fõvárosi Csatornázási Mûvek ZRt. (dél-pesti szennyvíztisztító telep – rothasztó építése – K. É. –
11326/2008)
Fõvárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága
(gázkazánház rekonstrukciója – K. É. – 10821/2008)
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Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (iskolabusz-szolgáltatás – Hódmezõvásárhely – K. É.
– 10966/2008)
Tárnok Nagyközség Önkormányzata (iskolaépület átalakítása – K. É. – 11032/2008)
Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (Száva u. 7. szám alatti irattár – nyílászárók cseréje – K. É.
– 11221/2008)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl
Dunaharaszti Város Önkormányzata (bõvítési, felújítási munkák – K. É. – 10184/2008)
Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark Szolgáltató Kht. (Veszprém, Kittenberger Kálmán Növény- és
Vadaspark Kht. területén Kölyökdzsungel kiviteli terveinek elkészítésére és az abban foglaltak kivitelezésére
– K. É. – 11004/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)
Budapest Fõváros Önkormányzata (óvoda, általános
iskola, készségfejlesztõ speciális szakiskola, egységes
gyógypedagógiai módszertani központ, diákotthon és
gyermekotthon Budapest III., San Marco u. 48–50 sz.
alatti elhelyezésével kapcsolatos elsõ készletbeszerzés
feladatának ellátása – K. É. – 10617/2008)
Dombóvár Város Önkormányzata (ajánlatkérõ intézményei részére takarítási, portaszolgálati, valamint
karbantartási feladatok ellátása – K. É. – 8191/2008)
ÉARFÛ Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. (az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökségnél bevezetett ún. cafetéria rendszeren belüli
juttatások keretében, étkezési utalvány és ajándékutalvány szállítása – K. É. – 9475/2008)
Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet (egészségügyi dokumentációs központ, 10 000 m2 középület engedélyezési- és kiviteli tervének elkészítése – K. É. –
8047/2008)
Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (STEYR 32S25 típusú alkatrészek beszerzése – K. É. – 9408/2008)
Fõvárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága
(takarítási és csatornatisztítási szolgáltatások beszerzése – K. É. – 9386/2008)
FVM Magyar Közösségi Agrármarketing Centrum Kht.
(The London International Wine & Spirit Fair Nemzetközi Bor és Szeszesital Szakkiállítás, XII. Szent
György-napi Agrárexpo – K. É. – 8025/2008)
FVM Magyar Közösségi Agrármarketing Centrum Kht.
[XV. Alföldi Állattenyésztési és Mezõgazda Napok –
Hód-Mezõgazda Zrt. kiállítási centrumban 80 m2 magyar nemzeti stand építése, üzemeltetése és bontása
(2008. április 25–27.) – K. É. – 8026/2008]
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FVM Magyar Közösségi Agrármarketing Centrum Kht.
(magyar nemzeti stand építése, üzemeltetése és bontása, valamint magyar–horvát üzletember-találkozó
szervezése tárgyában az alábbi helyszínen és idõpontban – K. É. – 8027/2008)
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (az M6 autópálya Dunaújváros–Szekszárd közötti szakasz tervezését, építését, felújítását, üzemeltetését, karbantartását
és e tevékenységek finanszírozását magában foglaló
koncessziós szerzõdés – K. É. – 9987/2008)
Hajdú-Bihar megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (tájékoztató élelmiszer-beszerzés eredményérõl – K. É. –
10988/2008)
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (Forrás-SQL integrált pénzügyi program szoftverkövetése,
valamint a vízkészlet-járulék számító és nyilvántartó
program (VKJ3) rendszerkövetése és használati jogának biztosítása – K. É. – 11288/2008)
Magyar Televízió Zrt. (tájékoztató az MTV Zrt.
1-2. sz. stúdiók stúdió-világítástechnikai rekonstrukciója tárgyában indított nyílt eljárás eredményérõl. –
K. É. – 10511/2008)
MÁV Cargo Árufuvarozási ZRt. (vasúti teherkocsik
fõvizsgája – K. É. – 6870/2008)
MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató Egység (a MÁV Zrt. 2008. évi hálózati szintû
egyen- és formaruházatának körébe tartozó kötötthurkolt termékek beszerzése – K. É. – 8119/2008)
MNV Zrt. (a magyar állam tulajdonában álló, és az
állami vagyonkörbe tartozó, 250 millió forintot el nem
érõ értékû ingatlanok értékbecslése, esetenként természeti és mûemléki érték meghatározása, környezeti kár
értékének meghatározása – K. É. – 10942/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (VK004 – tájékoztató eljárás eredményérõl K. É. – M7 autópálya
Pusztazámor–Tárnok közötti csomópont teljes értékû
tervezési és engedélyezési munkái – K. É. – 11158/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [VK005 – tájékoztató eljárás eredményérõl K. É. – Az M8 gyorsforgalmi út Veszprém – M9 autópálya (Körmend elkerülõ) között a Bakonyon keresztül vezetett szakaszára
megvalósíthatósági tanulmány elkészítése – K. É. –
11162/2008]
Pázmány Péter Katolikus Egyetem (takarítási szolgáltatás – K. É. – 10534/2008)
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Jászai
Mari Színház, Népház és Városi Könyvtár rekonstrukciójának, bõvítésének és környezetének rendezéséhez
szükséges pótmunkák elvégzése, a mellékelt mennyiségi kimutatás szerint – K. É. – 10544/2008)
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Tatabánya és a dokumentációban felsorolt további 7 település központi orvosi ügyeleti szolgáltatás ellátása – K. É.
– 10548/2008)
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Tolna Megyei Önkormányzat (700 millió forint nagyságú folyószámlahitel 1 évig történõ nyújtása – K. É. –
8956/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)
Budapest XXIII. Ker. Soroksár Önkormányzata (étkezési utalványok beszerzése – K. É. – 8073/2008)
Budapesti Corvinus Egyetem (a Budapesti Corvinus
Egyetem Közigazgatás-tudományi Karának épületegyüttesét ellátó hûtõgép és hûtõtornyok bontása
940 kW hõteljesítményû beltéri vízhûtéses közvetítõleges léghûtéses visszahûtõ rendszer kiviteli terveinek elkészítése – K. É. – 9429/2008)
Debreceni Egyetem nevében eljáró Debreceni Egyetem
Agrár- és Mûszaki Tudományok Tanszéke (videó megfigyelõrendszer és beléptetõ hálózat kiépítése – K. É. –
10278/2008)
Egg-Land Kft. (aerob fermentációs trágyakezelés és
trágyatárolás – K. É. – 8529/2008)
Marcali Város Önkormányzata (Marcali–Boronka közötti kerékpárút építése – K. É. – 9604/2008)
Margittasziget 92 Kft. (ajánlatkérõ homorúd-rihai tehenészeti telepén a trágyatároló rendszer korszerûsítése – K. É. – 8131/2008)
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (tájékoztató
az eljárás eredményérõl elõ-megvalósíthatósági tanulmány készítése a Pécsi Állatkertnek, Pécs, Árpád-tetõ
0580. hrsz. alatt történõ kialakítása és turisztikai célú
fejlesztése tárgyú nyílt közbeszerzési eljárásban – K. É.
– 11312/2008)
Pécs 2010 Menedzsment Központ Kht. (mûvészeti tanácsadó és ehhez kapcsolódó tanácsadó szolgáltatások
ellátása – ART-IUS Tanácsadó és Szolg. Bt. – K. É. –
9605/2008)
Pécs 2010 Menedzsment Központ Kht. (mûvészeti tanácsadó és ehhez kapcsolódó tanácsadó szolgáltatások
ellátása- Giorgio Pressburger – K. É. – 9606/2008)
Széchenyi István Egyetem (kollégiumi fürdõblokkok
felújítása elõre gyártott üvegszál-poliészter alapanyagú fürdõkabinokkal – K. É. – 8117/2008)
Vám- és Pénzügyõrség Közép-dunántúli Regionális
Parancsnoksága (REK-ingatlanbérlet – K. É. –
11237/2008)

Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról vagy módosításáról
Bátya Község Önkormányzata (K. É. – 9628/2008 hirdetmény módosítása – K. É. – 11389/2008)
Budapest Józsefváros Önkormányzata (Józsefváros –
Szigetvári u. 4., Karácsony u. S. 22. házfelújítások módosítás – K. É. – 11194/2008)

2008/30. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. (hibaelhárító tehergépkocsik beszerzése tárgyú harmadik rész VI. fejezet
szerinti nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának visszavonása – K. É. – 11404/2008)
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (a
Közbeszerzési Értesítõ 71. számában, 2008. június
23-án K. É. – 9268/2008 számon megjelent egyszerûsített eljárás ajánlati felhívás módosítása – K. É. –
11507/2008)
Körös 2000 Mezõgazdasági és Szolgáltató Kft. (szeghalom-halaspusztai szarvasmarhatelep trágyaelhelyezése és kezelése – K. É. – 11462/2008)
Kösely Mezõgazdasági Zrt. (szerepi szarvasmarhatelep trágyatárolójának és kapcsolódó létesítményeinek
kivitelezése – K. É. – 10835/2008)

Helyesbítés
Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (a Közbeszerzési
Értesítõ 78. számában, 2008. július 9-én K. É. –
10246/2008 számon megjelent ajánlati felhívás helyesbítése – K. É. – 11451/2008)
Vác Város Önkormányzata (a Közbeszerzési Értesítõ
2008. július 14-i, 80. számában K. É. – 10389/2008 számon megjelent egyszerû eljárás helyesbítése – K. É. –
11517/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XXII. kerület, Aranyfácán utca, Pannónia utca–Vihar utca közötti szakaszán (hrsz. 220639/2.) gázelosztó vezeték létesítése – K. É. – 9033/2008]
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest, XIII.–XIV.
kerület, Tatai utca, Szegedi út–Tahi utca közötti szakaszán (hrsz. 26955/3.) gázelosztó vezeték létesítése –
K. É. – 9034/2008]
Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai
Ügynökség (központi ellátású élelmiszerek beszerzése –
K. É. – 9103/2008)
Kazincbarcika Város Önkormányzata (Kazincbarcika
város integrált városfejlesztési stratégiája és a megvalósulását biztosító 3 alprojekt kidolgozása és megvalósításának támogatása – K. É. – 9176/2008)
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal központi nyilvántartásai, felhasználói szolgáltatásai, valamint a jelenlegi adatszolgáltatásai üzemeltetésének és szoftverkövetési feladatainak ellátása – K. É. – 11276/2008)
Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (68 db kisáruszállító tehergépkocsi beszerzése a Schengen Alapból
finanszírozott gépjármûvek beszerzése az IRM irányí-
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tása alá tartozó rendõrség, határõrség, VPOP részére –
Porsche Hungária Kft. – 10. részteljesítés – K. É. –
8705/2008)
Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (1038 db különféle Schengen Alapból finanszírozott gépjármûvek beszerzése a rendõrség és határõrség, VPOP részére mikrobuszok/egyterû személygépkocsik és kisáruszállító
tehergépkocsik – Porsche HUNGÁRIA – 6 133 166 575
Ft 8/1. részteljesítés (278 db) – K. É. – 8706/2008)
Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (1038 db különféle Schengen Alapból finanszírozott gépjármûvek beszerzése a rendõrség és határõrség, VPOP részére mikrobuszok/egyterû személygépkocsik és kisáruszállító
tehergépkocsik – Auto-Fort Kft. – 6 133 166 575 Ft 7/1.
részteljesítés (111 db) – K. É. – 8707/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató szerzõdés módosításáról a 67. sz. fõút Kaposfüred elkerülõ
szakaszának kiviteli terve elkészítése tárgyában – K. É.
– 11281/2008)
Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Közhasznú Nonprofit
Kft. (radioaktív hulladék szállítására alkalmas tehergépjármû beszerzése, átalakítása, engedélyezése –
K. É. – 9332/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl
Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal Dél-alföldi Regionális Igazgatósága [ajánlatkérõ 2007. február 1. és
2008. január 31. közötti idõszakban feldolgozásra
nyomtatvány kivitelû bevallások, adatszolgáltatások és
egyéb bizonylatok számítógépes nyilvántartása, elsõ és
másodrögzítése (13 958 000 Ft + áfa) – K. É. –
8031/2008]
Adó-és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal Dél-alföldi Regionális Igazgatósága [6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 41.
szám alatti 3041. hrsz.-ú irodaépületben a III. emeleten
19 db összesen 293,5 m2 alapterületû iroda és 178 m2
alapterületû közösen használt terület (26 369 064 Ft/év
+ áfa) – K. É. – 8032/2008]
Debreceni Hõszolgáltató Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság [Debrecen nyugati gerincvezeték (Déli
sor–István út közötti szakaszán) szigetelést védõ lemezek pótlása, cseréje – K. É. – 9055/2008]
DÉMÁSZ Zrt. (tûzihorganyzott vasszerkezetek szállítása – K. É. – 10857/2008)
Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [X., Fertõ u. (Bihari
út–Hizlaló tér között csatornarekonstrukció – K. É. –
9058/2008]
Gróf Széchenyi István TISZK Kht. (rulírozóhitel-szerzõdés megkötése, hitelkeret összege 220 000 000 HUF –
K. É. – 8362/2008)
Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai
Ügynökség [tûzoltó készülékek (PATRIK) karbantar-
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tása, javítása 2007-2009 (35061/06-10/94-01-0HA) –
K. É. – 9054/2008]
Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai
Ügynökség (MedWorks medikai és gazdasági rendszer
oktatása, bevezetése és üzemben tartása – K. É. –
11405/2008)
Magyar Nemzeti Bank (MNB központi épületek és LK
közötti optikai összeköttetés, szerzõdés 1. évforduló
– K. É. – 9857/2008)
Magyar Televízió Zrt. Beszerzés és Logisztika (reklámköltés – tájékoztató a szerzõdés részteljesítésérõl
– K. É. – 11313/2008)
MÁV Zrt. Beruházás Lebonyolító Igazgatóság (schengeni vasúti határállomások kialakítása keretében Nyírábrány állomás felvételi épületének teljes rekonstrukciója – K. É. – 11308/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a
44. sz. fõút Békéscsabát elkerülõ út Békési úti körforgalmi csomópont építési munkáinak elvégzése tárgyú
szerzõdés teljesítésérõl – K. É. – 10499/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a
44. sz. fõút Békéscsabát elkerülõ út Dobozi úti körforgalmi csomópont építési munkáinak elvégzése tárgyú
szerzõdés teljesítésérõl – K. É. – 10500/2008)
Önkormányzati Intézmények Gazdasági Hivatala (élelmiszer-beszerzés I-tõl IX-ig – K. É. – 9090/2008)
Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet
(SG-379 digitális röntgen és foszforlemezes kiovasó berendezés beszerzése – K. É. – 11306/2008)
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Sárvár Város Önkormányzata (Vadkert körút útterületén végzendõ zöldsávok növénytelepítési munkáinak
kivitelezése – FÕKERT – K. É. – 8984/2008)
Semmelweis Egyetem [I. a Semmelweis Egyetem
2007. évi beszámolóinak, az Amerikai Egyesült Államokban általánosan elfogadott (US-GAP) számviteli
elvek szerinti elkészítése; II. Semmelweis Egyetem
2007. évi beszámolójának, teljes körû könyvvizsgálata
– K. É. – 10345/2008)
Téglás Város Önkormányzata [II. Rákóczi Ferenc Általános és Mûvészeti Iskola meglévõ tantermi épületének a felújítása, korszerûsítése (49 998 068 Ft) – K. É. –
9053/2008]
Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága Gazdasági fõosztály (ügyeleti pultok rekonstrukciója tárgyban tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl. – K. É. –
11310/2008)
Vám- és Pénzügyõrség Szociális, Egészségügyi és Kulturális Központja (vám- és pénzügyõri gyógyház felújítási és karbantartási munkálatai – K. É. – 10266/2008)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK
Tanácsadó (a Közbeszerzések Tanácsa közleménye a
hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékébe
2008. július 14-én felvett újabb tanácsadókról, továbbá
a korábban felvett tanácsadók adataiban bekövetkezett változásokról)

A Közbeszerzési Értesítõ 83. számának (2008. július 21.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK
Ajánlati felhívás
Budapest Fõváros XVI. kerületi Önkormányzat (Budapest XVI. kerületi útépítések tervezése II. – ajánlati felhívás – K. É. – 11364/2008)
Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai
Ügynökség (a Magyar Honvédség szárazföldi szaktechnikai eszközeinek üzemeltetéséhez, javításához szükséges kenõanyagok és speciális folyadékok beszerzése
2008–2009-ben – K. É. – 10492/2008)
Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (KSzF) (VW,
Audi, Skoda, Seat gépjármû-alkatrészek beszerzése
– K. É. – 11387/2008)

Kunhegyes Város Önkormányzata (élelmiszer-alapanyagok és tisztítószerek beszerzése – K. É. –
9749/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (ajánlati felhívás
1401 sz. út 34+763 km-szelvényében lévõ Halászi Mosoni-Duna-híd építésére – K. É. – 10696/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (SZ009 – 68. sz.
fõút egyes szakaszai engedélyezési és kiviteli tervének
elkészítése – AF – K. É. – 10959/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [SK003 – tervezési szerzõdés; Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megyei
hidak egyesített (engedélyezési és kiviteli) terveinek elkészítése – K. É. – 11176/2008]
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (VK010 – Pest
Projektirodához tartozó külterületi balesetveszélyes
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csomópontok tanulmányterveinek elkészítése – K. É. –
11231/2008)
Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság (vízszállító gépjármûvek és hozzá tartozó málhafelszerelések
szállítása, valamint kapcsolódó szolgáltatások teljesítése – K. É. – 11409/2008)
Pestszentlõrincz-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közh. (laboratóriumi reagensek beszerzése – K. É. – 10449/2008)
Semmelweis Egyetem (Semmelweis Egyetem szervezeti egységei részére 24 havi gyógyszer beszerzése keretmegállapodás keretében – K. É. – 11195/2008)
Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hiv.
(Szombathely közterületén játszótér és kertépítészeti engedélyes kiviteli tervdokumentáció készítése
– K. É. – 10690/2008)
Várpalota Városi Kincstár (utalványok beszerzése
– K. É. – 9748/2008)
Részvételi felhívás
Dunaharaszti Város Önkormányzata (különféle élelmiszerek beszerzése – K. É. – 10434/2008)
Fõvárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága
(hulladékkezelési és higiéniai szolgáltatások – K. É. –
10507/2008)
Tájékoztató az eljárás eredményérõl
Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (M3 ap. burkolat- és
hídfelújítás – 2/2008 – K. É. – 11230/2008)
Budapesti Fegyház és Börtön (fogvatartottak élelmezésének biztosítása – K. É. – 10965/2008)
Dabas Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala
[pályázatírásra vonatkozó keretmegállapodás – tájékoztató a keretmegállapodásos eljárás második részeinek eredményeirõl (TED, 2008. II. ne.) – K. É. –
10738/2008]
Eötvös Loránd Tudományegyetem (az ELTE valamennyi veszélynemre kiterjedõ „ALL risk” biztosítása
– K. É. – 10474/2008)
Északkelet Pest és Nógrád M.-i Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi (Nógrádmarcali hulladékkezelõ központ építése, valamint Balassagyarmaton „A” típusú hulladékudvar és Rétságon „B” típusú
hulladékudvar létesítése – eredmény – K. É. –
10985/2008)
Fõvárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórháza
(hidegétkezési utalványok beszerzése – K. É. –
10575/2008)
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (az M6 autópálya Dunaújváros–Szekszárd közötti szakasz tervezését, építését, felújítását, üzemeltetését, karbantartását
és e tevékenységek finanszírozását magában foglaló
koncessziós szerzõdés – K. É. – 9985/2008)
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Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (varróanyagok beszerzése – K. É. – 11327/2008)
Kaposi Mór Oktató Kórház (4364/Kaposvár/08, közforgalmú patika gyógyszerei – K. É. – 10451/2008)
Kiskõrös Város Önkormányzata (közmûvelõdési szolgáltatási szerzõdés – K. É. – 10357/2008)
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (tervellenõri feladatok ellátása – tájékoztató eljárás eredményérõl – K. É. – 9815/2008)
Lenti Kistérség Többcélú Társulása (Lenti Kistérség
összevont felnõtt- és gyermek-háziorvosi ügyeleti feladatainak ellátása 2008–2010. években – K. É. –
9940/2008)
Magyar Televízió Zrt. (tájékoztató a HD adáslebonyolításhoz szükséges komplett adáslebonyolító rendszer, és különbözõ kiegészítõ eszközök beszerzése tárgyában indított gyorsított meghívásos eljárás eredményérõl – K. É. – 10976/2008)
MÁV Cargo Árufuvarozási ZRt. (vasúti teherkocsik
fõvizsgája – K. É. – 6871/2008)
Miskolci Egyetem Gazdasági-Mûszaki Fõigazgatóság
(Miskolci Egyetem TIOP 1.31.-07/1-2007-0003 projekt
építési munkái engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére kiírt eljárás eredménye – K. É. – 10902/2008)
Nagykõrös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórháza és Rendelõ Intézete (EM-238., 19284 kg/év húsés töltelékáru 21 tételben, 48 888 liter tej, tejföl, 112 800
db/év tejföl, margarin, sajt 6 tételben, 2520 kg sajt, túró
3 tételben, 12 318 kg/év és 50 csomag/év gabona- és cukoripari termékek 21 tételben, 67 080 db pékáru/év
– K. É. – 10299/2008)
Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet
(felügyelt digitális hálózat elérési szolgáltatás biztosítása – K. É. – 11117/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [tájékoztató
47. sz. fõút 202+450–207+000 km-sz., Algyõ–Hódmezõvásárhely közötti szakasza négy sávra történõ bõvítése
(III. ütem) kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyú eljárás eredményérõl – K. É. – 11160/2008]
NYÍR-KERT Zöldség-, Gyümölcstermelõi Értékesítõ
Szövetkezet (gépbeszerzés – K. É. – 10803/2008)
Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kht. (a püspökszilágyi RHFT telepített automata mintavevõ hálózatának,
valamint a hidrológiai rendszerének üzemeltetése és
karbantartása – K. É. – 10540/2008)
Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. (4356/Veszprém/08, MR karbantartás – K. É. –
10569/2008)
Tájékoztató az eljárás eredményérõl – egyes ágazatokban
ELMÛ Hálózati Elosztó Kft. (Zugló 2201/120/10 kV-os
transzformátorállomás 120 kV-os szekunder rekonstrukciója – K. É. – 10561/2008)
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FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest II. ker., Bem
József tér; Fõ utca–Feketesas utca és a Frankel Leó utca–Bem rkp. közötti, illetve a meglévõ körzeti nyomásszabályozót összekötõ szakaszon (hrsz.: 13506.) gázelosztó vezeték létesítése – K. É. – 11348/2008]
Magyar Posta Zrt. (sFM rendszer fejlesztési és support tevékenységének ellátása – K. É. – 10689/2008)
Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató
Központ (postai közremûködõk kiválasztása Komárom-Esztergom megye településein – postai küldemények kézbesítési, felvételi szolgáltatásához, postai
pénzforgalmi szolgáltatásokhoz és kereskedelmi tevékenységekhez kapcsolódó feladatok ellátása – K. É. –
10915/2008)
Mátrai Erõmû ZRt. (ajánlatkérõ 03/2007, külfejtéses
bányabeli meddõ, valamint szénszállító, illetve erõmûvi szén-, valamint pernyeszállító berendezéseken üzemelõ, szállítószalag-görgõk szállítása – K. É. –
10570/2008)

Visszavonás
Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdõ Kórház, Eg (az Európai Unió Hivatalos Lapjához 2008. július 1-jén, K. É. – 10343/2008
számmal feladott ajánlati felhívás visszavonása – K. É.
– 10906/2008)
Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdõ Kórház, Eg (az Európai Unió Hivatalos Lapjához 2008. július 1-jén, K. É. – 10347/2008
számmal feladott ajánlati felhívás visszavonása – K. É.
– 10909/2008)

Helyesbítés
Maglód Város Önkormányzata (az Európai Unió Hivatalos Lapjához 2008. június 27-én, K. É. – 8270/2008
számmal feladott ajánlati felhívás helyesbítése – K. É. –
10927/2008)

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása
Agrármarketing Centrum (vállalkozási szerzõdés
Moszkva – K. É. – 11535/2008)
Balmazújváros Város Önkormányzata (közétkeztetés
– K. É. – 10485/2008)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása
Budapest Fõváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata (takarítási szolgáltatás – K. É. – 11261/2008)
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Budapest Fõváros X. kerület Kõbányai Önkormányzat
(ajánlatkérõ egységes vagyon- és felelõsségbiztosítása
– K. É. – 10958/2008)
Budapest-Zugló Önkormányzata megbízásából eljáró
Zuglói Vagyonkezelõ Zrt. (vállalkozási szerzõdés keretében a Zuglói Vagyonkezelõ Zrt. kezelésében lévõ ingatlanokon eseti megrendelés alapján lomtalanítási
munkák végzése – K. É. – 11516/2008)
Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (KEOP 2.1.1 Oldi Öblözet Projekt-elõkészítési és
megvalósítási szakaszához kapcsolódó komplex PR-tevékenység megtervezése és kivitelezése – K. É. –
11028/2008)
Hatvan Város Önkormányzata (informatikai eszközbeszerzés – K. É. – 10992/2008)
Hatvan Város Önkormányzata (hatvani 2599. hrsz.-ú
ingatlanon található óvoda épületének felújítása
– K. É. – 10993/2008)
Kazincbarcika Város Önkormányzata (Kazincbarcika
Városi Kórháznál önkormányzati biztosi feladatok ellátása – K. É. – 11197/2008)
Nagyvázsonyi Mezõgazdasági Kft. (Nagyvázsony állattartó telepek trágyatároló-építés és útépítés – K. É. –
11615/2008)
Paks Város Önkormányzata (PSE öltözõépület átalakítása – K. É. – 11378/2008)
Pécsi Tudományegyetem Gazdasági Fõigazgatóság
(2 db személygépjármû beszerzése – K. É. – 11138/2008)
Tisza Menti Regionális Vízmûvek ZRt. (a Tisza Menti
Regionális Vízmûvek ZRt. ajánlati felhívása tervezési
tevékenység ellátására – K. É. – 10964/2008)
Veszprém Megyei Földhivatal (kivitelezési és gépészeti munkák – K. É. – 11485/2008)

Ajánlati felhívás
Budapest Fõváros II. kerületi Önkormányzata (Budapest Fõváros II. Kerületi Önkormányzat üzemeltetésében lévõ burkolt útfelületek és járdák kátyúzási, karbantartási és javítási munkáinak kivitelezése (felhívás)
– K. É. – 8813/2008)
Budapest Fõváros Önkormányzata (Budapest XIII. kerület, Margitsziget Kerületi Szabályozási Tervének elkészítése – K. É. – 11204/2008)
PVK Páty Vagyonkezelõ és Közmû Üzemeltetõ Kft.
(kommunális gépjármû beszerzése – AF – K. É. –
11227/2008)
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata (vállalkozási
szerzõdés nyári–téli bobpálya építésére Sátoraljaújhely Magas-hegyi turisztikai centrumban – K. É. –
11531/2008)
Somogy Megyei Önkormányzat (Somogy Megyei
Önkormányzat 2 intézményének akadálymentesítése
– K. É. – 11455/2008)
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Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa
András Oktatókórháza [festés-mázolás (Jósa) – K. É. –
10547/2008]
Tolna Megyei Önkormányzat (Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza új mûhelyblokk építése – K. É. – 11395/2008)
Vas Megyei Szakosított Otthon (élelmiszerek szállítása – K. É. – 10386/2008)

Részvételi felhívás
Apátfalva Község Önkormányzata (közlekedésbiztonsági kerékpárút építése Apátfalván – K. É. –
10508/2008)
Ópusztaszer Község Önkormányzata (építési és gázszerelési feladatok – K. É. – 10854/2008)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl
Bigecs-Farm Sertéstenyésztõ Kft. (sertéstelep korszerûsítése – K. É. – 11583/2008)
Mór Város Önkormányzata (Mór, járdaépítések és útfelújítások – K. É. – 11518/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)
Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (hídfelújítás – II/2008.
– K. É. – 11544/2008)
Balassagyarmat Város Önkormányzata (Dr. Kenessey
Albert Kórház-Rendelõintézet építési, orvostechnológiai rekonstrukciós munkái II. ütemének keretében orvos-technológiai mûszerek szállítása – K. É. –
9215/2008)
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [a Bp. XIII., Hollán Ernõ utca; Szent István krt.–Budai Nagy Antal utca közötti szakaszán (hrsz.: 25253.) 92 fm gázelosztó vezeték
létesítése – K. É. – 9691/2008]
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [a Budapest V. ker., Ferenczy István utca; Magyar utca–Múzeum krt. közötti
szakaszán (hrsz.: 24131.) gázelosztó vezeték létesítése
– K. É. – 9694/2008]
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [a Budapest II. kerület,
Zöldlomb utca; Pitypang utca–Szépvölgyi út közötti
szakaszán (hrsz.: 15569/1.) gézelosztó vezeték létesítése
– K. É. – 9695/2008]
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [a Budapest I. ker., Budai alsórakpart; Rudas fürdõ–Erzsébet híd (I. ütem) és
az Erzsébet híd–Döbrentei tér (II. ütem) közötti szakaszán (hrsz.: 6229/1.) gázelosztó vezeték létesítése – K. É.
– 9704/2008]
Fõvárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága
(különféle építõipari, kivitelezõi munkák elvégzése
– K. É. – 8129/2008)
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Gödöllõ Város Önkormányzata (villamos energia beszerzése – Gödöllõ – 2008 – K. É. – 8994/2008)
Hajdú-Bihar Megyei Rendõr-fõkapitányság (étkezési
utalvány beszerzése – K. É. – 9098/2008)
HM Térképészeti Kht. (térinformatikai szoftverek
szállítása, oktatása, verziókövetése – K. É. – 9255/2008)
HÓD-MEZÕGAZDA ZRt. (ajánlatkérõ paléi sertéstelepén és vajháti szarvasmarha-telepein az istállók és
a trágya kezelésének korszerûsítése és bõvítése – K. É.
– 9671/2008)
Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai
Ügynökség (Audi, Ford, Opel, Skoda, Volkswagen
márkájú gépjármûvek, valamint Ikarus típusú autóbuszok és közúti tehergépkocsik karbantartásához
szükséges javítóanyagok beszerzése – K. É. –
11509/2008)
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendõr-fõkapitányság
(étkezési utalvány beszerzése – K. É. – 9094/2008)
Komlói Egészségcentrum Nonprofit Kft. (egészségügyi
szolgáltatások ellátása – K. É. – 9127/2008)
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ [árokpadka mûszaki ellenõrzése – tájékoztató eljárás eredményérõl (hazai) – K. É. – 9505/2008]
Magyar Közút Kht. (közúti forgalomirányító berendezések üzemeltetése, javítása a közép-magyarországi és a dél-alföldi régióban – tájékoztató – K. É.
– 11214/2008)
MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató Egység (MÁV Zrt. 2008. évi hálózati szintû munkavédõruházatának körébe tartozó munkavédelmi kesztyûk beszerzése – K. É. – 8943/2008)
MNV Zrt. (a Magyar Állam tulajdonában álló, és az
állami vagyonkörbe tartozó, 250 millió forintot meghaladó értékû ingatlanok értékbecslése, esetenként természeti és mûemléki érték meghatározása, környezeti
kár értékének meghatározása – K. É. – 10960/2008)
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (IMIR 2007–2013 tájékoztató eljárás eredményérõl – K. É. – 10556/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [tájékoztató
47. sz. fõút 202+450–207+000 km-sz., Algyõ–Hódmezõvásárhely közötti szakasza négy sávra történõ bõvítése
(III. ütem) kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyú eljárás eredményérõl – K. É. – 10975/2008]
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapitányság (étkezési utalvány – K. É. – 9096/2008)
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szolnok
Megyei Jogú Város belterületi burkolt és burkolatlan
útjainak, kerékpárútjainak, járdáinak fenntartása,
fejlesztése, kapcsolódó közmûmunkák végzése vállalkozási szerzõdés keretében. – K. É. – 11211/2008)
Varázskorona Óvoda (közétkeztetés – K. É. –
9101/2008)
Veszprém Megyei Önkormányzat (Új Magyarország
Fejlesztési Terv pályázati felhívásaihoz kapcsolódó pályázatfigyelési szolgáltatás, projektek elõkészítése, pá-
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lyázatírás, megvalósíthatósági tanulmány készítése, támogatott projektek menedzselése – K. É. – 9212/2008)
ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás (Nyugat-Balaton és Zala Völgye Térségi Regionális Szilárdhulladék-gazdálkodási Rendszer projekt települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációs munkáinak elvégzése – K. É. – 10908/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)
Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal Dél-dunántúli
Regionális Igazgatósága (ingatlan bérlése – Pécs, Rákóczi u. 19. szám alatti ingatlanban kb. 1878 m2 – K. É. –
11525/2008)
Belvárdgyulai Mezõgazdasági Zrt. (berkesdi, magyarsarlósi és újpetrei állattartó telepeken a trágyatároló
rendszer bõvítése, korszerûsítése az állattartási technológia korszerûsítésével – K. É. – 9659/2008)
Budapest Fõváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
(tájékoztató az eljárás eredményérõl a „KSZT-2008/1”
tárgyú nemzeti nyílt közbeszerzési eljárásban. – K. É. –
11268/2008)
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Debrecen, Hunyadi u. – Rákóczi u. – „kis Rákóczi” – piac csomópont korszerûsítési munkák II. ütem. – tájékoztató
az eljárás eredményérõl – K. É. – 11071/2008)
Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (tájékoztató az eljárás eredményérõl – Hódmezõvásárhely–Mindszent közötti kerékpárút építése – K. É. –
10257/2008)
Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (tájékoztató az eljárás eredményérõl – K. É. –
11188/2008)
Húshasznú Szarvasmarhatenyésztõ Bt. (táj. eredmény
– Nyõgér és Bejcgyertyános községek területén állattartó, tehenészeti telepek tervezési, felújítási és korszerûsítési munkái – K. É. – 11489/2008)
Komárom Város Önkormányzata (Komárom, Arany
J. u. 17. szám alatti, 65/2/A/17., 65/2/A/75., 65/2/A/3. és
a 65/2/A/2. hrsz.-ú ingatlanok tulajdonjogának megvétele – K. É. – 9653/2008)
Kõszeg Város Önkormányzata (Kõszeg belterületi
2524. hrsz. számon nyilvántartott 2908 m2 területen elhelyezkedõ épület és udvar megnevezésû ingatlan megvásárlása – K. É. – 9493/2008)
Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról, módosításáról Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. június 23-i, 71. számában
K. É. – 9404/2008 számon megjelent ajánlati felhívás
visszavonása – K. É. – 11665/2008)
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Kaposvár – Nyílászáró 3. – K. É. – 11598/2008)
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KENÉZY KÓRHÁZ Rendelõintézet Egészségügyi
Szolgáltató Kft. (vesekõzúzó-kezelések ellátása – K. É. –
11371/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató „Budaörs, 1. sz. fõút 5+574–8+595 km sz. közötti szakasz
rekonstrukciója, Szivárvány utca körforgalmú csomópont és az Árok utcai csomópont kiépítése” tárgyában
kötött szerzõdés módosításáról – K. É. – 10655/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a
33. sz. fõút kivitelezésének mérnöki felügyelete a Hortobágy átkelési szakaszon tárgyú szerzõdés módosításáról – K. É. – 11164/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a
4. sz. fõút kivitelezésének mérnöki felügyelete Hajdúszoboszló – M35 ap. közötti szakaszának 11,5 tonnás
burkolaterõsítéshez a Hajdú-Bihar megyei szakaszon
tárgyú szerzõdés módosításáról – K. É. – 11173/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [tájékoztató a
4. sz. fõút kivitelezésének mérnöki felügyelete Debrecen elkerülõ 354. sz. fõút (visszatérõ) közötti szakaszon
tárgyú szerzõdés módosításáról – K. É. – 11179/2008]
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató az
M85 jelû gyorsforgalmi út kivitelezésének mérnöki
felügyelete Enese település elkerülõ szakasza a
6+800–13+800 km közötti szakaszon tárgyú szerzõdés
módosításáról – K. É. – 11193/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a
70.27 számú projekt mérnöki felügyelete, a 26. sz. fõút
Sajószentpéter elkerülõ 26. sz. fõút és 27. sz. fõút közötti szakaszon tárgyú szerzõdés módosításáról – K. É. –
11196/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl
Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (személygépkocsik szállítása az APEH és intézményei részére – K. É. –
10838/2008)
Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata
[egyes közterületi lakóutcákban megvalósítandó útpálya- és járdafelújítás (III. rész: Mese utca, Mese köz,
Napos utca, Varázs utca) – K. É. – 8742/2008]
Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata
[egyes közterületi lakóutcákban megvalósítandó útpálya- és járdafelújítás (II. rész: Kálló esperes utca)
– K. É. – 8743/2008]
Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata
[egyes közterületi lakóutcákban megvalósítandó útpálya- és járdafelújítás (I. rész: Tóth Lõrinc utca) – K. É.
– 8745/2008]
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Debreceni Hõszolgáltató Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (gépjármûbeszerzés keretmegállapodás
keretében – K. É. – 11380/2008)
Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [XVII. Pesti út (Kasza utcánál) csatornarekonstrukció – 24 400 000 Ft
– SADE Magyarország Kft. – K. É. – 9057/2008]
Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (KSzF) (szállítási keretmegállapodás irodabútorok szállítására és kapcsolódó szolgáltatások – K. É. – 8079/2008)
Miniszterelnöki Hivatal Elektronikuskormányzat-központ [tájékoztató a a szerzõdés teljesítésérõl – KÜK kialakítása és üzemeltetése (MEH EKK) – K. É. –
11397/2008]
Mór Város Önkormányzata (Mór – Út, járda 3. rész tájék. szerz. telj. – K. É. – 11232/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a
Budaörs, 1. sz. fõút 5+574–8+595 km-sz. közötti szakasz rekonstrukciója, Szivárvány utca körforgalmú
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csomópont és az Árok utcai csomópont kiépítése tárgyú
szerzõdés teljesítésérõl – K. É. – 10977/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató
4811. j. és 4812. j. összekötõ utak, illetve Konyár és
Hencida települések között létesítendõ összekötõ út tanulmánytervének és engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése tárgyú szerzõdés teljesítésérõl – K. É.
– 11198/2008)
Szegedi Fegyház és Börtön (gyógyszerkészítmények
beszerzése – K. É. – 8912/2008)
Vám- és Pénzügyõrség Szociális, Egészségügyi és Kulturális Központja (élelmiszerek beszerzése 2006–2008.
évre – K. É. – 11128/2008)
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai
Kht. (kommunikációs akciók tervezése, lebonyolítása a
VÁTI Kht.-hez és az európai uniós támogatási programokhoz kapcsolódóan – K. É. – 11121/2008)

A Cégközlöny 29. számában (2008. július 17.) megjelent felszámolási eljárások megindításáról

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-08-000149/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 21. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) XXL-BAUTMIX-13 Építõipari és
Szolgátató Kft. 6323 Dunaegyháza, Hunyadi u. 1. adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 33/A I/1., cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-08-001628/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 9. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PANGEA Rainbow Kereskedelmi
Közkereseti Társaság „végelszámolás alatt” (1063 Budapest, Szív u 35. 3. em. 26., telephelyei: 1027 Budapest,
Fõ u. 92., 1078 Budapest, István u. 53. II. em. 16.; cégjegyzékszáma: 01 03 025365; adószáma: 21436020-1-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
PANGEA Rainbow Kereskedelmi Közkereseti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
Lev. cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-08-000748/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) FALTIS Nemzetközi Marketing Bt.
„végelszámolás alatt” (1116 Budapest, Bükköny u. 28.
I/9.; cégjegyzékszáma: 01 06 110530; adószáma:
28173975-2-01) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
FALTIS Nemzetközi Marketing Bt.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Felszámoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A fszt. 1.
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A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-08-001819/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Fõvárosi Bíróság
12.Fpk.01-07-005374/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 9. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MAXUM – Autójavító és Kereskedelmi Betéti Társaság végelszámolás alatt (1165 Budapest, Prodám u. 7. szám; cégjegyzékszáma: 01 06 117509;
adószáma: 28224040-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
MAXUM - Autójavító és Kereskedelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
Lev. cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Dr. Barkács Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „v. a.” (1155 Budapest, Kolozsvár u. 10/A; cégjegyzékszáma: 01 06 418806; adószáma:
28632667-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Dr. Barkács Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.,
Lev. cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
17.Fpk.01-08-002177/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 13. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MANZ-ART Építészeti és Mûvészeti Szolgáltató Betéti Társaság (1143 Budapest Árpád
út 7–11; cégjegyzékszáma: 01 06 310247; adószáma:
28425564-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADVOCAT Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., 1042 Budapest, Árpád
út 57–59. I. em. 7.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-08-002740/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) CLEAN-WASH Szolgáltató Betéti
Társaság „végelszámolás alatt” (rövidített elnevezése:
CLEAN-WASH BT. „v. a.”) (1108 Budapest, Tóvirág
u. 4. 4. em. 27.; cégjegyzékszáma: 01 06 412250; adószáma: 28559809-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.,
Lev. cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-08-001285/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 21. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) YLANG-YLANG Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(1082 Budapest, Nagytemplom u. 18. I. 10.; cégjegyzékszáma: 01 06 513506; adószáma: 28863339-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
Lev. cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-06-006936/17. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PEEL Biztonságtechnikai és
Informatikai Betéti Társaság (1132 Budapest, Váci
út 66. I. 1; cégjegyzékszáma: 01 06 514572; adószáma:
28660710-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Duna Libra Közgazdász Zrt., 1062 Budapest, Andrássy út 91., levelezési cím:
1364 Budapest, Pf. 87.
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A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-006489/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 3. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BAL-KO 2000 Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Táraság (1084 Budapest, Bérkocsis
u. 25.; cégjegyzékszáma: 01 06 515964; adószáma:
28871381-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1078 Budapest, István u. 36.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD
Könyvvizsgáló és Vagyonértékelõ Bt., 6000 Kecskemét,
Horváth Döme u. 12.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-08-003088/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 29. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BUDAZUG Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 29.; cégjegyzékszáma:
01 06 518011; adószáma: 28672852-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
HATÁROK NÉLKÜL Szolgáltató Betéti Társaság
BUDAZUG Szolgáltató Betéti Társaság
BUDAZUG Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1032 Budapest, Ágoston u. 12. III/14.
1021 Budapest, Hûvösvölgyi u. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.,
Lev. cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-08-002536/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) IMAGES Mûvészeti Alkotó és
Kereskedelmi Betéti Társaság végelszámolás alatt
(1094 Budapest, Viola u. 8. II. 4.; cégjegyzékszáma:
01 06 519756; adószáma: 29081806-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

4431

Elõzõ elnevezése(i):
IMAGES Mûvészeti Alkotó és Kereskedelmi Betéti
Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
Lev. cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-07-006314/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) R. F. FAMILY Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (1223 Budapest, Kelenvölgyi út 37.; cégjegyzékszáma: 01 06 710812; adószáma:
29117318-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER
Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Zrt., 1141 Budapest,
Lipótvár u. 27. 3/13., levelezési cím:1438 Bp., Pf. 489.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-08-003089/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 25. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) GENIN-TRADE Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(1148 Budapest, Kerepesi út 26.; cégjegyzékszáma:
01 06 710951; adószáma: 29118120-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
GENIN-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1183 Budapest, Nefelejcs u. 23/E
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER
& CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
12.Fpk.01-07-005206/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 26. napján jogerõre emel-
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kedett végzésével a(z) DESZE-SPED Fuvarozó és
Kereskedelmi Betéti Társaság végelszámolás alatt
(1173 Budapest, Tápióbicske u. 39.; cégjegyzékszáma:
01 06 711849; adószáma: 28933779-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
DESZE-SPED Fuvarozó és Kereskedelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.,
Lev. cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-08-001238/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Tóth Targonca Szerviz, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (1173 Budapest, Határhalom u. 2.; cégjegyzékszáma: 01 06 721968; adószáma: 20276919-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.

2008/30. szám

Szolgáltató és Építõipari Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1075 Budapest, Kazinczy u. 47/1.; cégjegyzékszáma: 01 06 731627; adószáma: 20650504-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
BUDA-PÁR-M Kereskedelmi Szolgáltató és Építõipari
Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER
& CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-08-001614/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PENNA Kulturális Szolgáltató Bt. (1029 Budapest, Kõ u. 33.; cégjegyzékszáma:
01 06 732799; adószáma: 20682307-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-08-000838/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-007025/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BAT-Építõ Építõipari és Kereskedelmi Betéti Társaság (1221 Budapest, Páfrány forduló 6.; cégjegyzékszáma: 01 06 725563; adószáma:
20366395-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., levelezési cím: 1399 Bp., Pf. 701/313.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 20. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BAT-TÖR Szolgáltató Betéti Társaság (1086 Budapest, Lujza u. 19.; cégjegyzékszáma:
01 06 736169; adószáma: 20773100-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAX-AUDIT Vállalkozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1141 Budapest, Jeszenák János u. 59.

A Fõvárosi Bíróság
12.Fpk.01-07-005303/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 26. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BUDA-PÁR-M Kereskedelmi

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-07-006062/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Árkádia 2000. Szolgáltató Betéti
Társaság (1072 Budapest, Király u. 47. 2. em. 33.; cég-
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jegyzékszáma: 01 06 736636; adószáma: 20785417-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1082 Budapest, Leonardo köz 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Vadász & Partners
Felszámoló, Vagyonfelügyelõ és Tanácsadó Kft., 1112
Budapest, Neszmélyi u. 44.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-004114/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 24. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BODOSZ 9001 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (1215 Budapest, Katona József u. 71.; cégjegyzékszáma: 01 06 739191; adószáma:
20939771-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. fszt. 1.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-006939/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 24. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ANDORETTO Kulturális és Szolgáltató Betéti Társaság (1061 Budapest, Andrássy út 49.
3. em. 8/A; cégjegyzékszáma: 01 06 742996; adószáma:
21043279-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-004192/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 3. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) DÁ-NA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (1123 Budapest, Táltos u. 15/B; cégjegyzékszáma: 01 06 749671; adószáma: 21367959-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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Nem bejegyzett székhelye(i):
1123 Budapest, Táltos u. 7-9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi Zrt., 1024 Budapest, Retek u. 10. I. em. 3. Levelezési cím: 1539 Bp.,
Pf. 692.
A felszámolóbiztos(ok): Buga Tamás Imre 1024 Budapest, Retek u. 10. I. em. 3. Levelezési cím: 1539 Budapest,
Pf. 692.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-005763/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Deák és Társai Vagyonvédelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (1221 Budapest, Csalogány
u. 6.; cégjegyzékszáma: 01 06 751267; adószáma:
21411175-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: FISKÁLIS Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Kft., 1027 Budapest, Varsányi
Irén u. 38. fszt. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 689092.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-08-000942/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 21. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) DATASTORE Építõipari Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (1095 Budapest, Balázs Béla utca 28/B 1. em. 20.; cégjegyzékszáma:
01 06 757240; adószáma: 23653740-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Real-Holding Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1132 Victor Hugo
u. 11–15.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-07-006384/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BODAI Gépjármû Alkatrész Kereskedelmi Betéti Társaság (1222 Budapest, Nagytété-
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nyi út 104.; cégjegyzékszáma: 01 06 762601; adószáma:
21895485-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., levelezési cím: l399 Bp., Pf. 701/313.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-08-001707/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PRO-PHONE 2000 Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(1034 Budapest, Szentendrei út 89–93.; cégjegyzékszáma:
01 06 767449; adószáma: 22028152-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyonértékelõ Zrt., 1091 Budapest, Üllõi út 51.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-000061/20. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
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dett végzésével a(z) PARVA et MAIOR Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1113 Budapest, Villányi u. 22/A, elõzõ telephelye: 1133
Budapest, Kárpát u. 52. V. 24.; cégjegyzékszáma:
01 09 266613; adószáma: 10868786-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi ZRt., 1024 Budapest, Retek u. 10. I. em. 3. Levelezési cím: 1539 Bp.,
Pf. 692.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-08-001538/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 13. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) WINTERMAN Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1056 Budapest, Só utca 5.; cégjegyzékszáma: 01 09 561500; adószáma: 12171132-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Investment Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037 Budapest, Seregély u. 17., 1301 Bp., Pf. 18.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 12. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KELÉPTRANSZ Kelenföldi Építõanyag Fuvarozó és Értékesítõ Korlátolt Felelõsségû
Társaság (1117 Budapest, Galvani út 15.; cégjegyzékszáma: 01 09 165784; adószáma: 10748860-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
Kelenföldi Építõanyag Fuvarozó és Értékesítõ Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1222 Budapest, Széchenyi u. 64/B
1117 Budapest, Budafoki út 215.
1117 Budapest, Galvani út 11.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL
Felszámoló, Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Kereskedelmi Kft., 1077 Budapest, Dohány u. 54.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 21. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BORICILLIN Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1095
Budapest, Kvassay Jenõ utca 2.; cégjegyzékszáma:
01 09 565979; adószáma: 12219391-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1086 Budapest Kvassay Jenõ u. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénzügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-08-000710/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-07-001164/18. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 29. napján jogerõre emelke-

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

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-06-007100/18. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
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dett végzésével a(z) ENDROMÉDA Ingatlanforgalmazó és Beruházó Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1036 Budapest, Lajos u. 76-80.; cégjegyzékszáma:
01 09 567858; adószáma: 12238226-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
ENDROMÉDA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1107 Budapest, Kékvirág u. 6. IX. em. 27.
1015 Budapest, Csalogány u. 28.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1075 Budapest, Kazinczy u. 24–26. Lev. cím: 1388 Bp., Pf. 51.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-005111/17. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) EUROFREY Ipari Felszereléseket
Forgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság (1124
Budapest, Németvölgyi út 58.; cégjegyzékszáma:
01 09 664314; adószáma: 12302828-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Jogelõd(ök):
EUROFREY Ipari Felszereléseket Forgalmazó Betéti
Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: F1 Consulting Felszámoló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1115 Budapest, Ildikó u. 21.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-07-006336/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 21. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ZOBEK Építõipari és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1073 Budapest, Erzsébet krt. 1–3.; cégjegyzékszáma: 01 09 665883; adószáma:
12310746-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.
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A Fõvárosi Bíróság
12.Fpk.01-07-000568/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 21. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Veratec Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1095 Budapest, Üllõi út 283.; cégjegyzékszáma: 01 09 667852; adószáma:
11464196-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
AQVILLA Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
9011 Gyõrszentiván, Sugár u. 114.
1056 Budapest, Váci u. 75. I/2.
1056 Budapest, Váci u. 65.
1195 Budapest, Árpád u. 4.
Telephelye(i): 1056 Budapest, Váci u. 65
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CONSULT Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034
Budapest, Seregély u. 13.

A Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-06-005333/15. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ANDUA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1145 Budapest,
Uzsoki u. 50.; cégjegyzékszáma: 01 09 673180; adószáma: 12389377-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PARA Gazdasági
Tanácsadó Kft., 1138 Budapest, Népfürdõ u. 7.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-08-001654/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) IVSN HUNGARY Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt (1163 Budapest, Cziráki utca 26–32.
fszt. 4.; cégjegyzékszáma: 01 09 674616; adószáma:
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11751315-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-07-001913/25. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 24. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) FEC-LINE Stúdió Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (rövidített
elnevezése: FEC-LINE Stúdió Kft.) (1103 Budapest,
Gyömrõi út 76-80.; cégjegyzékszáma: 01 09 678847; adószáma: 11831046-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INVEST ALMANACH Pénzügyi, Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B II/17. 1364 Bp.,
Pf. 147.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-08-000484/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 2. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) APOLLÓ-GAS Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (1039 Budapest, Árpád utca 23.; cégjegyzékszáma: 01 09 679754; adószáma: 11852571-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
APOLLÓ-GAS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-08-000106/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) FORT-OIL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás
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alatt” (1204 Budapest, Kakastó u. 36., fióktelepe: 7400
Kaposvár, Gyula Sándor út 36.; cégjegyzékszáma:
01 09 680960; adószáma: 11876676-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
FORT-OIL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1095 Budapest, Soroksári út 3/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16. Levelezési cím: 1450 Bp., Pf. 136

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-08-000408/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 3. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KAREBIK Tetõfedõ és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt”
(1036 Budapest, Lajos utca 105.; cégjegyzékszáma:
01 09 682486; adószáma: 11905538-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
I. C. A. LINE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
KAREBIK Tetõfedõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 24.
1119 Budapest, Galambóc u. 19.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szolgáltató Zrt., 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9–11.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-07-006649/16. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) D Service Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1132 Budapest,
Kresz Géza u. 21.; cégjegyzékszáma: 01 09 683411; adószáma: 11922502-2-41) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Lipovet Állategészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Elõzõ székhelye(i):
1107 Budapest, Bihari út 5/C
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A bíróság által kijelölt felszámoló: FISKÁLIS Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Kft., 1027 Budapest, Varsányi
Irén u. 38. fszt. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 689092.
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Elõzõ elnevezése(i):
ECP Invest Ingatlanberuházó Kft.
Elõzõ székhelye(i):
1112 Budapest, Gazdagréti út 26.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénzügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-08-000427/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 12. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Tommy Shop Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1161 Budapest,
Pálya u. 137.; cégjegyzékszáma: 01 09 686090; adószáma:
11975452-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: GORDIUS CONSULTING Gazdasági Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonértékelõ Zrt., 1143 Budapest, Besnyõi u. 13., 1576 Budapest,
Pf. 52.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-003219/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 16. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ÖKO STAR-UNIO Környezetvédelmi Fejlesztési és Beruházási Korlátolt Felelõsségû
Társaság (1034 Budapest, Szõlõ u. 12.; cégjegyzékszáma: 01 09 691409; adószáma: 12536782-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1026 Budapest, Orsó u. 50. mfszt. 2/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. fszt. 1.

A Fõvárosi Bíróság
17.Fpk.01-08-002709/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ECP-CAR Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság (1132 Budapest, Alig u. 14.; cégjegyzékszáma: 01 09 691806; adószáma: 12544246-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-004645/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 24. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ZORBA’S TRAVEL Utazási Iroda
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1181 Budapest, Csontváry u. 21.; cégjegyzékszáma: 01 09 693994; adószáma:
12591798-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonkezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A.

A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-07-006241/14. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 26. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ROKOSZ ÉS KORMÁNYOS
Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1051 Budapest, Hercegprímás u. 3.; cégjegyzékszáma:
01 09 694856; adószáma: 12611102-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1044 Budapest, Fiumei út 18. I/B ép. 4. lház. 3. em. 5.
1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12.
Jogelõd(ök):
ROKOSZ ÉS KORMÁNYOS Pénzügyi Tanácsadó Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénzügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6.

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-07-006401/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 28. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) Future Marketing Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1173
Budapest, Pesti út 161. 5. em. 58.; cégjegyzékszáma:
01 09 696335; adószáma: 12641941-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1161 Budapest, Pál u. 31-33.1161 Budapest, Bács u. 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CMB Holding Tanácsadó Kft., 1164 Budapest, Jövendõ u. 3., 1631 Budapest, Pf. 128.
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A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-06-006409/28. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 16. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) GUZLA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1101 Budapest, Zách
u. 6/B; cégjegyzékszáma: 01 09 704893; adószáma:
12818000-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CONSULT Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034
Budapest, Seregély u. 13.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-08-001637/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 16. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) GAS-LINE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás
alatt” (1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 154.; cégjegyzékszáma: 01 09 698584; adószáma: 12688401-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
GAS-LINE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CCA Adó és Pénzügyi Tanácsadó Menedzser Zrt., 1148 Budapest, Fogarasi
út 58.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-08-002539/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 23. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PAPMAN Oktatási, Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt (1096 Budapest, Haller u. 20.; cégjegyzékszáma: 01 09 702307; adószáma: 12764248-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
PAPMAN Oktatási, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1201 Budapest, Kossuth L u. 21–25.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., levelezési cím: l399 Bp., Pf. 701/313.

A Fõvárosi Bíróság
12.Fpk.01-07-002476/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 13. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) EURO SECURITY 2002 Vagyonvédelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
„végelszámolás alatt” (1032 Budapest, Föld u. 54.; cégjegyzékszáma: 01 09 706044; adószáma: 12841251-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
EURO SECURITY 2002 Vagyonvédelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1118 Budapest, Budaõrsi út 62.
A bíróság által kijelölt felszámoló: L Q D Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2–4.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-07-005524/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 13. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MKN Korlátolt Felelõsségû Társaság (1113 Budapest, Bocskai út 134–146.; cégjegyzékszáma: 01 09 706283; adószáma: 12846438-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Greenergy Energiarendszereket Fejlesztõ és Üzemeltetõ Korlátolt Felelõsségû Társaság
MNK Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1027 Budapest, Horvát u. 14–24. 7. em.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CONSULT Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034
Budapest, Seregély u. 13.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-07-006242/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Expressz Fotolabor Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1156 Budapest, Zsókavár u. 2.; cégjegyzékszáma:
01 09 709789; adószáma: 12915042-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1124 Budapest, Koszta József u. 45. B ép.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Vagyonhasznosító Zrt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40. 6/3.

A Fõvárosi Bíróság
1.Fpk.01-07-006325/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) JODOR-ÉP Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (1194 Budapest, Fadrusz utca 2.; cégjegyzékszáma: 01 09 713531; adószáma: 12990719-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1162 Budapest, Péterke u. 38.
1194 Budapest, Fadrusz utca 2.
1196 Budapest, Zrínyi u. 61.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Válságmenedzser
Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1039 Budapest, Petõfi
Sándor u. 3.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-07-000569/17. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 20. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) REMTON Vendéglátó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1193
Budapest, Móricz Zsigmond út 3. 2. em. 5.; cégjegyzék-
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száma: 01 09 714060; adószáma: 10686489-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
REMTON Elektronikai Szolgáltató és Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1131 Budapest, Reitter Ferenc u. 117–119.
1131 Budapest, Szent László út 152.
2030 Érd, Cseresznyefa u. 25.
Jogelõd(ök):
REMINGTON Szerviz Elektronikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kisszövetkezet.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT-AUDIT
Üzletviteli Szolgáltató Kft., 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 2.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-08-000033/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Jaspa Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (1238 Budapest, Könyves u. 63.; cégjegyzékszáma: 01 09 714209; adószáma: 13004846-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Jaspa Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Felszámoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. l0/A fszt. 1.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-08-001128/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) E-K-J Informatika Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (1066 Budapest, Teréz krt 38. 1. em.
105.; cégjegyzékszáma: 01 09 717375; adószáma:
13073037-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
E-K-J Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
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A bíróság által kijelölt felszámoló: LEASCENTER
Befektetési és Kereskedelmi Kft., 1111 Budapest, Vak
Bottyán u. 3.
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Elõzõ székhelye(i):
1141 Budapest, Tornóc u. 19.
1158 Budapest, Gergõ u. 45.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságkezelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., 1276 Budapest, Pf. 77.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-08-001171/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 10. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) DAKON Technológiai Szerelõ és
Építõipari Szolgáltató Kft. (rövidített elnevezése: DAKON Kft.) (1145 Budapest, Amerikai út 73/A; cégjegyzékszáma: 01 09 724028; adószáma: 13215170-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUNYADI Válságmenedzser és Felszámoló Zrt., 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I/4.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-08-000315/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 26. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Szépilona Reklám Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1066
Budapest, Teréz krt 38. 4. em. 424.; cégjegyzékszáma:
01 09 727755; adószáma: 13291501-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1037 Budapest, Hortenzia köz 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG Felügyelet Felszámoló, Végelszámoló Vagyonrendezõ és Csõdkezelõ
Kft., 1081 Budapest, Rákóczi út 59. 5. em. 2.

A Fõvárosi Bíróság
29.Fpk.01-07-005169/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) COMFORT-BIO Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1145 Budapest,
Columbus u. 57/A II. em. 2.; cégjegyzékszáma:
01 09 727946; adószáma: 13294779-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-07-006937/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 24. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PROFI-BUILDING Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (1181 Budapest, Batthyány
u. 52.; cégjegyzékszáma: 01 09 728173; adószáma:
13299547-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
PROFI-BUILDING Építõipari, Kerekedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.,
Lev. cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-08-000765/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SIL HOME Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1222 Budapest,
Gyár u. 15.; cégjegyzékszáma: 01 09 728348; adószáma:
13303011-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. Hetényi Géza és
Tsa Felszámoló Kft., 1387 Pf. 46., 1137 Budapest, Szent
István krt. 4.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-004727/14. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SYNUX Szolgáltató Korlátolt Fele-
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lõsségû Társaság (1044 Budapest, Megyeri út 15.; cégjegyzékszáma: 01 09 729309; adószáma: 13322063-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16. Levelezési cím: 1450 Bp., Pf. 136.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-07-005402/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) WEP Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (1037 Budapest, Toronya u. 22.; cégjegyzékszáma: 01 09 730312; adószáma: 13341462-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
WEP Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EC-CONT Gazdaság-ellenõrzõ és Vagyonértékelõ Kft., 1064 Budapest, Rózsa u. 71., cégjegyzékszáma: 01 09 712191.
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reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1015 Budapest, Csalogány u. 40. 3. em. 7.; cégjegyzékszáma: 01 09 735306; adószáma: 13440080-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: GORDIUS CONSULTING Gazdasági Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonértékelõ Zrt., 1143 Budapest, Besnyõi u. 13., 1576 Budapest,
Pf. 52.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-005716/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TELVIRAN Takarító Kereskedõ
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1024
Budapest, Forint u. 12. fszt. 2.; cégjegyzékszáma:
01 09 735473; adószáma: 13443753-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: L Q D Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2–4.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-07-004099/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-07-001881/18. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 25. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Botos Kata és Társa Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (1112 Budapest,
Beregszász u. 68.; cégjegyzékszáma: 01 09 733285; adószáma: 13399874-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Botos Kata és Társa Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: INSOLVENT Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1115 Budapest, Ildikó u. 21., postacíme: 1519 Bp., Pf. 353., cégjegyzékszáma: 01 09 163235.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 13. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ARAWANA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1025 Budapest,
Vérhalom u. 25.; cégjegyzékszáma: 01 09 738569; adószáma: 13502155-2-41) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT-AUDIT
Üzletviteli Szolgáltató Kft., 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 2.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-005860/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TEREMTÕ 2005. Építõipari, Ke-

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-07-006110/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 2. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Mini Grass Nemzetközi Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1149 Budapest,
Egressy út 23-25.; cégjegyzékszáma: 01 09 738909; adó-
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száma: 13508711-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. fszt. 1.
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13585026-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
E-Sector Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
út 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-004189/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KELEMEN TRANSZ Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1212 Budapest, Kossuth L. u. 134. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 01 09 861483;
adószáma: 11473716-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok
és Tanácsadó Zrt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C.
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-07-005645/15. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) FENERIUM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (rövidített elnevezése: FENERIUM Kft.) (1042 Budapest, Petõfi Sándor
utca 12. 6. em. 33.; cégjegyzékszáma: 01 09 864193; adószáma: 13610238-2-41) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HATÁRKÕ 93 Gazdasági Tanácsadó és Felszámoló Kft., 1132 Budapest,
Kresz Géza u. 27. fszt. 4.

A Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-07-000535/20. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 16. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Seltoncar Kereskedelmi Kft. (1092
Budapest, Ráday utca 39.; cégjegyzékszáma: 01 09 861594;
adószáma: 13558864-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1122 Budapest, Maros utca 29.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3.
Lev. cím: 1398. Bp., Pf. 593.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-08-002534/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) E-Sector Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás
alatt” (1136 Budapest, Victor Hugo utca 41. 1. em. 8.;
cégjegyzékszáma:
01
09
862891;
adószáma:

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-08-001633/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) CSABAI-BARANJI-VAS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1203 Budapest, Bíró Mihály u. 7. A. ép.; cégjegyzékszáma: 01 09 864285; adószáma: 11611082-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-006914/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 10. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SZ-ÉPÍTÉS 2003. Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1115 Buda-
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pest, Bártfai utca 44.; cégjegyzékszáma: 01 09 865444;
adószáma: 13074894-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi Zrt., 1024 Budapest, Retek u. 10. I. em. 3. Levelezési cím: 1539 Bp.,
Pf. 692.
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száma: 13107729-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
Aviano Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6721 Szeged, Sóhordó u. 21. A ép.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LIKVID-B Csõdmenedzser és Felszámoló Kft., 1051 Budapest, Nádor u. 26.,
1245 Bp., Pf. 974.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-08-000712/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MITHGARD Media Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (rövidített elnevezése: MITHGARD Media Kft.) (1071 Budapest, Dembinszky u. 39. 2. lház. fszt. 2.; cégjegyzékszáma:
01 09 865952; adószáma: 13645405-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyonértékelõ Zrt., 1091 Budapest, Üllõi út 51.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-005738/15. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 21. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) A KÉT BARÁT Kertészeti és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1043 Budapest, Erzsébet utca 25. 10. em. 63.; cégjegyzékszáma:
01 09 866777; adószáma: 13662613-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16. Levelezési cím: 1450 Bp., Pf. 136.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-07-005097/16. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Alviano Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1111 Budapest,
Bertalan Lajos u 7.; cégjegyzékszáma: 01 09 868962; adó-

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-07-004604/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Pannon Autó-Motor Befektetési,
Vagyonkezelõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1133 Budapest, Pannónia u. 100.; cégjegyzékszáma: 01 09 869023; adószáma: 10595208-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
PER CONTO Pénzügyi- gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Észak-magyarországi Befektetési Vagyonkezelõ és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3300 Eger, Maczky Valér u. 2.
3300 Eger, Egészségház u. 15.
3300 Eger, Ráchegy u. 20/D
3300 Eger, Dobó tér 2.
3200 Gyöngyös, Hunyadi utca 1/1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KURÁTORFELSZÁMOLÓ Szolgáltató Kft., 1035 Budapest, Kórház
utca 29.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-006216/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 24. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TÉCEM-TRADE Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1134 Budapest, Kassák Lajos u. 69–71. 1. em. 101.; cégjegyzékszáma: 01 09 869535; adószáma: 13716011-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16. Levelezési cím: 1450 Bp., Pf. 136.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-08-000904/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 9. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Contactor Építõipari-Kereskedelmi
és Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1083 Budapest, Szigetvári u. 8., elõzõ fióktelepe:
1181 Budapest, Dembinszky u. 27.; cégjegyzékszáma:
01 09 870847; adószáma: 13453927-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2113 Erdõkertes, Szilva utca 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok
és Tanácsadó Zrt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C.
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-006233/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
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gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1142 Budapest,
Erzsébet királyné útja 57–61.; cégjegyzékszáma:
01 09 883477; adószáma: 13244341-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2377 Örkény 2502/ 2. hrsz.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Vagyonhasznosító Zrt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40. 6/3.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-08-000268/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 20. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MGK GROUP POWER Termelõ,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1091 Budapest, Mester utca 34. alagsor 7.; cégjegyzékszáma: 01 09 886589; adószáma: 11557733-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Vadász & Partners
Felszámoló, Vagyonfelügyelõ és Tanácsadó Kft., 1112
Budapest, Neszmélyi u. 44.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-08-001469/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 13. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) POLJOT HUNGÁRIA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1158 Budapest, Késmárk utca 16.; cégjegyzékszáma:
01 09 877030; adószáma: 13201548-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2030 Érd, Bogyó utca 37.
2040 Budaörs, Szabadság út 44.
2030 Érd, Budai út 13.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzser Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) STIL MODA 2001 Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1037 Budapest, Vörösvári út 119.; cégjegyzékszáma: 01 09 888165;
adószáma: 12654163-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4030 Debrecen, Diószegi út 32–34.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénzügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-07-005163/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-07-006855/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 12. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) EURO-RACING Gazdasági Szol-

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 2. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) FORRÁS LIGET Ingatlanforgal-
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mazó, Építõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1026 Budapest, Virágárok u. 17.
I. em. 6.; cégjegyzékszáma: 01 09 888244; adószáma:
13375250-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
8800 Nagykanizsa, Sugár út 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PANNON VAGYONKEZELÕ Felszámoló Tanácsadói Kft., 1025 Budapest, Szépvölgyi út 52.

4445

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-08-000227/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 25. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Kalányos Testvérek Kereskedelmi
Betéti Társaság (7636 Pécs-Málom, Alsó u. 14.; cégjegyzékszáma: 02 06 073256; adószáma: 22334938-2-02) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, 1092 Budapest, Ferenc krt. 40. II./16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Fõvárosi Bíróság
17.Fpk.01-08-003846/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 27. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SILVERPLAST Mûanyagipari és
Orvostechnikai Eszközöket Gyártó, Forgalmazó Export-Import Korlátolt Felelõsségû Társaság (1037 Budapest, Bécsi út 269. 1. em. 103.; cégjegyzékszáma:
01 09 900164; adószáma: 10638864-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 3/B
Fióktelepe(i): 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 74/B
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénzügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-08-000229/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 25. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MET – H. É. L. Energetikai kivitelezõ és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(7700 Mohács, Ete János utca 7/A; cégjegyzékszáma:
02 09 065397; adószáma: 11548625-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7700 Mohács, Kígyó u. 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Budapest, Csata u. 11., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-08-000319/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Varga és Társa Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(7691 Pécs, Mázsaház utca 15.; cégjegyzékszáma:
02 06 072588; adószáma: 22172770-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Varga és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CLIENS Gazdasági
Tanácsadói, Ügyvitelszervezõi és Könyvszakértõi Kft,
7623 Pécs, Rét u. 15., cégjegyzékszáma: 02 09 000169.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-07-000657/21. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BARANYATERRA Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7633 Pécs, Endresz György utca 5. 8. em. 31.; cégjegyzékszáma: 02 09 069636; adószáma: 13343055-2-02)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Csabaholding Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1146 Budapest,
Thököly u. 59/A I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.
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A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-08-000240/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 25. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SOLISUN PLAZA Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7631 Pécs,
Megyeri út 76.; cégjegyzékszáma: 02 09 070436; adószáma: 13615910-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: GORDIUS CONSULTING Gazdasági-Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonért.
Zrt., 1143 Budapest, Besnyõi utca 13., cégjegyzékszáma:
01 10 042573. (A helyi kirendeltség címe: 7623 Pécs,
Megyeri út 66.)

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
13.Fpk.03-08-000334/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 20. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) LKW-PARK Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (6065 Lakitelek, Széchenyi körút 100.; cégjegyzékszáma: 03 06 113671; adószáma:
22174796-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.,
cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-08-000371/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PUSZTA 92. Big Foot Show Szórakoztató, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6235 Bócsa, IV. kerület 8.; cégjegyzékszáma: 03 09 106477; adószáma: 10790362-2-03) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
PUSZTA 92 Kereskedelmi, Vendéglátóipari- és Szolgáltató Kft.
Elõzõ székhelye(i):
2000 Szentendre, Nap u. 20/E

2008/30. szám

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési-Tanácsadó Zrt., 1134 Budapest, Csata u. 11. mfszt. 7., cégjegyzékszáma: 01 10
041640.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-08-000376/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 27. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) RAABE-FOOD Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt”
(6000 Kecskemét, Lukács Gy. u. 8. 3. em. 2.; cégjegyzékszáma: 03 09 109884; adószáma: 12856059-2-03) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
RAABE-FOOD Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-08-000370/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 25. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Fekete és Huszka Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (6115 Kunszállás, Tanya 101.; cégjegyzékszáma: 03 09 111083; adószáma: 13152499-2-03) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Fekete és Huszka Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Békés Megyei Bíróság
7.Fpk.04-08-000126/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) SZARVASI BÚTOR-HÁZ Építõ-,
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Asztalos- és Kárpitosipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (5540 Szarvas, Kis utca 2–6. 1. em. 9.; cégjegyzékszáma: 04 09 005846; adószáma: 13005775-2-04) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2–4.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001.

száma: 11582780-2-05) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
3422 Bükkábrány, Géczy István u. 21
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59., cégjegyzékszáma: 01 09 269955.

A Békés Megyei Bíróság
7.Fpk.04-08-000111/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-08-000249/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) STRONG-JOB Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5600 Békéscsaba, Kazinczy-ltp. 4. C ép. 4. em. 4.; cégjegyzékszáma: 04 09 007228; adószáma: 13816544-2-04) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Kazal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 1. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) DIVEX Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (6800 Hódmezõvásárhely, Dáni u. 28; cégjegyzékszáma: 06 06 002119; adószáma: 21643927-2-06)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Budapest, Csata u. 11. mfszt. 7., 1581 Budapest, Pf. 108., cégjegyzékszáma: 01 10 041640. (A helyi kirendeltség címe:
6721 Szeged, Szent István tér 16.)

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-08-000167/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MATYI ÉS TÁRSA Építõipari
Szolgáltató Betéti Társaság (3530 Miskolc, Király u. 5.
3. em. 13.; cégjegyzékszáma: 05 06 014050; adószáma:
21813773-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
1055 Budapest, Szent István krt. 1. I. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-08-000191/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 27. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BÓNUSZ’96 Bizosítási és Pénzügyi
Szolgáltató Betéti Társaság (6723 Szeged, Olajos
u. 12/C. IV/19; cégjegyzékszáma: 06 06 007503; adószáma: 21742507-1-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
GAR-BI Szolgáltató és Kereskedelmi Bt
A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001. (A helyi kirendeltség címe: 6720 Szeged, Kölcsey u. 13.)

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
7.Fpk.05-07-000558/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ÜVEGES és Társa Fuvarozási és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (3425
Sály, Legyestanya; cégjegyzékszáma: 05 09 006412; adó-

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-08-000138/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 24. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) ETELE-„1000” Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (6800 Hódmezõvásárhely,
Andrássy u. 10-12.; cégjegyzékszáma: 06 06 008815; adószáma: 21755970-2-06) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
6800 Hódmezõvásárhely, Tanya 3010.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszáma: 01 09 683720. (A helyi kirendeltség címe:
6720 Szeged, Roosevelt tér 14. fszt. 2.)

A Csongrád Megyei Bíróság
2.Fpk.06-08-000147/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 20. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) METAL GRAPHIX Testdekorációs és Mûvészeti Betéti Társaság (6723 Szeged, Rózsa
u. 6.; cégjegyzékszáma: 06 06 012388; adószáma:
20997144-1-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611. (A helyi kirendeltség címe: 6720 Szeged, Kölcsey u. 13.)

A Csongrád Megyei Bíróság
12.Fpk.06-08-000378/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) K & K 2006 Építõipari és Szolgáltató Betéti Társaság (6800 Hódmezõvásárhely, Berkenye
u. 27.; cégjegyzékszáma: 06 06 015271; adószáma:
21355673-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
KEEPER TREND Vagyonvédelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6000 Kecskemét, Petõfi Sándor utca 16. 3. em. 315.
6000 Kecskemét, Szarkás 312.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zrt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. em. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074. (A helyi kirendeltség címe: 6721 Szeged, József Attila sgt. 4.)
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A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-08-000172/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 25. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „TUTTI TRADE” Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6800
Hódmezõvásárhely, Rárósi u. 112.; cégjegyzékszáma:
06 09 000730; adószáma: 10462799-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
6800 Hódmezõvásárhely, Rét u. 22.
6800 Hódmezõvásárhely, Rárósi u. 104.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Budapest, Csata u. 11. mfszt. 7., 1581 Budapest, Pf. 108., cégjegyzékszáma: 01 10 041640. (A helyi kirendeltség címe:
6721 Szeged, Szent István tér 16.)

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-08-000252/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 20. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) POLIMER RÖSZKE Ipari és Kereskedelmi KFT (6758 Röszke, Petõfi S. u. 58.; cégjegyzékszáma: 06 09 002582; adószáma: 11088059-2-06) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„Ledenjak” Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6758 Röszke, József Attila utca
Belterület 807. 749. hrsz.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL-ORG Tanácsadó Kft., 1107 Budapest, Mázsa tér 5–7., cégjegyzékszáma: 01 09 705817. (A helyi kirendeltség címe: 6771 Szeged, Makai út 21.)

A Csongrád Megyei Bíróság
2.Fpk.06-08-000208/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 20. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) HOLDFÉNY No. 1. Termelõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6800 Hódmezõvásárhely-Kishomok, Tanya 5306/2.;
cégjegyzékszáma:
06
09
005912;
adószáma:

2008/30. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

11596893-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
6800 Hódmezõvásárhely, Makói úti Ipartelep
6800 Hódmezõvásárhely, Makói úti Ipartelep
6491/44. hrsz.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL-ORG Tanácsadó Kft., 1107 Budapest, Mázsa tér 5–7., cégjegyzékszáma: 01 09 705817. (A helyi kirendeltség címe: 6771 Szeged, Makai út 21.)

A Csongrád Megyei Bíróság
2.Fpk.06-08-000245/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 24. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SZIVÁRVÁNY TRADE 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6725 Szeged, Veresács u. 5.; cégjegyzékszáma:
06 09 006853; adószáma: 12466146-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INSOLVENT Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1115 Budapest, Ildikó u. 21., 1519
Budapest, Pf. 353, cégjegyzékszáma: 01 09 163235. (A helyi kirendeltség címe: 6722 Szeged, Nemestakács u. 12/A)

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-08-000230/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 20. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) LOCKITA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6791 Szeged,
Vadliba u. 36.; cégjegyzékszáma: 06 09 007068; adószáma: 12535200-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zrt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. em. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074. (A helyi kirendeltség címe: 6721 Szeged, József Attila sgt. 4.)
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dett végzésével a(z) ÁRPÁD-BAU Építõipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(6769 Pusztaszer, Árpád utca 43.; cégjegyzékszáma:
06 09 007858; adószáma: 12813366-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Total-Bau 2002 Építõipari Szolgáltató és Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6728 Szeged, Fonógyári út 9.
6721 Szeged, Szilágyi u. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. fszt. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 724084. (A helyi
kirendeltség címe: 6720 Szeged, Deák F. u. 2. mfszt. 7.)

A Csongrád Megyei Bíróság
2.Fpk.06-08-000302/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SZE-RO BAU Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (6760 Kistelek, Erzsébet u. 15.; cégjegyzékszáma: 06 09 009087; adószáma: 13222145-2-06) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
FARAGÓ ÉS TÁRSA BAU Építõipari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
SZE-RO BAU Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
FARAGÓ ÉS TÁRSA Építõipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6647 Csanytelek, Tömörkényi út 14.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL
Felszámoló, Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., 1077 Budapest, Dohány u. 54., cégjegyzékszáma: 01 09 690835.
(A helyi kirendeltség címe: 6720 Szeged, Kölcsey u. 13.)

A Csongrád Megyei Bíróság
12.Fpk.06-08-000336/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-08-000232/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 26. napján jogerõre emelke-

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 30. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) GLOBAL EDUCATION NETWORK Oktatási Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (6726 Szeged, Bérkert u. 54.; cégjegy-
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zékszáma: 06 09 010200; adószáma: 13591849-2-06) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
GLOBAL EDUCATION NETWORK Oktatási Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: TREND Gazdasági
Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B, cégjegyzékszáma: 01 09 867547. (A helyi kirendeltség címe:
6722 Szeged, Jósika u. 41.)

A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-08-000209/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) LEVLO Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (2475 Kápolnásnyék, Kiss u. 9.; cégjegyzékszáma: 07 06 009522; adószáma: 20707905-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
V-BEACH HUNGARI Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság
LEVLO Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Kazal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929.
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A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-08-000203/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) EGONTEXT TRADING Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(8071 Magyaralmás, Széchenyi utca 28.; cégjegyzékszáma: 07 09 010374; adószáma: 13282857-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: GORDIUS CONSULTING Gazdasági Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonértékelõ Zrt., 1143 Budapest, Besnyõi u. 13., cégjegyzékszáma: 01 10 042573.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-07-000396/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 30. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MAJSA-BAU Építõipari Betéti
Társaság (9400 Sopron, Juharfa u. 17. fszt. 2.; cégjegyzékszáma: 08 06 012059; adószáma: 21947678-2-08) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
9400 Sopron, Jókai utca 5. fszt. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO-ALBA Szolgáltató Zrt., 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9–11. IV/2.,
cégjegyzékszáma: 01 10 043170.

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-07-000710/14. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-07-000394/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 27. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ERÕS DUÓ Ipari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8000
Székesfehérvár, Budai út 94/4.; cégjegyzékszáma:
07 09 008997; adószáma: 12927830-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 27. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) FITING Építõipari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(9400 Sopron, Halász u. 23.; cégjegyzékszáma:
08 09 003377; adószáma: 11127288-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
9400 Sopron, Kertesi u. 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: City Invest Üzleti
Tanácsadó Kft., 1066 Budapest, Teréz körút 6., cégjegyzékszáma: 13 09 083631.
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A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-08-000253/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 26. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) GARKONF Konfekcionáló Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt”
(9027 Gyõr, Juharfa út 33.; cégjegyzékszáma:
08 09 004310; adószáma: 11136482-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
GARKONF Konfekcionáló Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
9025 Gyõr, Csipkegyári u. 11.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DELTA NOVA Felszámoló és Tanácsadó Kft., 2890 Tata, Ady E. u. 67., cégjegyzékszáma: 11 09 002635.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-08-000128/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 27. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) GABONEX 2005 Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9023 Gyõr,
Csaba utca 7. B ép.; cégjegyzékszáma: 08 09 013517; adószáma: 13608385-2-08) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
H + H Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: „Hunyadi” Válságmenedzser és Felszámoló Zrt., 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10 043681.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-08-000280/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 27. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Gardénia Csipkefüggönygyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság (9027 Gyõr, Juharfa út 33.; cégjegyzékszáma: 08 10 001509; adószáma:
10531255-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Gardénia Csipkefüggönygyár Részvénytársaság
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Elõzõ székhelye(i):
9025 Gyõr, Csipkegyári u. 11.
Jogelõd(ök): Gardénia Csipkefüggönygyár
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. emelet, cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000296/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 26. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „KERT-FU” Kereskedelmi és Szállítmányozási Betéti Társaság (4034 Debrecen, Nagybánya u. 18.; cégjegyzékszáma: 09 06 009579; adószáma:
20700898-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszámoló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80/A l. em. 3.,
cégjegyzékszáma: 01 09 878016. (A helyi kirendeltség címe: 3533 Miskolc, Gózon Lajos u. 11.)

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-08-000027/18. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) HAJDÚ SA-RO Vagyonvédelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4031 Debrecen, Derék
u. 62. 4. em. 13.; cégjegyzékszáma: 09 06 010560; adószáma: 21013313-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-08-000323/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) HÍRLAP-FOTÓ Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4028 Debrecen, Kassai
út 93. 1. em. 6.; cégjegyzékszáma: 09 06 011799; adószáma: 21449369-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ székhelye(i):
4031 Debrecen, Kishegyesi út 58. 2. em. 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. Sz. „Juris-Invest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000213/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 1. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ANITA-TRANZEX Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4034 Debrecen, Vámospércsi út 93.; cégjegyzékszáma: 09 09 002808; adószáma: 11153229-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4030 Debrecen, Vasutas u. 31.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonkezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 01 09 739104.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-08-000361/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „MILLENIUM - WORX” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4031 Debrecen, Derék u. 48. 6. em. 20.; cégjegyzékszáma: 09 09 007252; adószáma: 12460267-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4031 Debrecen, István út 33. 5. em. 17.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befektetési és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3., cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-08-000429/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) LUBALU-BOOK Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4027 Deb-
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recen, Ibolya utca 19. X. em. 29.; cégjegyzékszáma:
09 09 008804; adószáma: 12837667-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
SZ-VILL 2002 Építõipari Kivitelezõ és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4031 Debrecen, Trombitás utca 8. 4. em. 39.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Felszámoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A, cégjegyzékszáma: 01 09 562281.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000306/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 21. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ER-KO AUTÓ Gépjármû-kereskedelmi és Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4060 Balmazújváros, Wesselényi utca 85.; cégjegyzékszáma: 09 09 009089; adószáma: 12901788-2-09) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
ER-KO Gépjármû-kereskedelmi és Építõipari Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4080 Hajdúnánás, Ady Endre utca 37.
4080 Hajdúnánás, Petõfi út 61.
4080 Hajdúnánás, Bocskai út 23.
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. Sz. „Juris-Invest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-08-000363/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ARANYGÚNÁR-2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4116 Berekböszörmény, Bocskai utca 37.; cégjegyzékszáma: 09 09 009225; adószáma: 12936780-2-09) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
BACSA+ENCI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4116 Berekböszörmény, Arany J. u. 2/A
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A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befektetési és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3., cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000308/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 21. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) FORNI Sütõipari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4025 Debrecen, Széchenyi utca 11.; cégjegyzékszáma:
09 09 010090; adószáma: 13140869-2-09) 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.
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A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000228/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BRUPO Szerelõipari Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4251 Hajdúsámson-Martinka, Darvas u. 89.; cégjegyzékszáma: 09 09 013849; adószáma: 13434607-2-09) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
3580 Tiszaújváros, Mátyás király u. 36. 4. em. 3.
3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonkezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 01 09 739104.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-08-000274/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-08-000327/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 24. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) LANDMART Vagyonvédelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (4128 Bedõ, Jókai
utca 11.; cégjegyzékszáma: 09 09 012711; adószáma:
11841650-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
CHANG YUE HUNGARY Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
STAR-MED Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Ezer Csoda Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1102 Budapest, Kõrösi Csoma Sándor u. 21.
4026 Debrecen, Hunyadi J. u. 4.
2146 Mogyoród, Béke utca 10.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 25. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PÁSZTOR és Társa Fafeldolgozó és
Kereskedelmi Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(3360 Heves, Szerelem Alfréd u. 30.; cégjegyzékszáma:
10 06 020581; adószáma: 23213643-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
KELEMEN és PÁSZTOR Fafeldolgozó és Kereskedelmi Betéti Társaság
PÁSZTOR és Társa Fafeldolgozó és Kereskedelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1146 Budapest, Thököly u. 59/A I/13., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-08-000219/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 1. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) CONDOR SECURITY ’2000
Vagyonvédelmi Betéti Társaság (3300 Eger, Koháry
utca 12. 2. em. 6.; cégjegyzékszáma: 10 06 023243; adószáma: 20226701-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

4454

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-08-000096/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) HEFESA Vendéglátó Betéti Társaság (3000 Hatvan, Tabán u. 2. 2. em. 8.; cégjegyzékszáma: 10 06 025547; adószáma: 21828186-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Válságmenedzser és Felszámoló Részvénytársaság, 1145 Budapest, Uzsoki u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10
043681.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-08-000223/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „KÉT-KÕNIG” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (3386 Sarud, Bocskai
út 36.; cégjegyzékszáma: 10 06 026668; adószáma:
24048871-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
3178 Varsány, Mikszáth u. 13.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
O. u. 6–8., cégjegyzékszáma: 01 09 364827.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-08-000175/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 12. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „Paláncz és társa” Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (3300 Eger, Ludányi utca 13.; cégjegyzékszáma: 10 09 020354; adószáma: 10618433-2-10) adós fize-
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tésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„Paláncz és társa” Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3300 Eger, Maklári út 80.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
O. u. 6–8., cégjegyzékszáma: 01 09 364827.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-08-000047/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 31. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) X-CLEAN Takarító Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(3390 Füzesabony, Temetõ út 22.; cégjegyzékszáma:
10 09 026853; adószáma: 13663126-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL
Felszámoló, Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., 1077 Budapest, Dohány u. 54., cégjegyzékszáma: 01 09 690835.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-08-000255/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 24. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) DOMSZINET Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(3033 Rózsaszentmárton, Deák Ferenc út 28.; cégjegyzékszáma: 10 09 027487; adószáma: 12840377-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Rakács és Rakács Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1101 Budapest, Üllõi út 106.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi Rt., 1024 Budapest, Retek u. 10. I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10
044406.
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A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070162/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 21. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) FRANKO-KÉMÉNY Építõipari
Betéti Társaság (2518 Leányvár, Bécsi út 38.; cégjegyzékszáma: 11 06 009026; adószáma: 21936874-2-11) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szolgáltató Rt., 1055 Budapest, Stollár Béla u. 3/A V/1., cégjegyzékszáma: 01 10 043170.
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„végelszámolás alatt” (2837 Vértesszõlõs, Major; cégjegyzékszáma: 11 09 008289; adószáma: 12694231-2-11)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
DANAGRICOLA Tojás- és Tojáskészítmény Forgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. fszt. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 724084.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-08-070368/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070045/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 30. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) RESTO-TRADE Vendéglátóipari
és Szolgáltató Betéti Társaság (2500 Esztergom, Budai
N. A. u. 8. 3. em. 1.; cégjegyzékszáma: 11 06 009142; adószáma: 21980419-2-11) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Süvegesné és Társa Vendéglátóipari és Szolgáltató Betéti Társaság
Telephelye(i):
2500 Esztergom, Kossuth L. u. 43.
2500 Esztergom, Petõfi S. u. 64.
2500 Esztergom, Simor J. u. 51.
2500 Esztergom, Attila u. 1.
2500 Esztergom, Petõfi S. u. 68.
2500 Esztergom, Terézia u. 19.
2500 Esztergom, Árok út 18.
Fióktelepe(i):
2028 Pilismarót, Dobozi út 22.
2510 Dorog, Mária utca 1/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: PRUDENS PROFIT
CONTROLL Vagyonkezelõ Kft., 9026 Gyõr, Ady E.
u. l/B, cégjegyzékszáma: 08 09 007188.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070347/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 20. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) DANAGRICOLA Tojás- és Tojáskészítmény Forgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 27. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) LOLA-Transz Belföldi és Nemzetközi Szállítási és Szállítmányozási Korlátolt Felelõsségû Társaság (2837 Vértesszõlõs, Akácfa út 10.; cégjegyzékszáma: 11 09 010493; adószáma: 13395533-2-11) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Rt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-08-070022/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 10. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) DIGITAL REALITY Szoftverfejlesztõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tatabánya, Ságvári út (hrsz.: 2130/4) 5/D; cégjegyzékszáma:
11 09 012621; adószáma: 12302787-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1148 Budapest, Õrs vezér tere 15. IX/36.
1141 Budapest, Fogarasi út 98.
1107 Budapest, Fogadó u. 4.
Fióktelepe(i):
1107 Budapest, Fogadó utca 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADVOCO Vagyonkezelõ és Tanácsadó Kft., 9022 Gyõr, Liszt Ferenc u. 37.
fszt. 2., cégjegyzékszáma: 08 09 003091.
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A Nógrád Megyei Bíróság
5.Fpk.12-08-000081/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 23. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Berki Sándorné és Társa Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (3123 Cered, Petõfi út 44.; cégjegyzékszáma: 12 06 004370; adószáma: 21379565-2-12) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Berki Sándorné és Társa Építõipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
Füzi Zsolt és Társa Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Nem bejegyzett székhelye(i):
2191 Bag, Liget utca 25.
3125 Szilaspogony, Rákóczi út 179.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-08-000360/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) R + M VAKOND Építési,
Szállítási és Szolgáltató Betéti Társaság (2013 Pomáz,
Bem J. u. 1.; cégjegyzékszáma: 13 06 020644; adószáma:
24561530-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NASZÁLYHOLDING-VÁC Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 2600 Vác,
Széchenyi u. 10–12., cégjegyzékszáma: 13 09 063541.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: CONTACT NORD
Felszámoló, Vagyonkezelõ Kft., 1078 Budapest, István
u. 47. II. em. 14., cégjegyzékszáma: 01 09 463743.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-002491/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 30. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PSZP ’97 Kereskedelmi Betéti Társaság (2085 Pilisvörösvár, Görgey u. 50.; cégjegyzékszáma: 13 06 027019; adószáma: 24611037-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Investment Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt. Mûködõ Részvénytársaság, 1037 Budapest, Seregély u. 17., cégjegyzékszáma: 01 10 041755.

A Pest Megyei Bíróság
1.Fpk.13-08-001072/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 25. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) FURGON TRANS Fuvarozási és
Szállítmányozási Betéti Társaság (2344 Dömsöd, Elõre
út 7.; cégjegyzékszáma: 13 06 039147; adószáma:
20907002-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CMB Holding Gazdasági, Mûszaki Tanácsadó Kft., 1164 Budapest, Jövendõ
u. 3., cégjegyzékszáma: 01 09 160583.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-08-000332/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-002612/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 3. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Insuker Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (2461 Tárnok, Rõsler Endre
utca 1.; cégjegyzékszáma: 13 06 025692; adószáma:
24602242-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 12. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) N és D 2002. Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (2766 Tápiószele, Ibolya
utca 15.; cégjegyzékszáma: 13 06 044831; adószáma:
21396254-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: YPLON Vagyonkezelõ, Felszámoló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1025 Budapest, Csévi u. 11/B, cégjegyzékszáma: 01 09 461424.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Vagyonhasznosító Zrt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
VI. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-002376/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-08-000546/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Korsós és Mézes Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (2330 Dunaharaszti, Tompa
Mihály utca 6.; cégjegyzékszáma: 13 06 045176; adószáma: 21414996-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
1055 Budapest, Szent István krt. 1. I. emelet, cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MANÓK-40 Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (2182 Domony (Domonyvölgy), Tó u. 4069/2. hrsz.; cégjegyzékszáma: 13 06 052287; adószáma: 21969520-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CONSULT Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság, 1034 Budapest, Seregély
u. 13., cégjegyzékszáma: 01 09 066529.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-08-000592/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-002360/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 1. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) UB-BURK Szolgáltató Betéti Társaság „v. a.” (2760 Nagykáta, Dobó utca 9.; cégjegyzékszáma: 13 06 045383; adószáma: 21427888-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
UB-BURK Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Felszámoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A, cégjegyzékszáma: 01 09 562281.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-06-000960/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 10. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) V. G. N. Kereskedelmi és Fuvarozó
Betéti Társaság (2161 Csomád, József Attila u. 13.; cégjegyzékszáma: 13 06 051530; adószáma: 28345314-2-13)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 12. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MALT Építõipari és Szolgáltató Betéti Társaság (2300 Ráckeve, Peregi Dunasor 144.; cégjegyzékszáma: 13 06 055726; adószáma: 21446517-2-13)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Vagyonhasznosító Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
1137 Budapest, Radnóti M. utca 40. 6. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-08-000137/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 10. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) EUROLIFT Kereskedelmi és Szervizszolgáltató Kft. (2040 Budaörs, Babér u. 10., fióktelepei: 1084 Budapest, Õr u. 1., 1086 Budapest, Szeszgyár utca 6. I. em. 2., 1106 Budapest, Keresztúri út 208.; cégjegyzékszáma: 13 09 064882; adószáma: 10690413-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: KURÁTOR-FELSZÁMOLÓ Szolgáltató Kft., 1035 Budapest, Kórház
u. 29., cégjegyzékszáma: 01 09 726061.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-002560/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
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A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-08-000586/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) A & F TRADE Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2119 Pécel, Rákóczi út 12.,
fióktelepe: 2235 Mende, 31-es fõút 34. km; cégjegyzékszáma: 13 09 070319; adószáma: 12047536-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Felszámoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A, cégjegyzékszáma: 01 09 562281.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 30. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Sziráki és Társa Kereskedelmi,
Vendéglátó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2370 Dabas, Kisfaludy utca 10/A; cégjegyzékszáma: 13 09 084142; adószáma: 11964641-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Válságmenedzser és Felszámoló Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, 1145 Budapest, Uzsoki u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10 043681.

A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-07-001999/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-002059/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) VENTONA Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2330 Dunaharaszti, Fõ u. 266.; cégjegyzékszáma: 13 09 072523; adószáma: 12149580-2-13)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Válságmenedzser és Felszámoló Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, 1145 Budapest, Uzsoki u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10 043681.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 31. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ÉLFÉM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2220 Vecsés, Aulich Lajos u. 21. A ép.; cégjegyzékszáma: 13 09 086749;
adószáma: 12570122-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DELTA NOVA Felszámoló és Tanácsadó Kft., 2890 Tata, Ady E. u. 67., cégjegyzékszáma: 11 09 002635.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-05-001965/39. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-001853/8. sz. végzése
felszámolás megindításának
közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „Gergõk” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2141 Csömör, Árpádföldi u. 17.; cégjegyzékszáma: 13 09 079097; adószáma: 12359765-2-13) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 31. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) UNOPACK Fafeldolgozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2200 Monor,
Belterület hrsz. 2126.; cégjegyzékszáma: 13 09 087763;
adószáma: 12634330-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: CONTACT NORD
Felszámoló, Vagyonkezelõ Kft., 1078 Budapest, István
u. 47. II. em. 14., cégjegyzékszáma: 01 09 463743.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Investment Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037 Budapest, Seregély u. 17., cégjegyzékszáma: 01 10 041755.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-08-000692/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-002213/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „CITY JET Trans” Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2335
Taksony, Széchenyi u. 88/A; cégjegyzékszáma:
13 09 092135; adószáma: 11577652-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Telephelye(i):
2335 Taksony, Mezõsor u. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NASZÁLYHOLDING-VÁC Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 2600 Vác,
Széchenyi u. 10–12., cégjegyzékszáma: 13 09 063541.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 30. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ANHYDRO Építõipari Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2740 Abony, Szelei
út 70.; cégjegyzékszáma: 13 09 095660; adószáma:
13092852-2-13) 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
7.Fpk.13-08-000021/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 23. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) R & R BUILDER-BAU Építõipari
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2013 Pomáz, Községház u. 7.; cégjegyzékszáma: 13 09 094866;
adószáma: 13048097-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CONSULT Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság, 1034 Budapest, Seregély
u. 13., cégjegyzékszáma: 01 09 066529.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-08-000765/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 25. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PÁL ÉS TÁRSAI Kereskedelmi
és Ipari Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2370 Dabas II, Vörösmarty u. 117.; cégjegyzékszáma:
13 09 095155; adószáma: 13065205-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-002631/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 5. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) INTERGROUP 2004 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2120 Dunakeszi, Egressy út 7.; cégjegyzékszáma:
13 09 098040; adószáma: 13228127-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Nem bejegyzett székhelye(i):
1161 Budapest, Tavirózsa tér 9. III. em. 16.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-002635/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PLANTAGO Universal Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2030 Érd, Zengõ utca 85., fióktelepe: 3000 Hatvan, Csányi út 29.; cégjegyzékszáma: 13 09 101263; adószáma:
10802920-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: CMB Holding Gazdasági, Mûszaki Tanácsadó Kft., 1164 Budapest, Jövendõ
u. 3., cégjegyzékszáma: 01 09 160583.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-001252/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 1. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KUN TRANS Szállítmányozási
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2340 Kiskunlacháza,
Dózsa György út 6.; cégjegyzékszáma: 13 09 104501;
adószáma: 13552442-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Telephelye(i):
2340 Kiskunlacháza, Gábor Áron utca 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: „TREND” Gazdasági Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B
II/17., cégjegyzékszáma: 01 09 867547.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-08-000495/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SUGAR-DIAMOND Építõipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2750 Nagykõrös, Bárány u. 2/A fszt. 3.; cégjegyzékszáma: 13 09 107602; adószáma: 13702623-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
SUGAR-DIAMOND Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2096 Üröm, Petõfi S. u. 16.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-001650/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 23. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) CARICOTRANS HUNGARY Szál-
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lítási és Kereskedelmi Kft. (2134 Szõd, Kölcsey u. 8.,
fióktelepe: 2133 Szõdliget, Petõfi S. u. 35.; cégjegyzékszáma: 13 09 108222; adószáma: 12165845-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DELTA NOVA Felszámoló és Tanácsadó Kft., 2890 Tata, Ady E. u. 67., cégjegyzékszáma: 11 09 002635.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-002637/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 30. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) HO-VA-HO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2766 Tápiószele, Valéria u. 6/A, fióktelepe: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok út 17.; cégjegyzékszáma: 13 09 108384; adószáma:
12658435-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Válságmenedzser és Felszámoló Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, 1145 Budapest, Uzsoki u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10 043681.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-08-000479/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 26. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) DUSTREND Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2040 Budaörs, Szivárvány u. 8.; cégjegyzékszáma: 13 09 108647; adószáma:
11955942-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Punyi és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1173 Budapest, Újlak u. 58.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NASZÁLYHOLDING-VÁC Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 2600 Vác,
Széchenyi u. 10–12., cégjegyzékszáma: 13 09 063541.
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A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-08-000216/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Somogy Megyei Bíróság
3.Fpk.14-08-000044/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 24. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) INNOWARE Építõipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2013 Pomáz, Sashegy u. 14.; cégjegyzékszáma: 13 09 110311; adószáma:
11087261-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONTACT NORD
Felszámoló, Vagyonkezelõ Kft., 1078 Budapest, István
u. 47. II. em. 14., cégjegyzékszáma: 01 09 463743.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BUCZKÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (8646 Balatonfenyves, Munkácsy
M. köz 18.; cégjegyzékszáma: 14 06 306910; adószáma:
21815782-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-08-000549/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-08-000120/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) LWK Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2045 Törökbálint, Tó park 6.; cégjegyzékszáma: 13 09 117375; adószáma: 14049204-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1203 Budapest, Eötvös u. 36.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 26. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „CARNARIUM” Húsfeldolgozó,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság, f. a. (7431 Juta, Ipartelep 1.; cégjegyzékszáma:
14 09 304895; adószáma: 12799587-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Somogy Megyei Bíróság
3.Fpk.14-08-000216/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 25. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) RELUX-HOME Kereskedelmi és
Szolgáltató Közkereseti Társaság (8623 Balatonföldvár,
Zrínyi Miklós utca 14.; cégjegyzékszáma: 14 03 300496;
adószáma: 22255387-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCURS Manager Befektetõ és Tanácsadó Kft., 8800 Nagykanizsa, Ady
E. u. 4., cégjegyzékszáma: 20 09 063623.

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-08-000055/14. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KEKE BAU Építõipari Vállalkozási és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (8724 Inke, Hunyadi u. 43.; cégjegyzékszáma:
14 09 306704; adószáma: 12564804-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1034 Budapest, Viador u. 15. 4. em. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CERES Gazdasági
Tanácsadó és Felszámoló Kft., 7400 Kaposvár, Arany J.
tér 5., cégjegyzékszáma: 14 09 306648.
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000546/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000718/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 24. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PRESENT FOR GYRY Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4625 Záhony, Ady
Endre u. 5/C 3. em. 11.; cégjegyzékszáma: 15 06 086057;
adószáma: 25692442-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszáma: 01 09 683720. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 1–3. 5/505.)

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 3. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) OLEG AND OLGA Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Gagarin
u. 14.; cégjegyzékszáma: 15 06 090905; adószáma:
21504190-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4600 Kisvárda, Litki út 18.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADÓAKTUÁL
Könyv- és Adószakértõi, valamint Kereskedelmi Kft.,
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20., 4401 Pf. 69., cégjegyzékszáma: 15 09 060631.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000663/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000781/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 26. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) GOSTANA-21 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Gagarin
utca 3.; cégjegyzékszáma: 15 06 089598; adószáma:
21195321-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4600 Kisvárda, Gagarin u. 22.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Keszau-Solder Serec-L Könyvelõ Auditáló Vagyonértékelõ és Tanácsadó Kft., 1125 Budapest, Istenhegyi út 58/B, cégjegyzékszáma: 01 09 077793.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 9. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) DEOLEN-M Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Sport u. 16.;
cégjegyzékszáma:
15
06
091401;
adószáma:
21570515-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1054 Budapest, Pozsonyi
út 33/A I/1., cégjegyzékszáma: 01 09 724084. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai út 5. I/109.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000582/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000638/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 29. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) DILAGROS Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki út 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 090821; adószáma: 21500794-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
O. u. 6–8., cégjegyzékszáma: 01 09 364827. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 19.)

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 21. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TAVRIA-TRADE Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Szent
István u. 3. fszt. 3.; cégjegyzékszáma: 15 06 091440; adószáma: 21572218-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszakértõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedelmi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em., cégjegyzékszáma: 15 09 060370.
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000762/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „ALPINBAU-TRADE” Építõipari
és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(4400 Nyíregyháza, Deák F. u. 48.; cégjegyzékszáma:
15 06 091571; adószáma: 21588419-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„ALPINBAU-TRADE” Építõipari és Szolgáltató Betéti
Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1. em. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 269955. (A helyi kirendeltség címe: 4900 Fehérgyarmat, Árpád u. 12.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000760/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KUTEM-TRADE Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Szegfû
u. 20. 1. em. 4.; cégjegyzékszáma: 15 06 091632; adószáma: 21778160-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL
Felszámoló, Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., 1077 Budapest, Dohány u. 54., cégjegyzékszáma: 01 09 690835.
(A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai
u. 30.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000544/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 24. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ARITORIJA-V Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Gagarin
út 13.; cégjegyzékszáma: 15 06 091771; adószáma:
21800733-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL
Felszámoló, Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., 1077 Budapest, Dohány u. 54., cégjegyzékszáma: 01 09 690835.
(A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai
u. 30.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-08-000590/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 24. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „GÁREV” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4562 Vaja, Õri út 64.; cégjegyzékszáma: 15 06 091922; adószáma: 21809134-2-15) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszáma: 01 09 683720. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 1–3. 5/505.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000759/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) LOKIS AND S Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4495 Döge, Szõlõskert
u. 55.; cégjegyzékszáma: 15 06 092836; adószáma:
21959435-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PRUDENS PROFIT
CONTROLL Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság, 4625 Záhony, Szebecse út 4., cégjegyzékszáma: 15 09
070938.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000783/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 9. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) AKKORD-NETWORK Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4495 Döge, Szõlõskert út 19.; cégjegyzékszáma: 15 06 093052; adószáma:
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21979189-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
AKKORD Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CCA Adó- és Pénzügyi Tanácsadó Menedzser Rt., 1148 Budapest, Fogarasi
út 58., cégjegyzékszáma: 01 10 042071. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 21.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000601/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KRISZTOFERÉP Építõipari és
Szolgáltató Betéti Társaság (4335 Kántorjánosi, Dózsa
Gy. u. 7.; cégjegyzékszáma: 15 06 093868; adószáma:
22261007-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
KRISZTOFER Építõipari és Szolgáltató Betéti Társaság
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 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000631/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 21. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Kelet-Fenyõfa Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyíregyháza 0108/21. hrsz.; cégjegyzékszáma: 15 09 067634;
adószáma: 12843600-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 39. 1. em. 5.
4400 Nyíregyháza, Tünde u. 18.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest VI.,
Paulay Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001358/15. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 25. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Szamos-Biovíz Szennyvízkezelõ és
-Építõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 45.; cégjegyzékszáma:
15 09 068075; adószáma: 12958357-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
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 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-07-001593/22. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 24. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TAKAVILL Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4463 Tiszanagyfalu, Honvéd
utca 11.; cégjegyzékszáma: 15 09 071441; adószáma:
13601027-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
TENKES 2005 Biztonsági Szolgálat Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1144 Budapest, Vezér utca 69. D ép. 7. em. 28.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADÓAKTUÁL
Könyv- és Adószakértõi, valamint Kereskedelmi Kft.,
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20., 4401 Pf. 69., cégjegyzékszáma: 15 09 060631.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
8.Fpk.15-08-000637/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 25. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KEMIX-KÕ Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4325 Kisléta, Bogáti utca 10.; cégjegyzékszáma:
15 09 071479; adószáma: 13356428-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
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Elõzõ székhelye(i):
1045 Budapest, Erzsébet u. 8.
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 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000225/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PRIM ‘96 Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (5091 Tószeg, Attila
u. 12.; cégjegyzékszáma: 16 06 004453; adószáma:
26057734-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
PRIM ‘96 Személy- és Vagyonvédelmi Betéti Társaság
PRIM ‘96 Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság
PRIM ‘96 Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság „végelszámolás alatt”
Elõzõ székhelye(i):
5000 Szolnok, Nagy I. krt. 6. I/1.
5091 Tószeg, Attila u. 12.
5091 Tószeg, Rákóczi u. 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000181/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BORSA 2002. Vendéglátó, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (5000 Szolnok,
Vas Gereben u. 22.; cégjegyzékszáma: 16 06 008297; adószáma: 21428250-2-16) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.
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A Tolna Megyei Bíróság
11.Fpk.17-08-000053/14. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 25. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) VIDOLI INVEST Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7172 Harc,
Széchenyi utca 6.; cégjegyzékszáma: 17 09 004890; adószáma: 13152815-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Tolna Megyei Bíróság
11.Fpk.17-08-000084/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 21. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KOCKA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7100 Szekszárd,
Béri B. Á. u. 111. VIII. em. 25.; cégjegyzékszáma:
17 09 005025; adószáma: 13265058-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
K-G Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Tolna Megyei Bíróság
11.Fpk.17-08-000133/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 27. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PANNON FAÉP Építõipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (7149 Báta,
Fõ utca 223.; cégjegyzékszáma: 17 09 006056; adószáma:
13813235-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7632 Pécs, Nagy Imre út 78. 6. em. 18.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
u. 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.
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A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-08-000048/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Vas Megyei Bíróság
3.Fpk.18-07-000027/23. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 29. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Õrség Mezõgazdasági Szövetkezet
(9941 Õriszentpéter, Városszer 106.; cégjegyzékszáma:
18 02 000237; adószáma: 10077489-2-18) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Õrség Mezõgazdasági Termelõszövetkezet
Jogelõd(ök):
Kondorfai Virágzó MTSZ
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 30. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Vasi Flott Üveges Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9761 Táplánszentkereszt, Vörösmarty u. 13; cégjegyzékszáma:
18 09 102456; adószáma: 11314431-2-18) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: APPORT Vagyonértékelõ és Mûszaki-Gazdasági Szolgáltató Kft.,
9700 Szombathely, Engels u. 34., cégjegyzékszáma: 18 09
000366.

A Vas Megyei Bíróság
3.Fpk.18-08-000074/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) HÛTÕ Szolgáltató Betéti Társaság
(9773 Sorokpolány, Dózsa Gy. út 19.; cégjegyzékszáma:
18 06 105047; adószáma: 21565229-2-18) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: APPORT Vagyonértékelõ és Mûszaki-Gazdasági Szolgáltató Kft., 9700
Szombathely, Engels u. 34., cégjegyzékszáma: 18 09
000366.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-08-000002/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 13. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) FÁZIS TERVEZÕ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELÕSSÉGÛ TÁRSASÁG
(9700 Szombathely, Hollán Ernõ u. 17.; cégjegyzékszáma:
18 09 102492; adószáma: 11314709-2-18) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Jogelõd(ök):
Fázis Tervezõ és Kivitelezõ Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÉNZINFO Könyvszakértõ és Szaktanácsadó Kft., 9800 Vasvár, Szentmihályfalvi u. 19/A, cégjegyzékszáma: 18 09 100615.
(A helyi kirendeltség címe: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok
útja 52.)

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-08-000083/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „SZABÓ ÉS TÁRSA” FUVAROZÁSI-SZÁLLÍTÁSI ÉS NAGYKERESKEDELMI
KORLÁTOLT Felelõsségû TÁRSASÁG (9600 Sárvár,
Világos u. 7.; cégjegyzékszáma: 18 09 102387; adószáma:
11313777-2-18) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
9600 Sárvár, Mikes Kelemen u. 29.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HELP Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft., 9700 Szombathely,
Kiskar u. 1., cégjegyzékszáma: 18 09 000505.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-08-000011/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 12. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) A-PLANT HUNGARY Termelõ,
Kereskedõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9796 Horvátlövõ, Cierje dûlõ 212.; cégjegyzékszáma: 18 09 103831; adószáma: 11471903-2-18) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Q. PLANT HUNGARY Termelõ, Kereskedõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2890 Tata, Mikszáth K. u. 5/B
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9796 Horvátlövõ, Petõfi S. u. 26.
9796 Horvátlövõ, Major 0212. hrsz.
Jogelõd(ök):
MARVA Kereskedõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-08-000045/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 29. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Nagy Miklós és Társa Vendéglátó
és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(9970 Szentgotthárd, Mártírok útja 5. A ép.; cégjegyzékszáma: 18 09 103948; adószáma: 11816579-2-18) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HELP Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft., 9700 Szombathely,
Kiskar u. 1., cégjegyzékszáma: 18 09 000505.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-07-000152/15. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) FIRE ATLANTISZ Tûzvédelmi és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(9700 Szombathely, Vizöntõ u. 7.; cégjegyzékszáma:
18 09 104279; adószáma: 12165656-2-18) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1162 Budapest, Hermina u. 37.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HELP Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft., 9700 Szombathely,
Kiskar u. 1., cégjegyzékszáma: 18 09 000505.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-08-000032/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 29. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „HANGÁR” Építõanyagke-
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reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (9737 Bük,
Petõfi u. 21.; cégjegyzékszáma: 18 09 105935; adószáma:
11324887-2-18) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
8230 Balatonfüred, Fürdõ u. 25/A
9737 Bük, Petõfi utca 29.
Jogelõd(ök):
„HANGÁR-DEPÓ” Építõanyag Kerskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: APPORT Vagyonértékelõ és Mûszaki-Gazdasági Szolgáltató Kft.,
9700 Szombathely, Engels u. 34., cégjegyzékszáma: 18 09
000366.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-07-000167/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 29. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Miller Agency Vendéglátóipari
és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(9700 Szombathely, Váci M. utca 42. fszt. 3.; cégjegyzékszáma: 18 09 106394; adószáma: 13523192-2-18) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Vas Megyei Bíróság
3.Fpk.18-08-000053/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Vasi Volán Jármûipari Korlátolt
Felelõsségû Társaság (9700 Szombathely, Körmendi
út 92.; cégjegyzékszáma: 18 09 107046; adószáma:
13863735-2-18) 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 helyi kirendeltség címe: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 52.)
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A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-08-000040/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-08-000122/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 2. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Balázs-Fa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9795 Vaskeresztes,
Fõ utca 58. A ép.; cégjegyzékszáma: 18 09 107169; adószáma: 13925109-2-18) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 16. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „HAMEL 2002” Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (8522 Nemesgörzsöny, Zrínyi utca 15.; cégjegyzékszáma: 19 06 506975; adószáma:
21496756-1-19) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Rt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Vas Megyei Bíróság
3.Fpk.18-08-000063/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 27. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Forgács és Társa Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9812 Telekes, József A. utca 1.; cégjegyzékszáma: 18 09 107339;
adószáma: 13259235-2-18) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
8900 Zalaegerszeg, Helikon u. 21.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÉNZINFO Könyvszakértõ és Szaktanácsadó Kft., 9800 Vasvár, Szentmihályfalvi u. 19/A, cégjegyzékszáma: 18 09 100615. (A helyi kirendeltség címe: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 52.)

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000265/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 10. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Vektor MB Építõipari Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(8220 Balatonalmádi, Szinyei Merse Pál utca 33.; cégjegyzékszáma: 19 06 506072; adószáma: 21000593-2-19) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Vektor MB Építõipari Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: DUNA AUDIT
Könyvszakértõi Iroda Kft., 1087 Budapest, Kerepesi
u. 29/B VII. ép. II. em., cégjegyzékszáma: 01 09 162918.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000101/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 25. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „VARGA MÛVEK 2001” Ipari és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8411 Kádárta, Tószeg u. 9.; cégjegyzékszáma: 19 09 505196; adószáma: 11945637-2-19) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A 1/3., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-08-000126/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 16. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „Alsó-Kapu” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8196 Litér,
Béke u. 16.; cégjegyzékszáma: 19 09 506251; adószáma:
12778241-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
u. 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.
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A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000097/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „GLOBÁL ÉPÍTÕIPAR” Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8230 Balatonfüred, Siske utca 11.; cégjegyzékszáma: 19 09 506946; adószáma: 13031589-2-19)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„JAKI-BOX DP” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
„JAKI-BOX DP” Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8230 Balatonfüred, Rákóczi utca 9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41., cégjegyzékszáma: 01 09 681843.

A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-08-000168/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 16. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) HASZBECK Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(8183 Papkeszi, Bajcsy-Zsilinszky utca 18.; cégjegyzékszáma: 19 09 508240; adószáma: 13509585-2-19) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Rt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-08-000100/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 31. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ÚTÉP-GÉP KAVICS Építõipari
Fuvarozó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8172 Balatonakarattya, Csittényhegyi utca 16.;
cégjegyzékszáma:
19
09
508813;
adószáma:
13710699-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: Cég-Felügyelet Felszámoló, Végelszámoló, Vagyonrendezõ és Csõdkezelõ Kft., 1081 Budapest, Rákóczi út 59., cégjegyzékszáma: 01 09 566915.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000133/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) GROUP MANY INVEST Vagyonkezelõ, Ingatlanfejlesztõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (8400 Ajka, Verseny utca 14. 1. em. 6.; cégjegyzékszáma: 19 09 508896; adószáma: 13738176-2-19) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DUNA AUDIT
Könyvszakértõi Iroda Kft., 1087 Budapest, Kerepesi
u. 29/B VII. ép. II. em., cégjegyzékszáma: 01 09 162918.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000185/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 27. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) LackTech Mûanyagipari és Felületkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (8518 Kemenesszentpéter, Külterület, hrsz. 045/2.; cégjegyzékszáma:
19 09 509183; adószáma: 13844367-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
8518 Kemenesszentpéter, Jókai utca 70.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PARA Gazdasági
Tanácsadó Kft., 1138 Budapest, Népfürdõ u. 7., cégjegyzékszáma: 01 09 710659.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020320/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 13. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Ezüstkert Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (8999 Zalalövõ, Nagyfernekág 22.; cégjegyzékszáma: 20 06 037282;
adószáma: 21377336-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
Ezüstkert Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÉNZINFO Könyvszakértõ és Szaktanácsadó Kft., 9800 Vasvár, Szentmihályfalvi u. 19/A, cégjegyzékszáma: 18 09 100615.
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A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TOMKA LAND Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (8900 Zalaegerszeg, Ola
utca 4. 1. em. 2.; cégjegyzékszáma: 20 09 065524; adószáma: 12903663-2-20) 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.)

dett végzésével a(z) „Plasztik-ker” Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (8900 Zalaegerszeg, Petõfi S. u. 20.
II. em. 15.; cégjegyzékszáma: 20 09 067076; adószáma:
13040295-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
HITEL-CENTER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
H. C. 2003. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
CATARÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
TFP-BAU Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
„Plasztik-ker” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Lövölde utca 24.
8000 Székesfehérvár, Vásárhelyi u. 11. D ép. fszt. 2.
2687 Bercel, Kenderváros u. 12.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÉNZINFO Könyvszakértõ és Szaktanácsadó Kft., 9800 Vasvár, Szentmihályfalvi u. 19/A, cégjegyzékszáma: 18 09 100615.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020138/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020159/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 22. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Méry Cukrász Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8900 Zalaegerszeg, Kaszaházi utca 34.; cégjegyzékszáma:
20 09 066928; adószáma: 13549464-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
GÖCSEJ-CUKRÁSZ 2005. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8900 Zalaegerszeg, Kaszaházi u. 32.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS
Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 13. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) GO 4 TRAVEL Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság (8782 Zalacsány, Vasút u. 31.; cégjegyzékszáma: 20 09 068023; adószáma: 13086620-2-20)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
GO 4 TRAVEL Utazásszervezõ Kft.
Elõzõ székhelye(i):
1033 Budapest, Óbudai hajógyári sziget 108. ép.
1036 Budapest, Lajos u. 74–76.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÉNZINFO Könyvszakértõ és Szaktanácsadó Kft., 9800 Vasvár, Szentmihályfalvi u. 19/A, cégjegyzékszáma: 18 09 100615.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020141/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Zala Megyei Bíróság
2.Fpk.20-08-020344/3. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 12. napján jogerõre emelke-

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020270/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 3. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Ajkai „Új-Atlantisz” Ipari Park
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Korlátolt Felelõsségû Társaság (8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 42.; cégjegyzékszáma: 20 09 068544; adószáma:
11521486-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
8400 Ajka, Szabadság tér 12.
8400 Ajka, Fõ utca 21.
8400 Ajka, Ipari Park, Északi szektor 1. 1. ép.
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 KERSZI Zrt. (Cg.: [01 10 041640]; 1134 Budapest,
Csata u. 11.) mint a Pest Megyei Bíróság kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
keretében meghirdeti a Pilis Park Ingatlanfejlesztõ
és Forgalmazó Kft. „f. a.” (cégjegyzékszáma:
[13 09 096553]; 2081 Piliscsaba, Szent László u. 8.) tulajdonában lévõ ingatlant.
Az ingatlan adatai:
A 2081 Piliscsaba belterület „kivett beépítetlen terület”
megnevezésû 3542/2. hrsz. alatt található építési telket,
összesen 6646 m2 1/1 tulajdoni hányadú ingatlan.
Irányár: 30 000 000 Ft + áfa.
A pályázat benyújtásának határideje:
2008. augusztus 5. 9 óra.
A pályázat benyújtásának helye: KERSZI Zrt. (1135 Budapest, Csata u. 11. mfszt. 7.).
A pályázat bontásának helyszíne: KERSZI Zrt. 1135 Budapest, Csata u. 11. mfszt. 7.).
A pályázat bontásának ideje: 2008. augusztus 5. 10 órai
kezdettel.
A pályázati bánatpénz a bruttó irányár 5%-a, melyet a
Pilis Park Kft. „f. a.” pénztárába, vagy a KERSZI Zrt. erre
a célra elkülönített bankszámlájára (Pilis Park Kft. „f. a.”
bánatpénz megjegyzéssel) kérjük befizetni: K & H Bank
Nyrt.: 10200964-20213431-00000000.
A megvásárlásra felkínált ingatlanért kellékszavatosságot nem vállalunk.
A vagyontárgy megtekinthetõ a felszámolóval történt
elõzetes egyeztetést követõen.
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A vevõ köteles a teljes vételárat 15 napon belül megkötendõ adásvételi szerzõdésben meghatározottak szerint
megfizetni. Ha ezt a vevõ elmulasztja, a bánatpénz összegét elveszti. A nyertes pályázat esetében a bánatpénz
összege a vételárba beszámít, a többi pályázó részére
visszafizetésre kerül.
Az ingatlan birtokba és tulajdonba adására a teljes vételárnak a szerzõdés szerinti megfizetése esetén kerül sor.
A pályázaton való részvétel feltételei:
– A pályázó adatait, a vételárat és a fizetési feltételeket
tartalmazó írásbeli ajánlat benyújtása.
– A pályázaton részt vevõ jogi személynek cégkivonattal, és az eljárásra való jogosultságát igazoló okirattal kell
rendelkeznie.
– A vevõnek igazolnia kell továbbá, hogy a vételár erre
a célra rendelkezésre áll.
– A bánatpénz megfizetésének igazolása.
– Az eladó kellékszavatossága, illetve garanciája teljes
körû kizárására vonatkozó írásbeli tudomásulvételének
nyilatkozata.
– Az ajánlati kötöttség vállalásának idõpontját tartalmazó nyilatkozat.
A pályázatok bontására közjegyzõ jelenlétében kerül
sor, melyrõl jegyzõkönyv készül.
A pályázat eredményének kihirdetésére, a pályázat elbírálásának helyszínén, ugyanaznap 11 órai kezdettel kerül
sor. Ha több megfelelõ – egymástól 10% mértéknél nem
nagyobb eltérést mutató – pályázat érkezik, a felszámoló a
pályázók között nyilvános ártárgyalást tart.
A felszámoló fenntartja jogát, hogy megfelelõ ajánlat
hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
Az elõvásárlási jogosultak e jogukat a nyilvános pályázat 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 bejelenteni szíveskedjenek.
További felvilágosítást ad: Uray Attila felszámoló
(tel.: 239-4940).

Az AGROBRÓKER Pénzügyi Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. (Cg.: [01 10 042636]; székhelye: 1141 Budapest,
Lipótvár u. 27.) mint a BVB Építõipari Fõvállalkozó Kft.
„f. a.” (Cg.: [01 09 263300]; székhelye: 1158 Budapest, Thököly u. 40.) Fõvárosi Bíróság 13. Fpk.
01-2001-001016/6. sz. végzése által kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesítésre meghirdeti a felszámolás alatt álló szervezet tulajdonát képezõ alábbi vagyontárgyát:
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Gépjármû
Típus: AUDI A4 1,9 TDI
Gyártási éve: 1996
Telejsítmény: (kW) 81
Mûszaki érvényesség: 2006. szeptember 22.
Hengerûrtartalom (cm3): 1896
Irányár: 1 200 000 Ft + áfa.
A pályázaton való részvétel feltételei:
– A pályázónak vállalnia kell, hogy ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 60 napig fenntartja.
– A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ
fõbb adatait (társaság esetén cégkivonat és cégképviseleti
jogosultságot tanúsító aláírási címpéldány), az ajánlott
nettó vételár pontos megjelölését, a fizetési feltételekre
vonatkozó nyilatkozatot.
– Az ajánlott nettó vételár 10%-át kitevõ bánatpénz megfizetése az AGROBRÓKER Zrt. 1030000225509472-70073285 sz. bankszámlájára, „Bánatpénz
BVB Kft. f. a.” megjegyzéssel átutalással, vagy készpénzbefizetéssel a BVB Kft. „f. a.” házipénztárába.
A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy
amennyiben az ajánlatok a felszámolás szempontjából kívánt értékesítési szempontokat nem teljesítik, úgy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázati ajánlatokat írásban, két példányban, zárt borítékban, a borítékon ,,BVB pályázat” jelige feltüntetésével, az AGROBRÓKER Zrt. (1141 Budapest, Lipótvár
u. 27.) címére kell benyújtani, melynek határideje a Cégközlönyben való megjelenést (2008. július 17.) követõ
15 naptári nap.
A felszámoló felhívja a jogosultakat az elõvásárlási jog
gyakorlására. Szándékukat – vételi ajánlatok benyújtásának határidejéig – írásban jelenthetik be.
A vagyontárgy Havasi Zoltánné felszámolóbiztossal a
273-0690-es telefonszámon elõre egyeztetett idõpontban
megtekinthetõ.

A Factor Kft. (Cg.: [01 09 269929]; székhelye: 1031 Budapest, Kazal u. 65.) mint a Víz-Szerviz Ingatlanforgalmazási, Építõipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
„f. a.” (Cg.: [14 09 307575]; székhelye: 8220 Balatonalmádi, Veszprémi u. 70.) felszámolója, Filip György felszámolóbiztos
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A pályázati irányár a követelés tõkeösszegének 50%-a.
Pályázati részvételi feltételek:
– a pályázati kiírásban szereplõ irányár 5%-ának bánatpénzként történõ befizetése a felszámoló MKB Rt.-nél vezetett – elkülönített – bankszámlaszámlájára: 1030000220362559-70073285, Factor Kft. nevére, hivatkozással a
Víz-Szerviz Kft. „f. a.”-ra, a pályázat beadásának határidejéig beérkezõen és ennek igazolása a pályázati anyagban,
– a pályázatnak tartalmaznia kell a vételár összegét, valamint a fizetési mód és a fizetési határidõ egyértelmû
megjelölését,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó ajánlatát a benyújtási határidõtõl számítot 60 napig fenntartja.
A pályázatot zárt borítékban ,,Víz-Szerviz Kft. f. a.
PÁLYÁZAT” megjelöléssel, írásban, személyesen, vagy
postai úton kell eljuttatni a felszámoló címére (Budapest
XIV., Besnyõi u. 13.) 9–15 óráig, vagy postacímére:
1576 Budapest, Pf. 52.
A pályázat benyújtásának határideje: a Cégközlönyben
történõ megjelenést (2008. július 17.) követõ 15. nap
15 óráig beérkezõen.
Személyesen történõ beadásról a felszámoló átvételi elismervényt ad ki.
A pályázat bontása a beérkezést követõ 10 napon belül
közjegyzõ jelenlétében történik. A felszámoló a közjegyzõi bontást követõen 10 napon belül értékeli a pályázatokat és az értékelés eredményérõl a pályázókat írásban értesíti.
A közel azonos pályázatokat benyújtók között nyilvános ártárgyalást folytat a felszámoló, fenntartva azon jogát, hogy nem megfelelõ pályázatok esetén a pályázatot
eredménytelennek, illetve érvénytelennek nyilvánítsa.
Az eredménytelen pályázók részére a felszámoló a befizetett bánatpénz összegét az eredmény kihirdetését követõ
8 napon belül visszautalja.
A bánatpénz nem kamatozik, de költség sem kerül felszámításra; a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra
kerül.
Az elõvásárlásra jogosultak a pályázat leadásának határidejéig jelenthetik be elõvásárlási szándékukat a
Cstv.-ben meghatározott módon és feltételekkel, jogosultságuk igazolásával együtt.
Információ kapható Filip György felszámolóbiztostól,
tel.: 252-3576.

pályázati úton
meghirdeti az adós szervezet magánszeméllyel szembeni,
építõipari garancia visszatartásából eredõ peresített kifejezetten bizonytalanul megtérülõ követelését. A kötelezett a
jogosulttal szemben viszont igényt jelentett be, amely a
követelés összegénél nagyobb mértékû. A követelés tõkeösszege 3 029 834 Ft.

A CSABAHOLDING Kft. (Cg.: [01 09 683720];
székhely: 1146 Budapest, Thököly út 59/A I. 3.) mint az
AGROSZOLG 92. Mezõgazdasági Gépjavító és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [10 09 020678]; székhelye:
3390 Füzesabony, Pusztaszikszó, 0339/12. hrsz.; adószá-
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ma: [11160067-2-10]) adós gazdálkodószervezet kijelölt
felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti az adós gazdálkodószervezet alábbi ingatlanát:
Füzesabony, Pusztaszikszó, 0339/12. helyrajzi szám
alatt nyilvántartott, géppark megjelölésû, 1 ha 3394 m2
alapterületû gyártócsarnokot, irodahelyiséget, raktárakat
tartalmazó ingatlan.
Értékesítési irányár: 28 000 000 Ft.
Bánatpénz: 2 000 000 Ft.
A nyilvános értékesítésre meghirdetett vagyontárgykról
szóló részletes tájékoztató a CSABAHOLDING Kft. szolnoki irodájában (5000 Szolnok, Moha u. 5. fszt. 2.) tekinthetõ meg. Az értékesítésre meghirdetett vagyontárgyak
megtekintését biztosítjuk, idõpont-egyeztetés érdekében
Ádám Éva felszámolóbiztost kell keresni [tel.: 06 (30)
239-2169].
A pályázaton történõ részvétel feltétele a fent megjelölt
összegû bánatpénz befizetése, és az errõl szóló igazolásnak a pályázathoz történõ csatolása. A bánatpénz a vételárba beszámít, sikertelen pályázat esetén a pályázat elbírálását követõ 8 banki napon belül, kamatmentesen visszafizetésre kerül.
A bánatpénzt az alábbi bankszámlára kérjük befizetni,
illetve átutalni:
Jogosult neve: CSABAHOLDING Kft.
Bankszámla száma: 10700165-04411402-52400009
(CIB Bank Zrt.).
Közlemény rovatban: AGROSZOLG Kft. „f. a.” – bánatpénz.
Átutaláskor, illetve befizetéskor a közlemény rovatban szíveskedjenek feltüntetni az alábbiakat: AGROSZOLG Kft. „f. a.” – bánatpénz.
A pályázatok benyújtása: postán, vagy személyesen történhet a felszámoló budapesti székhelyén [CSABAHOLDING Kft. 1146 Budapest, Thököly út 59/A I. 3., telefon:
450-0433, vagy a szolnoki fióktelepén (5000 Szolnok,
Moha u. 5. fszt. 2.)].
A pályázatok beérkezésének határideje:
2008. augusztus 4. 12 óra.
Az érvényes pályázatok értékelése során az a pályázat
nyer, amelyik a vételár, a fizetés módja és a fizetési határidõ, valamint az egyéb ajánlati feltételek szempontjából a
felszámoló által elfogadható, legelõnyösebb ajánlatot tartalmazza.
Jelen felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesítési kötelezettséget.
A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.
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Ha több megfelelõ, azonos értékû (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázat érkezik, a felszámoló a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart,
melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen közli a felekkel.
A pályázatnak tartalmazni kell:
– az ajánlattevõ nevét, címét, telefon- és telefaxszámát,
– gazdálkodószervezet esetén cégkivonatot és a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát,
– az ajánlati ár egyértelmû meghatározását,
– a fizetés módját, határidejét,
– a bánatpénz megfizetésének igazolását,
– az ajánlat érvényességi idejét, amely nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határidõt követõ 60 nap.
A pályázati borítékra a következõt kell feltüntetni: AGROSZOLG – Pályázat.
A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében történik. A pályázók a nyilvános pályázat eredményérõl a bontást követõ 20 napon belül kapnak értesítést.
A felszámoló felhívja az elõvásárlásra jogosultak figyelmét arra, hogy az elõvásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi
szándékáról.

A Budapest Investment Zrt. (Cg.: [01 10 041755]; székhelye: 1037 Budapest, Seregély u. 17.) mint az ARAGONIT Építõipari Kivitelezõ és Kereskedelmi Kft. „f. a.”
(Cg.: [01 09 077620]; székhelye: 1194 Budapest, Madarassy László u. 24.; adószám: [10576380-2-43]) bíróság
által kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
keretében értékesíti a felszámolás alatt álló társaság Nyíregyháza belterület 6834/1. hrsz. alatt nyilvántartott, természetben Nyíregyháza, Kinizsi u. 3. sz. alatti kivett telephely megnevezésû ingatlanát (továbbiakban: ingatlan).
Az ingatlan irányára: 43 945 000 Ft, mely az áfát nem
tartalmazza.
A felszámolásra tekintettel az értékesítésre a 2007. évi
CXXVII. tv. 142. § g) pontjában foglaltak vonatkoznak
(fordított áfa).
A pályázónak szándéka komolyságának bizonyítására
4 000 000 Ft-ot (négymillió forintot) kell ajánlati biztosítékként befizetnie az ARAGONIT Kft. „f. a.” OTP Bank
NyRt.-nél vezetett 11793007-29902217 sz. számlájára. A
befizetés igazolását a pályázathoz mellékelni kell. Az igazolás nélkül a pályázat érvénytelen.
A pályázatokat a jelen felhívásban és a pályázati útmutatóban meghatározott részletes feltételek szerint két pél-
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dányban zárt borítékban ,,ARAGONIT Kft. f. a.” megjelöléssel
2008. augusztus 5-én 10 óráig
lehet beadni a Budapest Investment Zrt. felszámolási titkárságán (Budapest III., Seregély u. 17.). A pályázatok
bontására 2008. augusztus 5-én 10 órakor közjegyzõ elõtt
kerül sor. Több érvényes pályázat esetén 2008. augusztus
5-én 10 óra 30 perckor nyilvános ártárgyalásra kerül sor az
útmutatóban meghatározott feltételek szerint. A pályázati
felhívás és útmutató alapján határidõben benyújtott pályázatok kerülnek elbírálásra. A pályázati felhívás és útmutató a Budapest Investment Zrt. felszámolási titkárságán vehetõ át a hirdetés Cégközlönyben történõ megjelenését követõ naptól munkanapokon 10 és 14 óra között (1037 Budapest, Seregély u. 17.). Az ingatlant a pályázati útmutató
birtokában, telefonon elõre egyeztetett idõpontban lehet
megtekinteni.
A pályázat kiírója felhívja az elõvásárlásra jogosultak
figyelmét, hogy elõvásárlási jogukat a nyilvános értékesítés keretében a többször módosított 1991. évi IL. törvény
49/C § (2) bekezdésében foglaltak szerint gyakorolhatják.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívást visszavonja, a pályázatot – megfelelõ pályázat hiánya esetén – sikertelennek nyilvánítsa.
Minden további kérdésben készséggel áll rendelkezésére a Budapest Investment Zrt.-nél a 368-4652-es telefonszámon Bana Károlyné felszámolóbiztos és Halászné
dr. Balkay Hanna ügyvéd.

A REORG Gazdasági és Pénzügyi Zrt. (Cg.:
[01 10 041773]; székhelye: 1116 Budapest, Hengermalom
u. 1.) a Bács-Minerál Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
„f. a.” (Cg.: [03 09 100528]; székhelye: 6000 Kecskemét,
István király krt. 24.) felszámolója
pályázat
keretében nyilvános értékesítésre meghirdeti a „f. a.” társaság üzletrészét.
Az értékesítésre kerülõ üzletrész TIPLEX-GÁZ
Kft.-ben (6000 Kecskemét, István király krt. 24.) lévõ
70%-os tulajdonjog.
Az üzletrész értéke 12 000 Ft.
Az üzletrészt a felszámoló készpénzért kívánja értékesíteni, követelés beszámítására az 1991. évi IL. tv. értelmében nincs lehetõség.
A részletes információt tartalmazó ajánlattételi dokumentáció, mely teljes egészében üzleti titkot képez, 2008.
július 18-ától munkanapokon 9–15 óra között 3000 Ft + áfa
vételáron készpénzért megvásárolható a REORG Zrt. (1116
Budapest, Hengermalom út 1.) székházában, Máth Lászlóné felszámolóbiztosnál (tel.: 802-1521.).
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A dokumentáció megvételérõl készpénzes számlát állítunk ki.
Az ajánlatokat
2008. augusztus 1-jén 8–9 óra között
lehet személyesen, zárt, cégjelzés nélküli borítékban benyújtani a REORG Zrt. (1116 Budapest, Hengermalom
út 1.) székhelyén, Bács-Minerál Kft. „f a.” jeligére, ahol a
benyújtott ajánlatokat közjegyzõ veszi nyilvántartásba.
A jelzett idõponton kívül érkezett ajánlatokat a felszámoló nem értékeli.
A borítékok bontására 2008. augusztus 1-jén 9 órakor
kerül sor.
Több megfelelõ azonos értékû pályázatot benyújtó pályázó esetén a nyilvános ártárgyalásra 2008. augusztus
1-jén 11 órakor kerül sor a REORG Zrt. (1116 Budapest,
Hengermalom út 1.) székhelyén.
Az ártárgyaláson az vehet részt, aki a részletes ajánlati
anyagban foglalt feltételeknek megfelelõ ajánlatot nyújtott
be, az irányár 10%-ának megfelelõ bánatpénz befizetését
igazolta és a pályázata a Cstv. 49/A. § (14) bekezdésében
foglaltaknak megfelel.
A felszámoló fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen ajánlattételi felhívást a megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilvánítja, s ennek kapcsán sem az eladóval, sem annak felszámolójával szemben igény semmilyen címen a jövõben nem érvényesíthetõ.
Az elõvásárlási joggal rendelkezõk elõvásárlási jogukat
vevõkijelölés, illetve ártárgyalás tartása esetén kizárólag a
pályázatbontást követõen (az ártárgyalás idõpontjában), a
helyszínen történõ személyes megjelenés alkalmával tett
nyilatkozattal és az elõvásárlási jogosultság igazolásával
gyakorolhatják.

A KERSZI Zrt. (Cg.: [01 10 041640]; 1135 Budapest,
Csata u. 11. mfszt. 7.) mint a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság 1. Fpk. 16-06-000241/6. számú jogerõs végzésével kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
keretében értékesíti az ARRIVÁL 2000 Kft. „f. a.”
(Cg.: [16 09 006078]; 5430 Tiszaföldvár, Mártírok
u. 127.) tulajdonában lévõ ingatlant.
Az ingatlan adatai:
Tiszaföldvár, Mártírok út 127. Hrsz.: 516/4.
Megnevezése: üzem.
A terület adatai: ingatlan: 2003 m2, irodaépület:
109,22 m2, raktárépület: 494,82 m2.
Irányár: 12 600 000 Ft (nettó: 10 500 000 Ft).
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A pályázat benyújtásának határideje:
2008. augusztus 4. 10 óra.
A pályázat benyújtásának helye: KERSZI Zrt. szolnoki
iroda (5000 Szolnok, Ságvári krt. 21. fszt. 2.).
A pályázat bontásának ideje: Cégközlönyben történõ
megjelenését (2008. július 17.) követõen 2008. augusztus 4. 10 óra 30 perc, közjegyzõ jelenlétében, melyrõl
jegyzõkönyv készül.
A pályázati bánatpénz az irányár 5%-a, melyet a KERSZI Zrt. szolnoki irodájának pénztárába vagy az ARRIVÁL 2000 Kft. „f. a.” Tiszaföldvár és VTSZ. 7000006910010660-00000000 számú számlájára kell befizetni a pályázat benyújtásának határidejére.
A pályázaton meghirdetett vagyontárgy vonatkozásában a felszámoló a kellékszavatosságot kizárja, azt jelen
állapotban értékesíti.
Az ingatlannal kapcsolatban részletes felvilágosítás
kérhetõ a felszámolóbiztostól, illetve megtekinthetõ elõzetes egyeztetést követõen.
A vevõ köteles a teljes vételárat a 15 napon belül megkötendõ adásvételi szerzõdésben meghatározottak szerint
megfizetni.
Ha ezt a vevõ – neki felróható ok következtében – elmulasztja, a bánatpénz összegét elveszíti. A bánatpénz összege a vételárba beszámít, a nem nyertes pályázónak 5 napon
belül kamatmentesen visszafizetésre kerül. A vagyontárgyak birtokba és tulajdonba adására a teljes vételárnak a
szerzõdés szerinti megfizetése esetén kerül sor.
A pályázaton való részvétel feltételei:
– a pályázó adatait, a vételárat és a fizetési feltételeket
tartalmazó írásbeli ajánlat,
– az ajánlatot kettõs, zárt borítékban kell benyújtani, a
külsõ borítékon az „ARRIVÁL 2000 Kft. pályázat” megjelöléssel,
– a pályázaton részt vevõ jogi személynek 1 hónapnál
nem régebbi cégkivonattal és az eljárásra való jogosultságát igazoló okirattal kell rendelkezni,
– a bánatpénz megfizetésének igazolása,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 60 napig fenntartja.
A pályázat eredményének kihirdetésére a pályázat elbírálásának helyszínén (5000 Szolnok, Ságvári krt. 21.
fszt. 2.) 2008. augusztus 7-én 10 órakor kerül sor. Ha több
megfelelõ, azonos (legfeljebb 10%-kal eltérõ) értékû pályázat érkezik, a felszámoló a pályázók között nyilvános
ártárgyalást tart a pályázat eredményének kihirdetését követõen.
A felszámoló fenntartja a jogát, hogy megfelelõ árajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
Az elõvásárlásra jogosultak e jogukat a nyilvános pályázat keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a
véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Az elõvásárlási jog gyakorlása
érdekében a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét
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arra, hogy a jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig írásban kötelesek bejelenteni.
Követelések beszámításának lehetõsége kizárt.
További felvilágosítást ad Gyalai Katalin felszámolóbiztos a 06 (56) 425-305, illetve a 06 (30) 496-0638-as telefonszámon.

A FISKÁLIS Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg.: [01 09 689092]; székhelye: 1027 Budapest, Varsányi I. u. 38. fszt. 1.) felszámoló
szervezet, mint a 1082 Budapest, Nap u. 19. székhelyû
TRIXEL Építési és Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság (Cg.: [01 09 469790]) felszámolója
pályázati felhívást
tesz közzé az adós cég vagyontárgyainak nyilvános értékesítésére.
Az értékesítésre kerülõ vagyontárgy:
Az adós tulajdonát képezõ, a Budapesti I. Számú Körzeti Földhivatalnál nyilvántartott Budapest, VIII. kerület
35674/0/A/10. hrsz. alatt, természetben 1082 Budapest,
VIII. kerület Nap u. 19. szám I. emelet 8. ajtó 89 m2 alapterületû, 1/1 tulajdoni arányú társasházi lakás ingatlan, az ingatlanhoz tartozó, az alaptító okiratban meghatározott helyiségekkel. Az ingatlan lakott állapotú, jogcím nélküli
lakó által.
Az ingatlan irányára: 14 000 000 Ft, azaz tizennégymillió forint.
Az értékesítés feltételei:
– Az ajánlattevõ részérõl a megvásárolni kívánt vagyontárgy vonatkozásában a bánatpénz a kiírt irányár
20%-a, melyet a pályázó köteles a felszámolónál a pályázat benyújtásával egy idõben letétbe helyezni. A bánatpénz után kamat nem jár, de kezelési költséget sem számít
fel a felszámoló. Az eredménytelenül pályázóknak a bánatpénz visszajár az elbírálási idõ utáni 10 napon belül,
melybõl a felszámoló a visszautalás költségeit levonja.
A bánatpénz az eredménnyel járó pályázó szerzõdéskötésekor a vételárba beszámít.
– A pályázat elnyerése esetén a vételár legkésõbb három napon belüli megfizetése.
– A pályázat eredményessé nyilvánítása.
– A pályázással 60 (hatvan) nap ajánlati kötöttség vállalása.
– A vagyontárgy csak a teljes vételár megfizetése esetén vehetõ birtokba.
Nyilvános ártárgyalás tartása esetén az ártárgyalás feltételeinek is eleget kell tennie a pályázónak.
A tulajdonjogot vagy más vagyoni értékû jogot szerzõ
fél a nyilvános értékesítésen az adóssal szemben beszámítással nem élhet.
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Az ajánlatok benyújtásának formája, idõpontja, az átvétel és az elbírálás módja:
Az ajánlatokat írásban, magyar nyelven, zárt borítékban, ajánlott-tértivevényes levélben posta útján 5101 Jászberény, Pf. 23 címen vagy közvetlenül a felszámolóbiztosnak történõ átadással az adós 5100 Jászberény, Nagytemplom u. 10. szám alatti irodájában lehet benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni a feladó nevét és címét, illetve a felszámoló nevét és címét, továbbá a ,,TRIXEL KFT. f. a.
PÁLYÁZAT” jeligét. Egy személy vagy cég részérõl csak
egy pályázat küldhetõ be érvényesen. Nyitott borítékban
benyújtott ajánlat érvénytelen. A határidõben beérkezett
ajánlatok átvételét a felszámoló elismervénnyel igazolja.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
– az ajánlattevõ nevét (céget), címét (székhelyét), telefon (telefax) számát, gazdálkodószervezet esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, a cégjegyzésre jogosult aláírási címpéldányát,
– a megvásárolni kívánt vagyontárgy pontos megnevezését,
– a megajánlott nettó vételárat számmal és betûvel is leírva,
– a vételár kiegyenlítésének módját,
– a bánatpénz befizetésének igazolását.
Az ajánlatokat jelen pályázati felhívás Cégközlönyben
való közzétételétõl (2008. július 17.) számított 15. napon
12 óráig lehet benyújtani.
A felszámoló a pályázatot az ajánlatok közjegyzõ elõtt
történõ felbontását követõen nyilvánosan értékeli. A nyilvános értékelésen a pályázó jelen lehet. A felszámoló az
értékelés eredményérõl a pályázókat 10 napon belül értesíti. Az elbírálás elõfeltétele, hogy az ajánlat a minimális
alaki és tartalmi kellékekkel rendelkezzen.
Több ajánlat közül a legmagasabb értékû pályázat nyeri
el a vételi jogot. Ha több megfelelõ, azonos értékû pályázat érkezik, a felszámoló ártárgyalást tart. A felszámoló a
pályázat értékelését és annak eredményét jegyzõkönyvbe
foglalja.
A felszámoló meghívja az elõvásárlásra jogosultakat a
nyilvános értékesítésre, ahol elõvásárlási jogukat – a legjobb ajánlatot tevõvel azonos feltételek vállalása és teljesítése mellett – gyakorolhatják. A vételár kiegyenlítésénél
hitelezõi igény nem számítható be.
A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilváníthatja.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, a pályázatot a felszámoló
az eljárás bármely szakaszában eredménytelennek nyilváníthatja.
A vételi jogot elnyerõ pályázóval az adós cég nevében a
felszámoló megköti az adásvételi szerzõdést.
A meghirdetett vagyontárgyak elõzetesen egyeztetett
idõpontban megtekinthetõk.
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A pályázattal kapcsolatosan információt Jancsó Béla
felszámolóbiztostól lehet kérni a 06 (57) 501-615-ös és
06 (20) 936-4318-as telefonszámon vagy személyesen.

A FISKÁLIS Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg.: [01 09 689092]; székhelye: 1027 Budapest, Varsányi I. u. 38. fszt. 1.) felszámoló szervezet, mint a 3000 Hatvan–Nagygombos
0453/28. hrsz. székhelyû ELC-EURO Mûanyag és Bútorgyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság „f. a.” (Cg.:
[10 09 025949] felszámolója
pályázati felhívást
tesz közzé az adós cég vagyontárgyainak nyilvános értékesítésére.
Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyak:
1. Az adós tulajdonát képezõ Hatvan–Nagygombos város külterületén az ingatlan-nyilvántartásban Hatvan–Nagygombos, 0453/37. hrsz. alatt felvett kivett major
megnevezésû 5683 m2 területû 1/1 tulajdoni arányú ingatlan.
Az ingatlant szennyvíz-elvezetési szolgalmi jog terheli
a 0453/38. és a 0453/39. hrsz.-ú ingatlanok mindenkori tulajdonosai javára.
Az ingatlan irányára: 11 366 000 Ft + áfa (tizenegyemillió-háromszázhatvanhatezer forint + áfa).
2. Az adós tulajdonát képezõ Hatvan–Nagygombos külterületén az ingatlan-nyilvántartásban Hatvan–Nagygombos, 0453/38. hrsz. alatt felvett kivett major megnevezésû,
4832 m2 területû 1/1 tulajdoni arányú ingatlan, amely ingatlanon 1 db 1085 m2 alapterületû új építésû raktárcsarnok irokdákkal található.
Az ingatlan irányára: 74 000 000 Ft + áfa (hetvennégymillió forint + áfa).
Az értékesítés feltételei:
– Az ajánlattevõ részérõl a megvásárolni kívánt vagyontárgy vonatkozásában a bánatpénz a kiírt bruttó irányár 20%-a, melyet a pályázó köteles a felszámolónál a pályázat benyújtásával egy idõben letétbe helyezni. A bánatpénz után kamat nem jár, de kezelési költséget sem számít
fel a felszámoló. Az eredménytelenül pályázóknak a bánatpénz visszajár az elbírálási idõ utáni 10 napon belül,
melybõl a felszámoló a visszautalás költségeit levonja.
A bánatpénz az eredménnyel járó pályázó szerzõdéskötésekor a vételárba beszámít.
– A pályázat elnyerése esetén a vételár legkésõbb három napon belüli megfizetése.
– A pályázat eredményessé nyilvánítása.
– A pályázással 60 (hatvan) nap ajánlati kötöttség vállalása.
– A vagyontárgy csak a teljes vételár megfizetése esetén vehetõ birtokba.
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Nyilvános ártárgyalás tartása esetén az ártárgyalás feltételeinek is eleget kell tennie a pályázónak.
A tulajdonjogot vagy más vagyoni értékû jogot szerzõ
fél a nyilvános értékesítésen az adóssal szemben beszámítással nem élhet.
Az ajánlatok benyújtásának formája, idõpontja, az átvétel és az elbírálás módja:
Az ajánlatokat írásban, magyar nyelven, zárt borítékban, ajánlott-tértivevényes levélben posta útján
5101 Jászberény, Pf. 23 címen, vagy közvetlenül a felszámolóbiztosnak történõ átadással az adós 5100 Jászberény, Nagytemplom u. 10. szám alatti irodájában lehet
benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni a feladó nevét
és címét, illetve a felszámoló nevét és címét, továbbá az
,,ELC-EURO KFT. f. a. PÁLYÁZAT” jeligét. Egy személy vagy cég részérõl ugyanazon vagyontárgyra csak
egy pályázat küldhetõ be érvényesen. Nyitott borítékban benyújtott ajánlat érvénytelen. A határidõben beérkezett ajánlatok átvételét a felszámoló elismervénnyel
igazolja.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
– az ajánlattevõ nevét (céget), címét (székhelyét), telefon (telefax) számát, gazdálkodószervezet esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, a cégjegyzésre jogosult aláírási címpéldányát,
– a megvásárolni kívánt vagyontárgy pontos megnevezését,
– a megajánlott nettó vételárat számmal és betûvel is leírva,
– a vételár kiegyenlítésének módját,
– a bánatpénz befizetésének igazolását.
Az ajánlatokat jelen pályázati felhívás Cégközlönyben
való közzétételétõl (2008. július 17.) számított 15. napon
12 óráig lehet benyújtani.
A felszámoló a pályázatot az ajánlatok közjegyzõ elõtt
történõ felbontását követõen nyilvánosan értékeli. A nyilvános értékelésen a pályázó jelen lehet. A felszámoló az
értékelés eredményérõl a pályázókat 10 napon belül értesíti. Az elbírálás elõfeltétele, hogy az ajánlat a minimális
alaki és tartalmi kellékekkel rendelkezzen.
Több ajánlat közül a legmagasabb értékû pályázat nyeri
el a vételi jogot. Ha több megfelelõ, azonos értékû pályázat érkezik, a felszámoló ártárgyalást tart. A felszámoló a
pályázat értékelését és annak eredményét jegyzõkönyvbe
foglalja.
A felszámoló meghívja az elõvásárlásra jogosultakat a
nyilvános értékesítésre, ahol elõvásárlási jogukat – a legjobb ajánlatot tevõvel azonos feltételek vállalása és teljesítése mellett – gyakorolhatják. A vételár kiegyenlítésénél
hitelezõi igény nem számítható be.
A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilváníthatja.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, a pályázatot a felszámoló
az eljárás bármely szakaszában eredménytelennek nyilváníthatja.
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A vételi jogot elnyerõ pályázóval az adós cég nevében a
felszámoló megköti az adásvételi szerzõdést.
A meghirdetett vagyontárgyak elõzetesen egyeztetett
idõpontban megtekinthetõk.
A pályázattal kapcsolatosan információt Gyetvai Tamásné dr. Vincze Beáta felszámolóbiztostól lehet kérni a
06 (57) 501-615-ös és a 06 (20) 347-2980-a telefonszámon, vagy személyesen.

A REORG Gazdasági és Pénzügyi Zrt. (Cg.:
[01 10 041773]; székhelye: 1116 Budapest, Hengermalom
út 1.) mint az Áti Közraktározási Rt. „f. a.” (Cg.:
[01 10 042531]; székhelye: 1075 Budapest, Wesselényi
u. 4.; adószám: [10934311-2-42]) kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló társaság
I.M.O.G. Expeditie en Controle BV-vel szembeni
27 197,55 euró és járulékai értékû követelését.
Pályázati feltételek:
A pályázat benyújtásának helye: REORG Zrt. 1116 Budapest, Hengermalom út 1. I. 11.
A pályázat benyújtásának határideje:
2008. augusztus 1-jén 9–10 óra között.
A pályázatot cégjelzés nélkül zárt borítékban kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni a pályázati jeligét:
,,Áti Közraktározási Rt. f. a. pályázat”.
Az ajánlattevõnek a követelés névértékének 10%-át az
Áti Rt. „f. a.” 10102093-30646203-00000000 számú
számlájára bánatpénzként be kell fizetnie az ajánlatok benyújtási határidejéig (az összeg elkülönítésre kerül) és a
befizetés igazolását a pályázathoz mellékelni kell. Az
eredménytelenül pályázó részére, illetve érvénytelen pályázat esetén a felszámoló a bánatpénzt a pályázatok értékelését követõ 8 napon belül visszautalja.
Eredményes pályázat esetén a bánatpénz a vételárba beszámít.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– az ajánlattevõ adatait. Magánszemély esetén: név,
cím, lakcím, személyi igazolvány száma. Nem magánszemély ajánlattevõ esetében 30 napnál nem régebbi hiteles
cégkivonatot és az ügyvezetõ eredeti aláírási címpéldányát,
– az ajánlott vételárat,
– a vételár megfizetésének módját és határidejét,
– a bánatpénz befizetésének igazolását,
– a pályázati feltételeket elfogadó nyilatkozatot,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a beadási határidõtõl számított 30 napig fenntartja ajánlatát,

4478

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat nyerteseként vállalja, hogy 30 napon belül adásvételi szerzõdést köt.
A pályázati bontásra és értékelésre közjegyzõ jelenlétében, 2008. augusztus 1-jén 10 órakor kerül sor.
A felszámoló fenntartja a jogot, hogy a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában, vagy a felszámolási eljárás változásának függvényében az eljárás bármely szakaszában
eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Ezen jogcímen
sem a kiíróval, sem annak felszámolójával szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthetõ.
A meghirdetett vagyonelemmel kapcsolatos felvilágosítás a felszámoló titkárságán kérhetõ (telefon: 802-1510).

A CSABAHOLDING Kft. (Cg.: [01 09 683720]; székhelye: 1146 Budapest, Thököly út 59/A I. 3.) mint az
EGYEK TRANS Áruszállító és Szállítmányozó Kft.
„f. a.” (Cg.: [10 09 026150]; székhelye: 3386 Sarud, Kossuth út 111.; adószáma: [13343062-2-10]) adós gazdálkodószervezet kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti az adós gazdálkodószervezet alábbi ingatlanát:
Eger, belterület, 5555/11. hrsz. alatt, a természetben
Eger, Zöldfa u. 8. szám alatt található lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésû, 576 m 2 területû ingatlan.
Értékesítési irányár: 85 000 000 Ft.
Bánatpénz: 5 000 000 Ft.
A nyilvános értékesítésre meghirdetett vagyontárgyakról szóló részletes tájékoztató a CSABAHOLDING Kft.
szolnoki irodájában (5000 Szolnok, Moha u. 5. fszt. 2.) tekinthetõ meg. Az értékesítésre meghirdetett vagyontárgyak megtekintését biztosítjuk, idõpont-egyeztetés érdekében Ádám Éva felszámolóbiztost kell keresni [telefon:
06 (30) 239-2169].
A pályázaton történõ részvétel feltétele a fent megjelölt
összegû bánatpénz befizetése, és az errõl szóló igazolásnak a pályázathoz történõ csatolása. A bánatpénz a vételárba beszámít, sikertelen pályázat esetén a pályázat elbírálását követõ 8 banki napon belül, kamatmentesen visszafizetésre kerül.
A bánatpénzt az alábbi bankszámlára kérjük befizetni,
illetve átutalni:
Jogosult neve: CSABAHOLDING Kft.
Bankszámlaszáma:
10700165-04411402-52400009
(CIB Bank Zrt.)
Közlemény rovatban: EGYEK TRANS Kft. f. a. – bánatpénz.
A pályázatok benyújtása postán vagy személyesen történhet a felszámoló budapesti székhelyén (CSABAHOLDING Kft. 1146 Budapest, Thököly út 59/A I. 3.,
telefon: 06 (1) 450-0433, vagy a szolnoki fióktelepén
(5000 Szolnok, Moha u. 5. fszt. 2.).
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A pályázatok beérkezésének határideje:
2008. augusztus 4. 12 óra.
Az érvényes pályázatok értékelése során az a pályázat
nyer, amelyik a vételár, a fizetés módja és a fizetési határidõ, valamint az egyéb ajánlati feltételek szempontjából a
felszámoló által elfogadható, legelõnyösebb ajánlatot tartalmazza.
Jelen felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesítési kötelezettséget.
A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.
Ha több megfelelõ, azonos értékû (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázat érkezik, a felszámoló a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart,
melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen közli a felekkel.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– az ajánlattevõ nevét, címét, telefon- és telefaxszámát,
– gazdálkodószervezet esetén cégkivonatot és a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát,
– az ajánlati ár egyértelmû meghatározását,
– a fizetés módját, határidejét,
– a bánatpénz megfizetésének igazolását,
– az ajánlat érvényességi idejét, amely nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határidõt követõ 60 nap.
A pályázati borítékra a következõt kell feltüntetni:
EGYEK TRANS – Pályázat.
A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében történik. A pályázók a nyilvános pályázat eredményérõl a bontást követõ 20 napon belül kapnak értesítést.
A felszámoló felhívja az elõvásárlásra jogosultak figyelmét arra, hogy az elõvásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi
szándékáról.

A KURÁTOR-FELSZÁMOLÓ Szolgáltató Kft. (Cg.:
[01 09 726061]; székhelye: 1035 Budapest, Kórház u. 29.
I. 3.) mint a FAVILLFÉM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [13 09 071816]; székhelye:
2321 Szigetbecse, Akácfa u. 23.) felszámolója, felszámolóbiztos: Dankai Attiláné, meghirdeti, hogy
nyilvános pályázat
útján értékesíti a Ráckevei Körzeti Földhivatalnál vezetett
ingatlan-nyilvántartásban az alábbi
1424/2. hrsz. alatt feltüntetett 367 m 2
1424/4. hrsz. alatt feltüntetett 604 m 2
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1424/5. hrsz. alatt feltüntetett 1650 m 2
1424/8. hrsz. alatt feltüntetett 246 m 2
beépítetlen területeket, melyek természetben Ráckevén találhatók és az adós cég tulajdonát képezik. A meghirdetett
ingatlanokat a felszámoló együttesen értékesíti, azokra külön-külön pályázat nem nyújtható be.
Ingatlanok becsült értéke: 1 800 000 Ft + áfa.
Ajánlati biztosíték: 180 000 Ft, mely összeget a felszámolónál személyesen lehet befizetni, vagy címére postai
úton eljuttatni.
Megtekintés a felszámolóval telefonon történt elõzetes
egyeztetés alapján lehetséges.
A vételre vonatkozó pályázati ajánlatokat a felszámoló
KURÁTOR-FELSZÁMOLÓ Szolgáltató Kft. (1035 Budapest, Kórház u. 29. I. 3.) címére kell benyújtani – zárt,
cégjelzés nélküli borítékban ,,Favillfém Kft. f. a. vételi
ajánlat” megjelöléssel, két példányban.
A pályázati adatok benyújtásának határideje:
2008. augusztus 1. déli 12 óra.
Az ajánlatok bontása a benyújtási határidõt követõ
10 napon belül, közjegyzõ jelenlétében történik.
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
– az ajánlattevõ azonosítási adatait (név, lakcím, cég
neve, képviselõje, székhelye, aláírási címpéldány, cégbejegyzés helye, 30 napnál nem régebbi cégkivonat, elõtársaság esetén cégbejegyzési kérelem),
– a vételi ár megjelölését,
– a vételár kiegyenlítésének módját, határidejét, igazolást az ajánlati biztosíték befizetésérõl,
– nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevõ 60 napos
ajánlati kötöttséget vállal.
Az ajánlati biztosíték a nyertes ajánlattévõ esetében a
vételárba beszámításra kerül. Ezt az összeget a kiíró a
pályázati felhívás visszavonása, az eljárás eredménytelenségének megállapítása, illetve – az ajánlatok elbírálását követõen – a nem nyertes ajánlattevõnek 15 munkanapon belül visszafizeti.
A felszámoló a pályázati ajánlatokat 15 napon belül értékeli és az ajánlatok elbírálásának eredményérõl a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti. A felszámoló fenntartja magának a jogot arra, hogy megfelelõ ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A felszámoló értesíti az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy ezen jogosultságukat írásban jelezzék a felszámoló
felé a pályázati határidõ lejártáig.
A pályázati értesítéssel kapcsolatban további információ Dankai Attiláné felszámolóbiztostól kérhetõ hétfõtõl
csütörtökig 10–15 óra között a 367-8697-es telefonszámon.
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Az ALEXANDER & CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft. (Cg.: [01 09 709122]; 1042 Budapest, Árpád
út 57–59. I. 8.) mint a T-Privilég Építõ és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [05 09 002739]; 3534 Miskolc, Kuruc u. 29. V. 1.) kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti a felszámolás alatt álló társaság alábbi vagyontárgyait:
Fa raklapok.
Irányár: 1 000 000 Ft.
Elõnyt élvez az a pályázó, aki a fenti vagyontárgyakat
együttesen vagy több vagyontárgyat kíván egyszerre megvásárolni. Az eladóval szembeni hitelezõi követelések vételárba történõ beszámítására nincs lehetõség. A felszámoló a vagyontárgyakhoz kapcsolódóan kellékszavatosságot nem vállal. A pályázat kiírója fenntartja magának a
jogot, hogy a vagyontárgyakra nézve a pályázati kiírást
részben visszavonja. A pályázatokat a felszámoló postacímére (3526 Miskolc, Hatvanötösök útja 1. fszt. 2.), vagy
személyesen az ALEXANDER & CO Kft., 3526 Miskolc,
Hatvanötösök útja 1. fszt. 2. sz. alatti irodájában kell benyújtani a Cégközlönyben való közzétételtõl (2008. július 17.) számított 15. nap 12 óráig. A pályázati borítékra
kérjük ráírni a ,,T-Privilég Kft. f. a. pályázat” jeligét. A pályázat bontására a pályázati határidõ lejáratát követõen
15 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A pályázat elbírálása és a pályázók értesítése a pályázat bontását
követõ 15 napon belül történik meg.
A pályázaton az vehet részt:
– aki a „T-Privilég Kft. f. a. pályázat bánatpénz” közleménnyel a becsérték 10%-ának megfelelõ bánatpénzt a
felszámoló 10103173-49893900-01000001 számú Budapest Bank Rt.-nél vezetett számlájára, a banki átutalási napokat is figyelembe véve befizette úgy, hogy az legkésõbb
a pályázati határidõ lejártakor minden kétséget kizáróan
igazolva legyen, vagy személyesen a társaság házipénztárába, a felszámoló irodájában (3526 Miskolc, Hatvanötösök útja 1. fszt. 2.) a pályázati határidõ lejártáig befizet;
– aki legalább 60 napi ajánlati kötöttséget vállal;
– aki a kialakult vételár megfizetésére 8 banki napon
belüli teljesítést vállal.
Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az ajánlattevõk között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, amelynek
feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti. A pályázattal kapcsolatban további információk szerezhetõk az ALEXANDER
& CO. Kft.-nél a 06 (46) 321-015-ös telefonszámon.
A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot, ártárgyalást, annak sikertelensége, vagy a felszámolás folyamatainak változásának tükrében, megfelelõ ajánlat hiányában, bármelyik szakaszában a vagyontárgyak tekintetében eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Ezen
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jogcímen sem az eladóval, sem a pályázatot kiíró felszámolóval szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthetõ.

A PECUNIAAGORA Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. (Cg.: [20 10 040179]; 8900 Zalaegerszeg,
Békeligeti u. 1.) mint a Hidroterra Környezet- Talaj és
Vízvédelmi Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [20 09 060728];
8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 12. IV. em.), Zala Megyei Bíróság 1. Fpk. 20-05-020189/11. számú végzésével
kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíteni kívánja a Hidroterra Kft. „f. a.” tulajdonát képezõ Zalaszentmihály, Arany János u. 2. szám alatti,
541/1. hrsz.-ú, 1,6296 ha területû gazdasági épület és udvar megnevezésû ingatlant.
Irányár: 10 000 000 Ft + áfa (tízmillió forint + áfa).
Bánatpénz: 500 000 Ft (ötszázezer forint).
A pályázónak (vevõnek) a bruttó vételár (nettó ár Ft +
áfa) megfizetése mellett a vevõnek szerzõdéses formában át
kell vállalnia a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség 9333/12/2005. és
4993-1/2/2006. számú határozataiban elõírt részleges környezeti állapotvizsgálathoz, a Vidra Környezetgazdálkodási Kft. (9025 Gyõr, Bálint M. u. 100.) által készített költségbecslés szerinti környezeti terheket is.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, pontos
címét, a beígért vételárat (nettó ár Ft + áfa). A pályázathoz
mellékelni kell, ha a pályázó vállalkozó, a vállalkozói igazolvány másolatát, gazdasági társaságnál a cégkivonatot,
illetve másolatát, minden esetben a pályázó adószámát,
statisztikai és pénzforgalmi jelzõszámát, valamint a bánatpénz befizetését (átutalását) bizonyító banki igazolást és a
pályázatban megjelölt (beígért) bruttó vételár (nettó ár Ft +
áfa) és a bánatpénz különbözetére vonatkozó banki fedezetigazolást.
A pályázatban való részvétel feltétele a bánatpénz befizetése legkésõbb a pályázat benyújtásának idõpontjáig, a
felszámoló által az érdeklõdõknek megadott bankszámlára.
A bánatpénz befizetését bizonyító banki bizonylat másolatát és a bánatpénz számlára történt beérkezésére vonatkozó banki igazolást a pályázathoz mellékelni kell.
A pályázónak (vevõnek) a bruttó vételár (nettó ár Ft +
áfa) megfizetése mellett szerzõdéses formában át kell vállalnia az adásvételi szerzõdés megkötésével együtt az eladótól az ingatlanhoz fûzõdõ esetleges, jelenleg nem ismert környezeti terheket is.
A területen 3600 tonna mésziszap tárolása történik, annak késõbbi elszállításához a pályázónak hozzá kell járulnia.
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A vételárba a hitelezõi követelések beszámítására nincs
lehetõség, ezt a felszámoló kizárja.
A vételár kiegyenlítése az adásvételi szerzõdés létrejöttének és a birtokbalépésnek is elõfeltétele.
Az értékesítésre kerülõ ingatlanért (ingatlanokért) és
annak egyes részeiért a felszámoló kellékszavatosságot
nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált
állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy valamennyi más költség a pályázót (vevõt) terheli, továbbá az
esetleg késõbb felmerülõ (megismerendõ) és az adásvétel
idõpontjában nem ismert környezeti terhet is a vevõ viseli.
A pályázatokat legkésõbb az ajánlott vételár és a fizetési
mód megjelölésével a Cégközlönyben való megjelenéstõl
(2008. július 17.) számított 20. napon, délelõtt 10 óráig
kérjük írásban, személyesen, vagy postai úton benyújtani a
felszámoló irodájába: PECUNIAAGORA Kereskedelmi
Szolgáltató és Tanácsadó Zrt., 8900 Zalaegerszeg, Békeligeti u. 1. (postacím: 8901 Zalaegerszeg, Pf. 19).
A zárt borítékra kérjük ráírni: ,,Hidroterra Kft. f. a. Pályázat”.
A pályázatok bontása és elbírálása a benyújtási határidõ
lejárta után számított 10 munkanapon belül megtörténik.
A felszámoló értesíti az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy a törvény szerinti elõvásárlási jogukkal csak a pályázat keretén és feltételein belül élhetnek.
A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.
Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az ajánlattevõk között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor,
melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti.
Bõvebb felvilágosítás kapható dr. Szabó Ernõ felszámolóbiztostól, a 06 (92) 510-466, 06 (92) 321-236-os telefonszámokon [telefax: 06 (92) 510-426].

A CONCUR Befektetési Kft. (Cg.: [01 09 068182]; 1066
Budapest, Teréz krt. 6.) mint a FÁCIT Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „f. a.” (Cg.:
[13 09 067805]; 2310 Szigetszentmiklós, Kéktó u. 30.;
adószáma: [10893551-2-13]) vagyonrendezõje a 2006. évi
V. törvény 122. § (1) bekezdés alapján
nyilvános pályázat
útján értékesíteni kívánja az alábbi vagyontárgyat:
1. Az értékesítésre kerülõ vagyontárgy:
– Szigetszentmiklós belterületén 12329/3. hrsz. alatti,
„kivett” mûvelésû ágú (út) megnevezésû, 182 m2 területû
ingatlan 1/1 hányada. Az ingatlan per-, teher-, igénymentes, kivéve a bejegyzett vízelvezetési szolgalmi jogot.
A vagyonrendezõ az ingatlanért 200 000 Ft + áfa (fordított áfa), azaz kettõszázezer forint + áfa (fordított áfa) alatti
ajánlatot nem fogad el.
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2. Értékesítés feltételei:
A fizetés készpénzfizetéssel történhet, egy összegben, a
szerzõdés megkötésekor.
3. Ajánlatok benyújtása és egyéb feltételek:
Az ajánlatot pályázat útján, írásban kell benyújtani, ajánlott levélben, ,,pályázat” megjelöléssel, a vagyonrendezõ
(1066 Budapest, Teréz krt. 6.) címére. A pályázat benyújtásának kezdõ idõpontja a jelen hirdetnénynek a Cégközlönyben való megjelenését (2008. július 17.) követõ 15. nap, a
pályázatok beérkezésére nyitva álló határidõ az e naptól
számított 15 napon belüli idõtartam.
A pályázatnak ezen határidõ alatt be kell érkeznie.
Amennyiben a pályázatra nyitva álló határidõ utolsó napja
pénteki munkanapra, szombatra vagy vasárnapra esik, úgy
a pályázatnak legkésõbb a pénteki munkanap 12 órájáig be
kell érkeznie az esetleges bánatpénzzel együtt.
A vagyonrendezõ az értékesítendõ ingatlan után semmilyen szavatosi kötelezettséget és egyéb felelõsséget nem
vállal, az ilyen felelõsségét kizárja, ideértve az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett térmértékekért, és az esetleges környezetszennyezésért való szavatosságot is.
A pályázatokat közjegyzõ jelenlétében a felszámoló által kijelölt bizottság bontja fel és bírálja el, a pályázat benyújtására nyitva álló határidõ utolsó napjától számított
45 napon belül.
Érvénytelen az a pályázat, amely nem írásbeli, vagy nem
készpénzfizetést ígér, vagy nem a határidõben érkezett, illetve egyébként nem felel meg a pályázati kiírásnak.
Nem természetes személy pályázónak igazolnia kell hitelt érdemlõ módon a nyilvántartásba vételét.
A vagyonrendezõ a legmagasabb árat kínáló pályázót
részesíti elõnyben. Az elõvásárlásra jogosultak jogaikat
jelen pályázat keretében gyakorolhatják.
A vagyonrendezõ fenntartja a jogot – megfelelõ pályázat hiányában – a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
Érdeklõdni dr. Kárpáti Péter vagyonrendezõnél a
342-2371-es telefonszámon lehet, vagy személyesen, a
Budapest VI., Teréz krt. 6. I. I/B alatt, munkaidõben.

A TÍZEK Felszámoló, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
(Cg.: [01 09 729062]; 1211 Budapest, Gyepsor u. 1.) mint
a ,,TÁRNA PLUSZ” Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
„f. a.” (Cg.: [15 06 080297]; 4400 Nyíregyháza, Szarvas
u. 1–3. I. em.; levelezési cím: 3963 Karcsa, Táncsics M.
út 1.) felszámolója, dr. Megay Róbert Péter felszámolóbiztos
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Az ajánlati feltételeket tartalmazó tájékoztató anyag és
a jelentkezési lap 20 000 Ft + áfa/csomag áron megvásárolható a felszámolónál.
A pályázaton való részvétel feltételei:
– Az írásban benyújtott ajánlat, melynek tartalmaznia
kell a megvásárolni szándékozott tétel/ek ajánlott vételárát, a fizetés módját, a fizetési feltételekre vonatkozó nyilatkozatokat, fedezetigazolást.
– A pályázó fõbb adatait (személyi igazolvány, vagy
30 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány).
– A megvásárolni kívánt tétel/ek irányára 10%-ának
megfelelõ ajánlati biztosíték befizetése a „TÁRNA
PLUSZ” Bt. „f. a.” nevére a felszámolónál pénztári befizetéssel, vagy a felszámoló TÍZEK Kft. Erste Bank Nyrt.-nél
vezetett 11994105-06368915-10000001 számú bankszámlájára 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. július 17.) 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 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.

nyilvános pályázat
útján értékesítésre meghirdeti az alábbi vagyonelemeket:
Irodai gépek, berendezések 14 tételben, nettó
1 000 000 Ft vételi árért egyben történõ étékesítésre.

A Duna Audit Könyvszakértõ Iroda Kft. (Cg.:
[01 09 162918]; 1115 Budapest, Bartók Béla út 131/A)
mint a Csapásirány Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „f. a.” (Cg.: [01 09 713104];
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1194 Budapest, Vas Gereben u. 201.), Fõvárosi Bíróság 6.
Fpk. 01-06-004696/6. sz. végzésével kijelölt felszámolója
nyilvános pályázati felhívás
útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodószervezet tulajdonát képezõ
MERCEDES-BENZ (D) márkájú (fehér színû, futott
km: 122 400) Sprinter Dies Kat 2003-2006 modell, 313
CDI 903.663 típusú, JER-348 forgalmi rendszámú gépjármûvet. A gépjármû kisebb sérülésekkel rendelkezik.
Gyártási év: 2004.
Az értékesítésre meghirdetett személygépjármû irányára: 1 400 000 Ft.
(Az ár az áfát tartalmazza.)
A pályázatokat Csapásirány Kft. f. a. „vételi ajánlat”
megjelölésû zárt borítékban, személyesen, meghatalmazott útján, vagy postai úton, igazolt postára adással, ajánlott postai küldeményben, 2 példányban (1 eredeti, 1 másolat), az eredeti példány megjelölésével kell benyújtani a
felszámoló, Duna Audit Kft. levelezési címére: 1381 Budapest, Pf. 1287.
A pályázat benyújtásának határideje: jelen közlemény
Cégközlönyben való megjelenését (2008. július 17.) követõ
15. nap legkésõbb 12 óráig.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult tisztségviselõ(k) aláírási címpéldányát, a megajánlott vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot arról, hogy
az ajánlattevõ 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
Az ajánlat érvényességének feltétele a meghirdetett
irányár 30%-ának megfelelõ bánatpénz elõzetes átutalása
(illetve az átutalás felszámoló részére történõ igazolása) a
Duna Audit Kft. felszámoló szervezet MKB-nél vezetett
10300002-20107958-00003285 számú számlájára a pályázat beadási határidejének lejártáig.
Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
30 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A bontási határidõt követõ 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. A beérkezett ajánlatok alapján a felszámoló
értékesítési versenytárgyalást tarthat, melynek helyérõl,
idejérõl, szabályairól a felszámoló írásban értesíti az ajánlattevõket.
A felszámoló felhívja az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy ezen szándékukat – jogosultságuk igazolása mellett –
a pályázat beadási határidejéig írásban adják le.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, megfelelõ ajánlat hiányában a pályázat eredménytelenné nyilvánítható.
Az értékesítésre kerülõ eszközökrõl felvilágosítást ad
dr. Kovács Béla felszámolóbiztos a 269-2767-es telefonszámon.
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A Kossuth Holding Válságkezelõ és Felszámoló Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (Cg.: [01 10 044789];
1075 Budapest, Kazinczy u. 24–26.; levelezési cím:
1388 Budapest, Pf. 51) mint a CONSTRUO’ 03 Építõipari
és Kereskedelmi Kft. „f. a.” (Cg.: [07 09 009466];
8000 Székesfehérvár, Gáz u. 6. VIII. 3.) a Fejér Megyei Bíróság által kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján megvásárlásra kínálja az adós gazdálkodószervezet
kizárólagos tulajdonában lévõ 604 db-os DVD-film-készletállományt.
A készlet áfa nélkül értelmezett irányára 750 000 Ft, a
bánatpénz 70 000 Ft. A vételárat 20% áfa terheli.
A 2007. évi CXXVII. áfatörvény 142. § (1) bekezdés
g) pontjában foglaltak alapján az általános forgalmi adót a
vevõ fizeti meg.
A meghirdetett készletállományra csak egységes egészként lehet ajánlatot tenni.
A bánatpénzt a Kossuth Holding Zrt. Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 73600149-10000070
számú számlájára utalják át.
A pályázat érvényességének 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 a vagyoni eszközök részletes leírását és azok megtekinthetõségének a feltételeit is tartalmazza. A feltételfüzet
a felszámoló székhelyén, munkanapokan 9–12, pénteken
11 óráig megtekinthetõ, illetve megvásárolható. A pályázati ajánlatban 75 napos ajánlati kötöttséget kell vállalni.
A megvásárlásra felkínált készletállományért kellékszavatosságot nem vállalunk, illetve azt kizárjuk.
A pályázati eljárás eredményeként kialakuló vételárat
egy összegben, a szerzõdéskötéstõl számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. A beszámítást a csõdtörvény kizárja.
A felszámolás az 1997. augusztus 5-e utáni kezdõ idõpontú felszámolásokra vonatkozó, többször módosított
1991. évi XLIX. törvény (csõdtörvény) elõírásai szerint
folyik.
A csõdtörvény 49/C. §-ában meghatározott elõvásárlási
jogosultak az elõvásárlási jogukat kizárólag a jelen pályázati eljárás keretében, a véglegesen kialakult vételár ismeretében gyakorolhatják.
Kérjük a pályázókat, hogy pályázati ajánlatukat egy magyar nyelvû példányban, zárt, a pályázóra való utalás nélküli, ,,CONSTRUO’03 Kft. f. a. – pályázat” jeligével feliratozott borítékban
2008. augusztus 5-én 10 óra 30 perc és 11 óra között
a felszámoló székhelyén nyújtsák be. A pályázati ajánlatokat 2008. augusztus 7-én a benyújtás helyszínén, 11 óra-
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kor, közjegyzõ jelenlétében bontjuk fel. A pályázatbontáson azok az érdeklõdõk, akik az elõírt bánatpénzt igazoltan
megfizették, valamint ajánlatot nyújtottak be, részt vehetnek.
A pályázati ajánlatokat a felszámoló az árajánlatok
nagysága alapján bírálja el. Amennyiben érkezik megfelelõ ajánlat, de a legmagasabb ajánlati árat követõ ajánlati ár
(ajánlati árak) a legmagasabb ajánlati ár 90%-át eléri (elérik), a felszámoló a pályázók között, közjegyzõ jelenlétében köteles nyilvános ártárgyalást tartani.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, a felszámoló a pályázatot
megfelelõ ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja.
További felvilágosítással Kricsfalusi Anna felszámolóbiztos (telefon: 321-4210) készséggel áll rendelkezésre.
Az értékesítésre meghirdetett vagyoni eszközök elõzetesen egyeztetett idõpontban megtekinthetõk.

A Duna Audit Könyvszakértõ Iroda Kft. (Cg.:
[01 09 162918]; székhelye: 1115 Budapest, Bartók Béla
u. 131/A) mint az UKM REKARD Rt. „f. a.” (Cg.:
[08 10 001672]; székhelye: 9027 Gyõr, Kandó Kálmán
u. 5–7.) adós szervezetnek, a Gyõr-Moson-Sopron Megyei
Bíróság 6. Fpk. 08-00-000190. sz. végzésével kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
keretében értékesíti az adós gazdálkodószervezet alábbi
vagyonát:
Üdülõ 966/1000 tulajdonrésze (Csopak, Fürdõ u. 41.)
34/1000 tulajdonrész a magyar állam tulajdona.
Irányár (áfa nélkül): 30 000 000 Ft.
A pályázat benyújtásának címe: Fekete Gyula felszámolóbiztos, 2890 Tata, Mindszenty tér 2.
A pályázat benyújtásának módja: postai úton, írásban,
magyar nyelven, 3 példányban, az eredeti példány megjelölésével, kettõs borítékban, a belsõ, név nélküli, zárt borítékon az ,,UKM REKARD Rt. f. a.” felirattal.
A pályázat beérkezésének határideje:
2008. augusztus 11. 12 óra.
A pályázat kötelezõ tartozékai:
– a pályázó személyi azonosító adatai (jogi személy
esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány);
– ajánlati ár egyértelmû megjelölése;
– fizetési feltételek;
– 60 napos ajánlati kötöttség vállalása.
A pályázat bontásának ideje: a benyújtási határidõ napját követõ nyolc napon belül, közjegyzõ jelenlétében.

4483

A pályázat értékelése: a bontást követõ 5 napon belül.
Az értékelésrõl jegyzõkönyv készül, amelyet a hitelezõk
és a pályázók megtekinthetnek. Az értékelés eredményérõl
a felszámoló a pályázókat írásban értesíti.
A vételi szándék bizonyítására 2 000 000 Ft pályázati díjat kell utalni a felszámolás alá került szervezet MKB
Bank Nyrt.-nél vezetett 10300002-20159694-00003285 sz.
számlájára. Az összegnek meg kell jelennie a bankszámlán
a pályázat benyújtásának határidejéig. A nyertes pályázó által befizetett összeg a vételárba beszámít. Ha a nyertes a vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, azoktól jelentõsen eltér, a
befizetett összeget elveszíti. A többi pályázó részére az
összeg a pályázat eredményének kihirdetését követõen tizenöt napon belül kamat nélkül visszajár.
A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Amennyiben több megfelelõ pályázat érkezik, amelyek között az ajánlati árat tekintve az eltérés kevesebb tíz
százaléknál, a felszámoló az érintett pályázók részvételével ártárgyalást tart. Az ártárgyalás szabályait a felszámoló
a megkezdést megelõzõen ismerteti.
Az elõvásárlási joggal rendelkezõk jogukat e pályázat
keretében gyakorolhatják. A felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét, hogy az elõvásárlási jog gyakorlására
irányuló szándékukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelentsék be a felszámolóhoz a pályázati díj egyidejû befizetésével.
További információkat Fehér Gyula felszámolóbiztostól lehet beszerezni [telefon: 06 (34) 382-864].
Az ingatlan megtekinthetõ, az idõpontot elõzetesen
egyeztetni kell.

A „Hunyadi” Válságmenedzser és Felszámoló ZRT.
(Cg.: [01 10 043681]; székhelye: 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I. 4., mint felszámoló (továbbiakban: felszámoló
vagy kiíró)
nyilvános pályázati eljárás
keretében értékesítésre meghirdeti a felszámolás alatt álló
Kunsági Ásványvíz Palackozó Kft. (rövidített cégnév:
Kunsági Ásványvíz Kft. „f. a.” (Cg.: [13 09 107016];
székhelye: 2340 Kiskunlacháza, Vasút út 5., adószáma:
[13380106 13], továbbiakban: eladó vagy adós) tulajdonát
képezõ Kiskunlacháza, Vasút út 5. sz. alatti 0622/61.
hrsz.-ú, kivett ipartelep mûvelési ágú, 1 ha 9233 m2 alapterületû ingatlanát a rajta lévõ romos felépítményekkel
együtt. Eladó az ingatlan tulajdonjogának átadását csak a
dokumentációban részletezett módon szavatolja, a vagyon
állapotát, használhatóságát, a kellékszavatosságot kizárja
tekintettel arra, hogy a Fõvárosi Bíróság elõtt
22.G.41.067/2006. szám alatt az ingatlan tulajdonjogát
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érintõ per van folyamatban, melyben tûrésre kötelezés
iránt, mint II. rendû alperest perlik az adóst. A nyertes pályázóval az adásvételi szerzõdés megkötésére a per kimenetelétõl függõ hatállyal kerül sor.
Az ingatlan nettó irányára összesen: 29 000 000 Ft.
Fizetendõ bánatpénz: bruttó 3 000 000 Ft.
A pályázati ajánlaton ,,KUNSÁGI” jeligét kérjük feltüntetni.
A pályázónak a bánatpénzt a Kunsági Ásványvíz Palackozó Kft. „f. a.” 73600149-11113261 számú bankszámlájára, „bánatpénz” megjelöléssel kell átutalni a pályázat benyújtását megelõzõen.
(A bánatpénz a vételárba beszámít, az ajánlat elutasítása
esetén visszajár.)
Az eljárással kapcsolatos további, részletes pályázati
feltételeket és tudnivalókat a „részletes pályázati feltételeket is tartalmazó dokumentáció” (továbbiakban: dokumentáció) tartalmazza. A dokumentáció a felszámoló budapesti (1148 Budapest, Uzsoki u. 48.) és szegedi
(6724 Szeged, Hét vezér u. 7–9.) irodájában – telefonon
elõzetesen egyeztetett idõpontban – megtekinthetõ, vagy a
dokumentáció vételára (20 000 Ft + áfa) megfizetésének
igazolását követõen postán megküldésre kerül. A dokumentáció megvásárlása nem pályázati feltétel.
Az ajánlatok tartalma, benyújtásának formája, idõpontja, átvétele, bontása, valamint az elbírálás módja és szempontjai:
a) Az ismertetett ingatlan megvételére tett pályázati
ajánlatokat a jelen pályázati kiírás Cégközlönyben történt
megjelenésének napjától (2008. július 17.) számított
15. napon személyesen 12 óráig a felszámoló budapesti
vagy szegedi irodájában, zárt borítékban, egy eredeti példányban, jeligével ellátva, magánszemély esetén teljes bizonyító erejû magánokirati formában, pályázóra történõ
utalás nélkül kell eljuttatni. A pályázat átvételérõl a felszámoló átvételi elismervényt ad.
A megkésett pályázatokat a felszámoló vis maior esetén
sem veszi figyelembe.
b) Az egyértelmû vételi ajánlatnak tartalmaznia kell az
ajánlott nettó vételárat, a fizetési módot és a fizetési határidõt. A 2007. évi CXXVII. törvény (áfatörvény) 142. §
(1) bekezdés g) pontja az értelmében a 100 ezer forint feletti termék értékesítése esetén az általános forgalmi adót a
termék beszerzõje, a vevõ rendezi a költségvetéssel, az elfogadott ajánlat szerinti nettó vételáron felül (fordított
adózás). A benyújtási határidõtõl számított 90 napos ajánlati kötöttség vállalása kötelezõ.
c) A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerzõdéskötéshez szükséges minden adatát. Társas vállalkozás esetében hiteles formában csatolni kell; az aláírási címpéldányt, 30 napnál nem régebbi cégkivonatot és nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy van-e folyamatban a cégadatokban változást érintõ eljárás.
d) A pályázathoz csatolni kell a bánatpénz megfizetésérõl szóló hiteles banki igazolást, továbbá nyilatkozni
kell arról is, hogy a befizetett bánatpénzt – ajánlatának el
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nem fogadása esetén – milyen bankszámlára kéri visszautalni a pályázó.
e) A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a dokumentációban foglaltakat maradéktalanul megismerte,
megértette és elfogadja.
f) A pályázatok bontása közjegyzõ elõtt történik, az eljárásról közjegyzõi okirat készül. A felszámoló a pályázatok értékelését és annak eredményét jegyzõkönyvbe foglalja. A felszámoló az ajánlott vételár nagyságát, a fizetési
feltételeket, vagyis a fizetési módot és a fizetési határidõt
egyenként és összességükben is értékeli. Az értékelés
eredményérõl (a nyertes pályázatról) a kiíró írásban is értesíti az ajánlattevõket.
Megfelelõ ajánlat hiányában a felszámoló a pályázati
eljárást eredménytelennek nyilvánítja.
g) Több megfelelõ, azonos 10%-kal eltérõ mértékû vételár ajánlat esetén a felszámoló a pályázók között mindenképpen nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás helyérõl
és idõpontjáról a felszámoló az ártárgyalást megelõzõen
írásban értesíti az érintett ajánlattevõket.
Egyéb tudnivalók
a) A pályázat érvényességi feltétele az, hogy a pályázó
– tekintettel a dokumentációban foglaltakra is – az ajánlat
tartalmára, benyújtásának formájára, idõpontjára vonatkozó követelményeknek maradéktalanul eleget tegyen.
b) Az elõvásárlási joggal rendelkezõk – az 1997. évi
XXVII. törvénnyel módosított 1991. évi IL. törvény
49/C. §-ának (2) bekezdése alapján – elõvásárlási jogukat
kizárólag a jelen eljárásban gyakorolhatják, oly módon,
hogy a felszámoló részére a pályázati határidõ lejártáig dokumentumokkal igazolják elõvásárlási joguk fennállását.
Ez esetben a kiíró az elfogadott ajánlatról és fizetési feltételekrõl az elõvásárlási jogosultat írásban értesíti. Az elõvásárlási jogosultak a bánatpénzzel megegyezõ összegû
foglaló megfizetésével, illetve annak igazolásával egy idõben a kiíró által elfogadott vételi ajánlat (a véglegesen kialakult vételár és feltételek) ismeretében, annak elfogadásáról nyilatkoznak a kiíró felé és bejelentik vételi szándékukat. Ez esetben a felszámoló az elõvásárlásra jogosulttal
köt szerzõdést.
c) Az eljárással, a pályázatok bontásának pontos helyével, idõpontjával és a meghirdetett vagyonnal kapcsolatos
további információt a 06 (30) 998-3102-es telefonszámon
a felszámolótól, Hajdú Ágnestõl lehet kérni.
d) A jogorvoslati lehetõséget elsõdlegesen az 1991. évi
XLIX. tv. 49. § (5), (6), valamint az 51. §-a biztosítja.

Az AGRO-ALBA Zrt. (Cg.: [01 10 043170]; székhelye:
1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9–11. mint a Hungária-Yogen Früz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.”
(Cg.: [10 09 027932]; székhelye: 3300 Eger, Vízimolnár
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u. 11. fszt. 1.) felszámolója, az 1991. évi IL. törvény
49/A. § (1) bekezdése alapján a jelen hirdetménnyel
nyilvános pályázati felhívást
tesz közzé a Hungária-Yogen Früz Kft. „f. a.” tulajdonát
képezõ, Hévíz, Széchenyi u. 2. szám alatt található alábbi
társasházi ingatlanok értékesítésére.
8 db gépkocsibeálló hely.
8 db apartman.
1 db üzlethelyiség.
Elsõsorban az ingatlanok együttes értékesítésére várjuk
a pályázatokat, amely alapján a pályázati irányár: nettó
250 M Ft.
Az értékesítésnél az általános forgalmi adóról szóló
2007. évi CXXVII. tv. 142. § (1) bekezdés g) pontjában
foglaltak alapján az általános forgalmi adót a vevõnek kell
megfizetnie.
A jelen ajánlattételi felhívás terjedelmi korlátaira tekintettel a kiíró a meghirdetett vagyon részletes leírását, valamint az ajánlattétel és értékesítés feltételeit tájékoztató füzetben közli, amely az AGRO-ALBA Zrt. székhelyén
(1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9–11. IV. 2.) munkanapokon 9–14 óra között tekinthetõ és vásárolható meg jelen
hirdetmény Cégközlönyben történõ megjelenését követõ
15. napjáig, példányonként 100 000 Ft + áfa vételárért.
A pályázati ajánlat érvényességi feltétele, hogy az ajánlattevõ jelen hirdetmény Cégközlönyben történõ megjelenését követõ 15. napjáig beérkezõleg a megajánlott vételár
10%-át kitevõ összegû bánatpénzt utaljon át a Hungária-Yogen Früz Kft. „f. a.” MKB Nyrt.-nél vezetett
10300002-26000110-00003285 számú számlájára.
A bánatpénz az eredménnyel pályázó szerzõdéskötésekor a vételárba beszámít.
Az ajánlatot pályázat útján, magyar nyelven, írásban
kell benyújtani egy eredeti és egy másolati példányban,
,,YOGEN-FRÜZ PÁLYÁZAT” megjelöléssel ellátott zárt
borítékban a felszámoló, 1055 Budapest, Balassi Bálint
u. 9–11. IV. 2. sz. alatti székhelyén munkanapokon 9 és
14 óra közötti idõben legkésõbb jelen hirdetmény Cégközlönyben történõ megjelenését (2008. július 17.) követõ
15. napjáig. A felszámoló csak a székhelyén leadott pályázati ajánlatokat fogadja be, postai úton pályázati ajánlatot
benyújtani nem lehet.
A pályázatok közjegyzõ jelenlétében kerülnek felbontásra a beadási határidõt követõ 8 napon belül, amelyrõl
jegyzõkönyv készül.
Az elõvásárlásra jogosultak e jogukat a nyilvános értékesítés keretein belül gyakorolhatják olyan módon, hogy a
véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkoznak vételi szándékukról. A felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy az elõvásárlási jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályázati ajánlatok benyújtásának határidejéig írásban jelentsék be.
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A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése értelmében több megfelelõ, azonos értékû (a vételár vonatkozásában legfeljebb
10%-kal eltérõ) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor.
A felszámoló fenntartja a jogot, hogy a pályázatot, az
ártárgyalást, megfelelõ pályázat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja, amely jogcímen a felszámolóval szemben semmilyen kártérítési, kártalanítási igény
nem érvényesíthetõ.
A pályázattal kapcsolatosan bõvebb felvilágosítást
Gulyástót Edit felszámolóbiztosnál a 06 (20) 403-9412-es
vagy a 354-0985, 354-0986 telefonszámon munkaidõben
lehet kapni.

A Kossuth Holding Válságkezelõ és Felszámoló Zrt.
(Cg.: [01 10 044789]; székhelye: 1075 Budapest, Kazinczy u. 24–26.) mint felszámoló a GROSSOK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [03 09 104307];
székhelye: 6034 Helvécia, Erdõ u. 14.) tulajdonában lévõ
alábbi gépjármûvet kínálja
nyilvános pályázat
útján megvásárlásra.
Az értékesítésre meghirdetett FORD FIESTA típusú
személygépkocsi gyártási éve 1993, alvázszáma:
WFOBXXGAFBNL01020, motorszáma: NL01020; forgalmi rendszáma: FFC-592. Az értékesítésre meghirdetett
személygépkocsi irányára 200 000 Ft, amelyet 20%-os
áfafizetési kötelezettség terhel (amelyet az áfatörvény
142. §-a alapján a fordított adózás szabályai szerint kell
megfizetni). A bánatpénz 20 000 Ft.
A meghirdetett személygépkocsiért kellékszavatosságot nem vállalunk.
A felszámolás az 1997. augusztus 5-e utáni kezdõ idõpontú felszámolásokra vonatkozó, az 1997. évi XXVII.
törvénnyel átfogóan módosított 1991. évi XLIX. törvény
szerint folyik.
A vételárat a szerzõdéskötéstõl számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. A beszámítást a csõdtörvény kizárja.
A csõdtörvény 49/C. §-ában meghatározott elõvásárlási
jogosultak az elõvásárlási jogukat a jelen pályázati eljárás
keretében gyakorolhatják.
A pályázati eljárás részletes feltételeit megállapító, valamint a meghirdetett személygépkocsit részletezõ feltételfüzet a felszámoló dél-alföldi irodájában (Békéscsaba,
Andrássy út 7. I. 7.) munkanapokon 9–12, pénteken
11 óráig megtekinthetõ, illetve megvásárolható. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele a fentiekben meghatározott összegû bánatpénz igazolt megfizetése. A bánatpénz akkor tekinthetõ megfizetettnek, amennyiben azt a
felszámoló bankszámláján 2008. augusztus 21-ig jóváírták. A pályázati ajánlatban 75 napos ajánlati kötöttséget
kell vállalni.
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Kérjük a pályázókat, hogy pályázati ajánlatukat magyar
nyelven, egy példányban, a pályázóra való utalás nélküli,
zárt, „GROSSOK Kft. f. a. – személygépkocsi-pályázat”
jeligével feliratozott borítékban – személyesen vagy kézbesítõ útján –
2008. augusztus 22-én 10 óráig,
a felszámoló dél-alföldi irodájában nyújtsák be. A pályázati ajánlatokat a benyújtás napján és helyszínén, 10 óra
15 perckor, közjegyzõ jelenlétében bontjuk fel. A pályázatbontáson azok a pályázók, akik a bánatpénzt megfizették és határidõben ajánlatot nyújtottak be, részt vehetnek.
A pályázati ajánlatokat a felszámoló az árajánlatok
nagysága alapján bírálja el. Amennyiben a legjobb ajánlati
árat követõ ajánlati ár (ajánlati árak) a legmagasabb ajánlati ár 90%-át eléri (elérik), a felszámoló a pályázók között
közjegyzõ jelenlétében nyilvános ártárgyalást tart.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, megfelelõ ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, és új
pályázatot írhat ki.
További felvilágosítással Szabó István felszámolóbiztos [telefon: 06 (66) 637-400; fax: 06 (66) 637-401]
készséggel áll rendelkezésre.

A CSABAHOLDING Kft. (Cg.: [01 09 683720]; székhelye: 1146 Budapest, Thököly út 59/A) mint a LASKÓ
Építõipari Kft. „f. a.” (Cg.: [20 09 065713]; székhelye:
8790 Zalaszentgrót, Kisfaludy Sándor u. 30.) adós kijelölt
felszámolója
nyilvános pályázat
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A pályázatok beérkezésének határideje:
2008. augusztus 5.
A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ nevét, címét, gazdálkodószervezet esetén 30 napnál nem régebbi
cégkivonatot, a cégjegyzésre jogosult személy aláírási
címpéldányát másolatban, a bruttó ajánlati ár egyértelmû
meghatározását, a fizetés módját, az ajánlat érvényességi
idejét, amely nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határidõt követõ 30 nap.
A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében történik, a pályázók a nyilvános pályázat eredményérõl értesítést kapnak.
A pályázatnál elõnyt élveznek azok, akik a pályázatot a
felsorolt vagyontárgyak egészére nyújtják be.
Azonos, vagy a legjobb ajánlati ártól 10 százalékon belüli árat ajánlók között a felszámoló ártárgyalást tart.
A felszámoló fenntartja magának a jogát, hogy a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek
nyilvánítsa.
Az adásvételi szerzõdésnek a pályázat nyertesével történõ megkötésének végsõ határideje: 2008. augusztus 24.

A STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft. (Cg.:
[01 09 724084]; 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.) mint az
AIRFILT Légtechnikai Korlátolt Felelõsségû Társaság
„f. a.” (Cg.: [13 09 073841]; 2600 Vác, Káptalan u. 6.)
– a Pest Megyei Bíróság 6. Fpk.13-07-001344/6. sz. végzésével – kijelölt felszámolója (képviseli: Kovács Péter
felszámolóbiztos) a folyamatban lévõ felszámolás keretében
nyilvános pályázat

útján értékesíti a nevezett felszámolás alatt álló szervezet
alábbi vagyontárgyait:
– Építkezésekbõl megmaradt építõanyagok. Az eszközök értéke összesen 400 000 Ft. A bánatpénz: 40 000 Ft.
Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyakról információt
és tájékoztatást ad: Dallos Endre felszámolóbiztos, tel.:
450-0433.
A pályázaton történõ részvétel feltétele a megjelölt bánatpénz befizetése a felszámoló CSABAHOLDING Kft.
10700165-04411402-51100005 sz. számlájára, illetve az
errõl szóló igazolásnak a pályázathoz történõ csatolása.
A bánatpénz befizetése 2008. augusztus 4-ig történhet.
A bánatpénz a vételárba beszámít, sikertelen pályázat esetén 8 banki napon belül kamatmentesen visszafizetésre
kerül.
A pályázatokat a felszámoló budapesti székhelyén
– CSABAHOLDING Kft. 1146 Budapest, Thököly
út 59/A I. 3. – kérjük személyesen beadni munkanapokon
10 órától 13 óráig. A borítékra írják rá: ,,LASKÓ Építõipari Kft. f. a. Pályázat”.

útján értékesíteni kívánja az adós ismertté vált alábbi vagyontárgyát:
Tárgyi eszközök (gépek)
Pályázati irányár: 1 450 000 Ft + áfa.
Bánatpénz: 145 000 Ft.
A pályázaton való részvétel feltételei:
– Meghatározott összegû bánatpénz megfizetése a felszámoló irodájában (Standard Kft. 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.) az AIRFILT Kft. „f. a.” pénztárába vagy a felszámoló MKB Rt.-nél vezetett 10300002-2592228249020023 számú bankszámlájára történõ átutalással,
amelynek összege vagyonelemenként a pályázati irányár 10%-a.
– A bánatpénz a vételárba beszámításba kerül, eredménytelen pályázat esetén 8 napon belül a pályázó részére
visszautalásra kerül.
– A vételárba történõ beszámítást a törvény kizárja.
– A pályázatot legkésõbb (az ajánlott vételár és fizetési
mód megjelölésével) jelen hirdetmény Cégközlönyben
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való közzétételétõl (2008. július 17.) számított 15. napon
12 óráig személyesen kell leadni a STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft. 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. szám alatti címére.
– Az ajánlatot zárt borítékban kell elhelyezni, a borítékon kérjük feltüntetni: „AIRFILT Kft. f. a. pályázat”.
– Az ajánlatnak tartalmaznia kell jogi személynél és
gazdasági társaságnál a pályázó nevét, székhelyét, 30 napnál nem régebbi hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult tisztségviselõ aláírási címpéldányát, a megajánlott
bruttó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot
arról, hogy az ajánlattevõ 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, a vételár fedezetének igazolását.
– Magánszemélynél az ajánlatnak tartalmaznia kell nevét, személyi adatokat, azonosításra alkalmas további adatokat, a megajánlott bruttó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevõ 60 napos
ajánlati kötöttséget vállal, a vételár fedezetének igazolását.
– A pályázatok bontásáról közjegyzõ jelenlétében a
pályázati leadási határidõ lejárta után 15 napon belül kerül sor.
– A pályázat eredményérõl a felszámoló a bontástól
számított 10 napon belül írásban értesíti az ajánlattevõket.
– Az elõvásárlási jog gyakorlására jogosultak a jogosultságukat – a jogosultság igazolásával együtt – az ajánlat
benyújtásának idõpontjáig jelenthetik be a felszámolónak.
– Elõnyt élvez az a pályázó, aki az összes vagyonelemre vételi ajánlatot tesz.
A felszámoló a pályázatot (megfelelõ pályázat hiányában) eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot hirdethet ki.
A beérkezett ajánlatok alapján a felszámoló értékesítési
versenytárgyalást tart, amennyiben a megajánlott vételárak közötti eltérés 10%-on belül van. Ennek helyérõl, idejérõl, szabályairól írásban értesíti az ajánlattevõket.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.
A felszámoló a hatályos 1991. évi XLIX. törvény alapján felhívja az esetleges érdekelteket az elõvásárlási jogok
gyakorlására, és kéri, hogy a jog gyakorlására irányuló
szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig írásban
jelentsék be. Bõvebb tájékoztatás kérhetõ Gyuricza Tibortól munkanapokon 8–12 óra között a 329-4940-es telefonszámon.
A tárgyi eszközök dokumentációja a felszámoló irodájában, elõzetes idõpont-egyeztetés után megtekinthetõ.

A NOVUM Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó és Mûszaki Szolgáltató Kft. (Cg.: [09 268312]; 1068 Budapest, Benczúr u. 8. I. 5.) mint a „MOHAI 1374” Ásványvízkitermelõ és Kereskedelmi Kft. „f. a.” (Cg.: [01 09 882021];
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1223
Budapest,
Kõmáli
u.
17.,
[12507229-2-43]) kijelölt felszámolója

adószáma:

nyilvános pályázat
útján értékesíti a „MOHAI 1374” „f. a.” tulajdonában álló
ingatlant:
1. vagyoncsoport:
8042 Moha 026/1. és 026/2. hrsz. – ipartelep, saját használatú út megnevezésû, 1/1 hányadú ingatlan.
Irányár: 600 000 000 forint.
Az irányárat áfafizetési kötelezettség terheli, a hatályos
jogszabály alapján az áfa fizetésére a vevõ köteles.
Az 1. vagyoncsoport esetében a bánatpénz mértéke a
bruttó irányár 10%-a.
Az 1. vagyoncsoportba tartozó 2 külön helyrajzi számon felvett ingatlanra kizárólag együttesen lehet ajánlatot
tenni.
A megvásárlásra felkínált ingatlanért az eladó kellékszavatosságot nem vállal, azt kifejezetten kizárja.
A vételárat a szerzõdéskötéstõl számított 15 naptári napon belül, átutalással kell megfizetni. A beszámítást a
csõdtörvény kizárja.
A csõdtörvény 49/C. §-ában meghatározott elõvásárlási
jogosultak elõvásárlási jogukat a jelen pályázati eljárás keretében gyakorolhatják.
A pályázati eljárás részletes feltételeit megállapító, valamint a meghirdetett ingatlant bemutató feltételfüzet a
NOVUM Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó és Mûszaki
Szolgáltató Kft. felszámoló irodájában (1068 Budapest,
Benczúr u. 8. I. 5.) munkanapokon 9–12 óra között megtekinthetõ, illetve megvásárolható.
A pályázati ajánlatok érvényességének feltétele a bánatpénz elõzetes megfizetése a NOVUM Kft. Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett, felszámolások céljára fenntartott 73600149-10001088 számú bankszámlájára.
(A közlemény rovatba feltétlenül fel kell tüntetni: „Mohai 1374 Kft. f. a. bánatpénz”.) A bánatpénz akkor tekinthetõ megfizetettnek, ha azt az itt megadott bankszámlaszámon az ajánlattételi határidõ elõtt 24 órával jóváírták.
A bánatpénz elõzetes megfizetését a pályázat benyújtásakor igazolni kell.
Az elõre megfizetett bánatpénz a nyertes pályázó esetében a vételárba beszámításba kerül, míg a többi pályázónak a pályázatok értékelését követõ 8 munkanapon belül
visszautalásra kerül. A bánatpénz a pályázók javára nem
kamatozik.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó fõbb adatait,
30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a képviseletre jogosult személy aláírási címpéldányát. Magánszemély pályázó esetén a pályázatot teljes bizonyító erejû magán- vagy
közokiratba kell foglalni.
A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlott vételárat forintban, és nyilatkozatot arról, hogy az áfa e fölött értendõ,
valamint a pályázó nyilatkozatát a pályázati feltételek és a
pályázati feltételfüzetben szereplõ adásvételiszerzõdés-
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tervezet elfogadásáról, továbbá arról, hogy a vásárlásra jogosult az adásvételi szerzõdést a felszámoló felhívására
5 naptári napon belül megköti. A pályázati ajánlatokban
60 napos ajánlati kötöttséget kell vállalni.
A pályázati ajánlatokat magyar nyelven egy példányban, a pályázóra való utalás nélküli, zárt borítékban,
„Mohai 1374 Kft. f. a. – pályázat” jeligével ellátva,
dr. Walkshöfer Katalin budapesti közjegyzõ irodájában
(Budapest VI. kerület, Bajcsy-Zsilinszky út 65. II. 1.)
– személyesen vagy kézbesítõ útján –
2008. augusztus 1-jén 8 óra 30 perctõl 9 óráig
lehet benyújtani. A pályázati ajánlatok átvételérõl a pályázó kérésére átvételi elismervényt kap.
A pályázati ajánlatokat a benyújtásuk helyszínén, 9 órakor, közjegyzõ jelenlétében bontja fel a felszámoló. A pályázati ajánlatokról közjegyzõi okirat készül. A pályázatbontáson azok a pályázók, akik a bánatpénzt megfizették,
és ajánlatukat határidõben nyújtották be, részt vehetnek.
A pályázatok értékelésére (eredményhirdetésre) 2008.
augusztus 18-án 9 órakor kerül sor a felszámoló székhelyén (Budapest VI., Benczúr u. 8. I. 5.). A felszámoló minden pályázót írásban értesít, egyben a nyertes pályázót/pályázókat értesíti az adásvételi szerzõdés megkötésének
idõpontjáról.
Amennyiben a benyújtott legmagasabb ajánlati árat követõ ajánlati ár (ajánlati árak) a legmagasabb ajánlati ár
90%-át eléri (elérik), a felszámoló a pályázók között
– közjegyzõ jelenlétében – nyilvános ártárgyalást tart. Az
ártárgyalásra a felszámoló azokat az ajánlattevõket hívja
meg, akiknek az adott vagyoncsoportra benyújtott ajánlati
ára a legmagasabb ajánlati ár 90%-át elérte.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, megfelelõ ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, és új
pályázatot írhat ki.
Az értékesítésre meghirdetett ingatlan elõzetes egyeztetés alapján tekinthetõ meg Tóth József, telefon: 06 (30)
931-0686.
További felvilágosítással Tankó Ilona felszámolóbiztos
(telefon: 321-8201, fax: 321-8072) és Tóth József [telefon:
06 (30) 931-0686] készséggel áll rendelkezésre.

A NOVUM Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó és Mûszaki Szolgáltató Kft. (Cg.: [01 09 268312]; 1068 Budapest,
Benczúr u. 8. I. 5.) mint a GOMA Díszcsomagolóanyag-gyártó és -forgalmazó Zrt. „f. a.” (Cg.:
[11 10 001639]; székhelye: 2890 Tata, Fekete út 7. fszt. 4.;
adószáma: [12276316-2-11]) kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti a GOMA Zrt. „f. a.” tulajdonában álló ingatlant:
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1. vagyoncsoport:
Budakeszi belterület 2714. hrsz. – üzem, raktár, porta
megnevezésû, 1/1 tulajdoni hányadú ingatlan.
Irányár: 600 000 000 forint.
Az irányárat áfafizetési kötelezettség terheli, a hatályos
jogszabály alapján az áfa fizetésére a vevõ köteles.
Az 1. vagyoncsoport esetében a bánatpénz mértéke a
bruttó irányár 10%-a.
Az 1. vagyoncsoportba tartozó ingatlanra kizárólag
együttesen lehet ajánlatot tenni.
A megvásárlásra felkínált ingatlanért az eladó kellékszavatosságot nem vállal, azt kifejezetten kizárja.
A vételárat a szerzõdéskötéstõl számított 15 naptári napon belül, átutalással kell megfizetni. A beszámítást a
csõdtörvény kizárja.
A csõdtörvény 49/C. §-ában meghatározott elõvásárlási
jogosultak elõvásárlási jogukat a jelen pályázati eljárás keretében gyakorolhatják.
A pályázati eljárás részletes feltételeit megállapító, valamint a meghirdetett ingatlan bemutató feltételfüzet a
NOVUM Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó és Mûszaki
Szolgáltató Kft. felszámoló irodájában (1068 Budapest,
Benczúr u. 8. I. 5.) munkanapokon 9–12 óra között megtekinthetõ, illetve megvásárolható.
A pályázati ajánlatok érvényességének feltétele a bánatpénz elõzetes megfizetése a GOMA Zrt. „f. a.” Szentgál
és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 7360014911113302 számú bankszámlájára. (A közlemény rovatban
feltétlenül fel kell tüntetni: „pályázat bánatpénz”.) A bánatpénz akkor tekinthetõ megfizetettnek, ha azt az itt megadott bankszámlaszámon az ajánlattételi határidõ elõtt
24 órával jóváírták. A bánatpénz elõzetes megfizetését a
pályázat benyújtásakor igazolni kell.
Az elõre megfizetett bánatpénz a nyertes pályázó esetében a vételárba beszámításra kerül, míg a többi pályázónak
a pályázatok értékelését követõ 8 munkanapon belül
visszautalásra kerül. A bánatpénz a pályázók javára nem
kamatozik.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó fõbb adatait,
30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a képviseletre jogosult személy aláírási címpéldányát. Magánszemély pályázó esetén a pályázatot teljes bizonyító erejû magán- vagy
közokiratba kell foglalni.
A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlott vételárat forintban, és nyilatkozatot arról, hogy az áfa e fölött értendõ,
valamint a pályázó nyilatkozatát a pályázati feltételfüzetben foglaltak és a pályázati feltételfüzetben szereplõ adásvételiszerzõdés-tervezet elfogadásáról, továbbá arról,
hogy a vásárlásra jogosult az adásvételi szerzõdést a felszámoló felhívására 5 naptári napon belül megköti. A pályázati ajánlatokban 60 napos ajánlati kötöttséget kell
vállalni.
A pályázati ajánlatokat magyar nyelven egy példányban, a pályázóra való utalás nélkül, zárt borítékban, „GOMA Zrt. f. a. – pályázat” jeligével ellátva, dr. Walskhöfer
Katalin budapesti közjegyzõ irodájában (Budapest VI. ke-
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rület, Bajcsy-Zsilinszky út 65. II. 1.) – személyesen vagy
kézbesítõ útján –
2008. augusztus 1-jén 8 óra 30 perctõl 9 óráig
lehet benyújtani. A pályázati ajánlatok átvételérõl a pályázó kérésére átvételi elismervényt kap.
A pályázati ajánlatokat a benyújtásuk helyszínén, 9 óra
30 perckor, közjegyzõ jelenlétében bontja fel a felszámoló. A pályázati ajánlatokról közjegyzõi okirat készül.
A pályázatbontáson azok a pályázók, akik a bánatpénzt
megfizették, és ajánlatukat határidõben nyújtották be,
részt vehetnek.
A pályázatok értékelésére (eredményhirdetésre) 2008.
augusztus 18-án 10 órakor kerül sor a felszámoló székhelyén (Budapest VI., Benczúr u. 8. I. 5.). A felszámoló minden pályázót írásban értesít, egyben a nyertes pályázót/pályázókat értesíti az adásvételi szerzõdés megkötésének
idõpontjáról.
Amennyiben a benyújtott legmagasabb ajánlati árat követõ ajánlati ár (ajánlati árak) a legmagasabb ajánlati
ár 90%-át eléri (elérik), a felszámoló a pályázók között
– közjegyzõ jelenlétében – nyilvános ártárgyalást tart. Az
ártárgyalásra a felszámoló azokat az ajánlattevõket hívja
meg, akiknek az adott vagyoncsoportra benyújtott ajánlati
ára a legmagasabb ajánlati ár 90%-át elérte.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, megfelelõ ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, és új
pályázatot írhat ki.
Az értékesítésre meghirdetett ingatlan elõzetes egyeztetés alapján tekinthetõ meg [Tóth József, telefon: 06 (30)
931-0686].
További felvilágosítással Tankó Ilona felszámolóbiztos
(telefon: 321-8201, fax: 321-8072) és Tóth József [telefon:
06 (30) 931-0686] készséggel áll rendelkezésre.

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 VERDAAutóház Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.:
[19 09 505009]; 8500 Pápa, Hársfa u. 13.) adós gazdálkodószervezetnek a Veszprém Megyei Bíróság 4. Pfk.
19-07-000162/8. számú végzésével kijelölt felszámolója
nyilvános pályázati felhívás
útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodószervezet tulajdonát képezõ:
– KIA és HYUNDAI gyári és vegyes utángyártott alkatrészeket.
Irányár: nettó 1 000 000 Ft (nettó egymillió forint).
– Használt és selejt szerszámokat.
Irányár: nettó 500 000 Ft (nettó ötszázezer forint).
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A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a TM-LINE Zrt.
7621 Pécs, Felsõmalom u. 25., illetve 7603 Pécs, Pf. 121
címekre vár „VERDA-Autóház Kft. f. a. vételi ajánlat”
megjelöléssel, kettõs zárt borítékban, személyesen vagy
postai úton eljuttatni.
A pályázaton való részvétel feltétele az irányár 10%-ának bánatpénzként történõ befizetése az adós
társaság Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 1208500400203015-00100006 számú bankszámlájára, legkésõbb a
pályázat benyújtásának határidejéig és ennek igazolása a
pályázati anyagban. (A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: VERDA-Autóház Kft. f. a. bánatpénz.)
Az ajánlatoknak tartalmaznia kell: a pályázó nevét,
székhelyét, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult
vezetõ tisztségviselõ(k) aláírási címpéldányát, a megajánlott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevõ 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, a vételár fedezetének igazolását.
A felszámoló a beszámítás lehetõségét az 1991. évi
IL. tv. 49. § (4) bekezdése alapján kizárja.
További információ a felszámoló szervezet munkatársától, Csapó Gábor felszámolóbiztostól a 06 (30)
660-1647, valamint a 06 (72) 520-627-es telefonszámokon
kapható. A részletes pályázati feltételeket és a vagyontárgy leírását tartalmazó feltételfüzet a felszámoló szervezet budapesti és pécsi irodájában megtekinthetõ és
20 000 Ft bruttó áron megvásárolható.
Az ajánlatok benyújtásának idõpontja: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008. július 17.) számított 15. napot követõ elsõ munkanap 12 óra.
A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételérõl elismervényt állít ki.
Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõen
15 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A benyújtási határidõt követõ 30 napon belül a felszámoló az
ajánlatokat értékeli. Megfelelõ, azonos értékû pályázatok
esetén a felszámoló értékesítési versenytárgyalást tart,
melynek idejérõl, helyérõl, szabályairól és a befizetendõ
bánatpénz összegérõl a felszámoló az ajánlattevõket írásban értesíti. Azonos értékû ajánlatnak minõsül, ha a megadott vételárak közötti eltérés 10%-nál nem nagyobb.
Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyakért a felszámoló
kellékszavatosságot nem vállal, azt a pályázó megtekintett
és megvizsgált állapotban veszi meg. A meghirdetésre került vagyontárgyak megtekintésére a felszámolóval elõre
egyeztetett idõpontban kerülhet sor.
A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.
A felszámoló értesíti az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy elõvásárlási jogukat ezen nyilvános pályázaton (nyilvános értékesítésen) gyakorolhatják.
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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 VA INTERTRADE Agro Export–Import Kereskedelmi Kft.
„f. a.” (Cg.: [14 09 304055]; 7400 Kaposvár, Petõfi tér 1.)
a Somogy Megyei Bíróság 4. Pfk. 14-08-000084. számú
végzésével kijelölt felszámolója
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A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. A felszámoló a beszámítás lehetõségét az 1991. évi
IL. tv. 49. § (4) bekezdése alapján kizárja.
A felszámoló értesíti az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy elõvásárlási jogukat ezen nyilvános pályázaton (nyilvános értékesítésen) gyakorolhatják.

nyilvános pályázati felhívás
útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodószervezet tulajdonát képezõ:
irodabútorok, irodai berendezések (részletezésük a tenderfüzetben).
Irányár: nettó 100 000 Ft.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos
ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a TM-LINE Zrt.
7621 Pécs, Felsõmalom u. 25., illetve 7603 Pécs,
Pf. 121 címekre vár „VA INTER-TRADE Kft. f. a. vételi
ajánlat” megjelöléssel, kettõs zárt borítékban, személyesen vagy postai úton eljuttatni.
A pályázaton való részvétel feltétele a bruttó irányár 10%-ának bánatpénzként történõ befizetése a felszámoló Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 1207250700370600-00100009 számú bankszámlájára, legkésõbb a
pályázat benyújtásának határidejéig és ennek igazolása a
pályázati anyagban. (A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: VA INTER-TRADE Kft. f. a. bánatpénz.)
Az ajánlatoknak tartalmaznia kell: a pályázó nevét,
székhelyét, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult
vezetõ tisztségviselõ(k) aláírási címpéldányát, a megajánlott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevõ 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, a vételár fedezetének igazolását.
További információ dr. Horváth Szilárd felszámolóbiztostól a 06 (30) 660-1662-es, valamint a 06 (72)
520-627-es telefonszámokon kapható. A részletes pályázati feltételeket és a vagyontárgy leírását tartalmazó feltételfüzet a felszámoló szervezet budapesti és pécsi irodájában megtekinthetõ és 6000 Ft bruttó áron megvásárolható.
Az ajánlatok benyújtásának idõpontja: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008. július 17.) számított 15. napot követõ elsõ munkanap 12 óra.
A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételérõl elismervényt állít ki.
Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõen
15 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A benyújtási határidõt követõ 30 napon belül a felszámoló az
ajánlatokat értékeli. Megfelelõ, azonos értékû pályázatok
esetén a felszámoló értékesítési versenytárgyalást tart,
melynek idejérõl, helyérõl, szabályairól az ajánlattevõket
értesíti. Azonos értékû ajánlatnak minõsül, ha a megadott
vételárak közötti eltérés 10%-nál nem nagyobb.
Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyakért a felszámoló
kellékszavatosságot nem vállal, azt a pályázó megtekintett
és megvizsgált állapotban veszi meg.

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 CARA Hungary Acélszerkezet Gyártó és Innovációs Kft. „f. a.”
(Cg.: [17 09 005752]; 7200 Dombóvár, Kórház u. 7/A) a
Tolna Megyei Bíróság 13. Pfk. 17-08-000054. számú végzésével kijelölt felszámolója
nyilvános pályázati felhívás
útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodószervezet tulajdonát képezõ:
– komlói 2915 hrsz. alatt nyilvántartott „üzem” megnevezésû, 30 369 m2 alapterületû ingatlant, fémipari gépgyártásban használt gépekkel, berendezésekkel, valamint
az épületek bútoraival, technikai eszközeivel és egyéb berendezés jellegû tárgyakkal együttesen, melyek természetben 7300 Komló, Ipari u. 4. szám alatt találhatóak.
Irányár: nettó 65 000 000 Ft (nettó hatvanötmillió forint).
– a termeléshez szükséges anyagokat, alkatrészeket és
egyéb készleteket, a birtokba adás napján felvett leltár és
az akkori forgalmi érték alapján, melynek értéke várhatóan
Irányár: nettó 3–8 millió Ft (nettó három–nyolcmillió forint).
A CARA Hungary Acélszerkezet Gyártó és Innovációs Kft. „f. a.” vagyonát a felszámoló mûködõ üzemként
értékesíti, ezért a 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 a pályázóknak az értékesítési ártárgyaláson nyilatkozni kell.
Felszámoló elsõsorban mûködõ üzemként kíván értékesíteni, az ingatlanra benyújtott ajánlatokat csak a foglalkoztatást vállaló pályázatok meghiúsulása esetén értékeli.
A felszámoló azon pályázók vételi ajánlatát, akinek felszámolás alatti lejárt tartozásuk van a CARA Hungary
Kft.-vel szemben, a pályázatbeadás idõpontjáig indokolás
nélkül elutasítja.
Felszámoló a vételi jogot elnyert vevõnek átadja a birtokba adás napjától az érvényben lévõ értékesítési, beszerzési, szállítói, más szolgáltatási, üzemeltetési, szállítási és
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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 tisztségviselõ(k) aláírási címpéldányát, a megajánlott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevõ 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, a vételár fedezetének igazolását.
A vételi szándék bejelentésének elfogadását az adós
gazdálkodószervezet Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett
12072507-01036786-00100004 számú számlára befizetett, az irányár 5%-ának megfelelõ bánatpénz befizetésével fogadja el. A bánatpénz után sem a felszámoló, sem a
CARA Hungary Kft. „f. a.” kamatot nem fizet a pályázók
részére.
Eladó felelõsségét kizárja abban az esetben, ha az adásvételi szerzõdés megkötését az 1996. évi LVII. törvény értelmében a Gazdasági Versenyhivatal nem hagyja jóvá,
vagy nem felel meg a 139/2004/EK számú közösségi fúziós 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 gazdálkodószervezet képviselõjével egyeztetett idõpontban megtekinthetõk. A társaság nyilvános adatain túl
további részletesebb adatok kiadására a tenderfüzet megvásárlását követõen, az azzal egyidejûleg aláírt titkossági
nyilatkozat átadásával, valamint a bánatpénz 40%-ának
átutalását követõen biztosít felszámoló lehetõséget.
A CARA Hungary Kft. „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, valamint 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 az 1094 Budapest, Ferenc krt. 40. szám alatti címekre
vár „CARA Hungary Kft. f. a. vételi ajánlat” megjelöléssel, kettõs zárt borítékban, személyesen vagy postai úton
eljuttatni.
Az ajánlatok benyújtásának idõpontja: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008. július 17.) számított 15. napot követõ elsõ munkanap
12.00 óra. A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételérõl elismervényt állít ki.
Az ajánlatok bontását közjegyzõ jelenlétében végzi,
majd azokat értékeli. A felszámoló a megfelelõ, azonos értékû pályázatot benyújtó és a bánatpénz befizetését iga-
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zoló 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 ajánlatiár-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 DR. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft. (Cg.: [01 09 679649]; székhelye: 1072 Budapest,
Dob u. 52.) mint felszámoló
nyilvános pályázat
keretében értékesíteni kívánja a BURZSOÁ Kereskedelmi Kft. „f. a.” (Cg.: [01 09 879688]; székhelye: 1203 Budapest, Téglagyártó u. 9. B. ép. 14. lh. fszt. 34.) tulajdonát
képezõ
Budapest XX. kerület belterület, 170187/20/A/130.
hrsz.-ú, üzlet megnevezésû 396 m2 alapterületû ingatlant a
benne lévõ tárgyi eszközökkel együtt.
Irányár: 100 000 000 Ft (nettó érték).
Bánatpénz: 10 000 000 Ft.
Az ingatlanban jelenleg élelmiszer jellegû vegyes kereskedelem folyik. A tárgyi eszközök az élelmiszerüzlet
teljes berendezése.
A bánatpénzt az adós cég OTP Bank Nyrt.-nél vezetett
11720001-20216018-00000000
sz.
bankszámlájára
(BURZSOÁ Kft. „f. a.” bánatpénz megnevezéssel) kell
befizetni.
A pályázatokat feladó nélküli zárt borítékban kell leadni
a felszámoló székhelyére: Budapest, Dob u. 52. II. 9.,
2008. augusztus 5-én 11 óráig,
BURZSOÁ Kft. „f. a.” megjelöléssel.
Az írásban benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó nevét, adatait,
– cég esetén a cégjegyzékszámot, 30 napnál nem régebbi cégkivonatot,
– az ajánlott vételárat,
– az ajánlott fizetési feltételeket,
– a bánatpénz befizetésének igazolását,
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– a vevõnek igazolnia kell, hogy a vételár bánatpénz feletti összege az erre a célra elkülönített bankszámlán rendelkezésre áll (banki fedezetigazolás),
– a 90 napos ajánlati kötöttség vállalását.
A pályázat bontására a felszámoló székhelyén (1072
Budapest, Dob u. 52. II. 9.) 2008. augusztus 5-én, 11 óra
30 perckor, közjegyzõ jelenlétében kerül sor.
A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a megfelelõ, azonos értékû ajánlatot benyújtó, a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérõ pályázók között nyilvános ártárgyalást tartson.
Az árversenyre a bontást követõen, 2008. augusztus 5-én, 12 órakor kerülhet sor.
A felszámoló felhívja a jogszabályon alapuló elõvásárlási joggal rendelkezõket, hogy a jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályázatok benyújtásának határidejéig,
írásban jelentsék be. Felhívja továbbá az elõvásárlási joggal rendelkezõk figyelmét arra, hogy elõvásárlási jogukat
a pályázat nyertesére elõírt feltételek teljesítésével, az
eredményhirdetés helyszínén és idõpontjában gyakorolhatják.
Eredményhirdetés: 2008. augusztus 5-én 12 óra 30 perckor.
A felszámoló fenntartja azt a jogát, hogy megfelelõ
ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
Pályázatnyertes vevõ köteles a teljes vételárat a 15 napon belül megkötendõ adásvételi szerzõdésben foglaltak
szerint megfizetni. Ennek elmulasztása esetén a bánatpénz
összegét elveszti. Az ingatlan birtokba és tulajdonba adásának feltétele a teljes vételár megfizetése.
A nem nyertes pályázónak a felszámoló a bánatpénzt az
eredményhirdetést követõen visszafizeti.
A vételárba a hitelezõi követelés beszámítására nincs
lehetõség.
Az ingatlan és a tárgyi eszközök elõzetes egyeztetést
követõen megtekinthetõk.
További felvilágosítást ad: Varbai Jánosné a
343-5837-es telefonszámon.

A REORG Gazdasági és Pénzügyi Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság (Cg.: [01 10 041773]; 1116 Budapest,
Hengermalom út 1.; a továbbiakban: kiíró) mint az ÚJ BIAPLAST 95 Mûanyag-feldolgozó és Kereskedelmi Kft.
„f. a.” (Cg.: [01 09 738949]; székhelye: 1184 Budapest,
Üllõi út 288.; felszámolóbiztos: Somogyi Szabolcs) a Fõvárosi Bíróság 1. Fpk. 01-06-002091/6. számú, a Cégközlönyben 2007. július 12-én (Cégközlöny 2007. évi
28. száma) közzétett végzése alapján kijelölt felszámolója
az 1997. évi XXVII. törvénnyel módosított, a csõdeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló
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1991. évi IL. tv. (a továbbiakban: Cstv.) 49. § (1) bekezdése, valamint 49/A. §-a alapján 1/2008. számú nyilvános
pályázati felhívást
tesz közzé a ÚJ BIAPLAST 95 Kft. „f. a.” (a továbbiakban: eladó) tulajdonát képezõ alábbi vagyontárgyak értékesítése érdekében:
Mûanyag koncepcionálógép-alkatrészek. Az alkatrészek irányára 750 000 Ft + 150 000 Ft áfa, mindösszesen
bruttó 900 000 Ft (kilencszázezer forint).
A jelen ajánlattételi felhívás terjedelmi korlátaira tekintettel, a kiíró a meghirdetett ingóságok, vegyes raktárkészlet
leírását és jogi helyzetét, valamint az ajánlattétel és értékelés feltételeit tájékoztatóban közli, mely a REORG Kft.
székhelyén (1116 Budapest, Hengermalom út 1.; Somogyi
Szabolcs) munkanapokon 9–15 óra között díjtalanul megtekinthetõ, továbbá megvásárolható. A tájékoztató vételára:
5000 Ft + áfa.
A vagyontárgyak elõre egyeztetett idõpontban megtekinthetõk. Az idõpontot elõre egyeztetni kell a REORG Zrt.
székhelyén (tel.: 802-1244, Somogyi Szabolcs felszámolóbiztos). A megtekintésre, illetõleg a pályázattal kapcsolatos
egyéb információ szolgáltatására a kiíró munkanapokon
9 órától 15 óráig áll rendelkezésre.
A vagyontárgyakra ajánlatot olyan tulajdonszerzési képességgel rendelkezõ természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkezõ gazdasági társaságok és egyéb
szervezetek (továbbiakban: ajánlattevõ) tehetnek, akik a
tájékoztatót megvásárolták. Az eladóval szembeni hitelezõi követelések vételárba történõ beszámítására nincs
lehetõség.
Az ajánlatokat
2008. augusztus 4-én 9 és 10 óra között
lehet személyesen benyújtani a REORG Kft. székhelyén
(1116 Budapest, Hengermalom út 1.). A fenti határidõt
követõen érkezett ajánlatok pályázati elbírálására nem kerül sor. Az ajánlatokat zárt, (cég)jelzés nélküli borítékban,
a vagyontárgyakra vonatkozó ,,ÚJ BIAPLAST 95 Kft. f. a.
1/2008. ajánlat” megjelöléssel kérjük eljuttatni.
Az ajánlattevõnek az ajánlat tárgyát képezõ vagyontárgy(ak) bruttó irányára 10%-ának megfelelõ összegû
ajánlati biztosítékot (forintban) átutalással „ÚJ BIAPLAST 95 Kft. f. a. 1/2008. pályázat – ajánlati biztosíték”
közleménnyel a Dr. Rabóczki Gábor Ügyvédi Iroda OTP
Bank Rt.-nél vezetett 11713005-20388553 számú számláján letétbe kell helyeznie oly módon, hogy az összeg legkésõbb 2008. július 25-ig jóváírásra kerüljön.
Az ajánlatokat a kiíró bizalmasan kezeli, azok bontása
2008. augusztus 4-én 10 órakor, közjegyzõ jelenlétében
történik, továbbá azokat a kiíró csak az ajánlattevõ hozzájárulása esetén hozza nyilvánosságra.
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A beérkezett ajánlatokat a kiíró értékeli, és vevõkijelölés útján dönt az ajánlatok elfogadásáról. Ajánlat egy vagyontárgyra, több vagyontárgyra vagy valamennyi vagyontárgyra együttesen is benyújtható. A kiíró az adott vagyontárgy tekintetében azt az ajánlatot minõsíti elõnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel. A Cstv.
49/A. § (4) bekezdése értelmében több megfelelõ, azonos
értékû (a bruttó vételár vonatkozásában legfeljebb
10%-kal eltérõ) ajánlat esetén 2008. augusztus 4-én
11 órakor a kiíró székhelyén (1116 Budapest, Hengermalom út 1.) ártárgyalásra kerül sor. Az elõvásárlásra jogosultak elõvásárlási jogukat a pályázatbontást követõen (az
ártárgyalás idõpontjában) a helyszínen, illetve az ártárgyaláson történõ személyes megjelenés alkalmával tett nyilatkozattal és az elõvásárlási jogosultság igazolásával gyakorolhatják.
A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy az ártárgyalást,
pályázatot annak sikertelensége esetén bármelyik szakaszában, bármely vagyontárgy tekintetében eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Ezen jogcímen sem a kiíróval,
sem annak felszámolójával szemben semmilyen jogcímen
igény nem érvényesíthetõ.

A FISKÁLIS Kft. (Cg.: [01 09 689092]; Székhely:
1027 Budapest, Varsányi Irén u. 38.) mint a VITAI AGRIA Kft. „f. a.” (Cg.: [10 09 027765]; székhely: 3300 Eger,
Rákóczi u. 94.; adószám: [12740325-2-10]) adós Heves
Megyei Bíróság 3. Fpk. 10-07-000375/8. számú végzésével
kijelölt felszámolója nyilvános
pályázati felhívás
útján értékesíti a nevezett felszámolás alatt álló szervezet
alábbi vagyontárgyait.
1. Az adós tulajdonában lévõ, Eger belterületi 9491/14.
hrsz.-ú, természetben 3300 Eger, Mátyás király u.
9491/14. hrsz. alatti ingatlan (csak a rajta lévõ felépítmény), melynek készültségi foka 75%-os.
Ezen ingatlan becsértéke 140 000 000 Ft +
28 000 000 Ft áfa, összességében 168 000 000 Ft.
2. Az adós tulajdonában lévõ, Mezõkövesd belterületi
5998/4/F/1. hrsz.-ú, valamint Mezõkövesd belterületi
5998/4/G/1. hrsz.-ú, természetben, 3400 Mezõkövesd,
Lövõi u. 33. szám alatti ingatlan.
Ezen ingatlan becsértéke 150 000 000 Ft +
30 000 000 Ft + áfa, összességében 180 000 000 Ft.
Az 1. és 2. pontban megjelölt ingatlanra pályázni együttesen és külön-külön is lehet.
Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyak, illetve ingatlan
a felszámolóval történt elõzetes egyeztetést követõen
megtekinthetõ.
Az értékesítéssel kapcsolatban tájékoztatást ad dr. Fazekas Attila felszámolóbiztos [telefon: 06 (30) 925-9709].
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3. A pályázaton történõ részvétel feltétele a nettó irányár
10%-ának megfelelõ bánatpénznek a VITAI AGRIA Kft.
„f. a.” társaság bankszámlájára történõ befizetése, illetve az
errõl szóló igazolásnak a pályázathoz történõ csatolása.
A bánatpénz a vételárba beszámít, sikertelen pályázat esetén 8 banki napon belül, kamatmentesen visszafizetésre
kerül.
A bánatpénz a következõ bankszámlára fizetendõ: Tiszaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett
70000083-13600435. Fizetéskor, illetve átutaláskor a bizonylatra írják rá: „VITAI AGRIA Pályázat”.
A pályázatokat személyesen, vagy postai úton a felszámoló, illetve megbízottja részére zárt, cégjelzés nélküli
borítékban, magyar nyelven 2 példányban kérjük leadni a
felszámoló szolnoki irodájába (FISKÁLIS Kft., szolnoki
iroda 5000 Szolnok, Dózsa Gy. u. 2.).
A pályázati borítékra rá kell írni a ,,VITAI AGRIA
pályázat” feliratot.
Az ajánlat benyújtásának határideje a jelen hirdetmény
Cégközlönyben való közzétételét (2008. július 17.) követõ
15. nap 16 óra.
4. A pályázatnak tartalmazni kell az ajánlattevõ nevét,
címét, gazdálkodószervezet esetén 30 napnál nem régebbi
cégkivonatot, a cégjegyzésre jogosult személy aláírási
címpéldányát, a bruttó ajánlati ár egyértelmû meghatározását, a fizetés módját, az ajánlat érvényességi idejét,
amely nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határidõt követõ 30 nap.
5. A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében történik. A közjegyzõ általi pályázat bontására a benyújtási
határidõt követõen kerül sor, melyen jelen lehetnek a pályázatot benyújtók.
Azonos, vagy a legjobb ajánlati ártól 10 százalékon belüli árat ajánlók között a felszámoló ártárgyalást tart, melyrõl az érintetteket írásban tájékoztatja.
Az ajánlatokat a felszámoló a közjegyzõ elõtti bontást
követõen elbírálja és ennek eredményérõl írásban értesíti
az ajánlattevõket.
Jelen felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesítési kötelezettséget. Megfelelõ ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.
6. A felszámoló értesíti a Cstv.-ben meghatározott elõvásárlási jog jogosultjait, hogy elõvételi jogukat a véglegesen kialakult ár és az egyéb feltételek ismeretében a törvény szerint gyakorolhatják.
7. Érvénytelen az a pályázat, amelyik nem tartalmaz
gazdálkodószervezet esetében 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, nem fizetette meg a bánatpénz összegét, vagy
annak megfizetését a kiírásban megfelelõen nem igazolta.
Érvénytelen az a pályázat is, amely hatátozott ajánlati árat
nem jelöl meg.
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A VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zártkörûen Mûködö Részvénytársaság (cégjegyzékszám: [01 10 044074];
székhely: 1051 Budapest, Mérleg u. 12. V. 7–8.; levelezési
cím: 7601 Pécs, Pf. 378) a ,,H és T” Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság „f. a.” (cégjegyzékszám:
[14 06 301247]; székhely: 7474 Zselicszentpál, Fõ u. 86.;
adószám: [25231212-2-14]), Somogy Megyei Bíróság 4.
Fpk. 17-07-000490/3. számú jogerõs végzésével kijelölt
felszámolója nyilvános
pályázati felhívás
útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodó szervezet
kereskedelmi árukészletét képezõ új kéziszerszámokat
(villáskulcsok, dugókulcsok, csillagkulcsok, csavarhúzók,
csigafúrók stb.).
A kéziszerszámokat a felszámoló kizárólag egyben kívánja értékesíteni.
Irányár: 3 156 000 Ft (áfa az áfatörvény 142. §-a szerint).
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a VECTIGALIS ZRt.
7621 Pécs, Mátyás király u. 21., illetve 7601 Pécs, Pf. 378
címekre kér ,,H és T Bt. f. a. VÉTELI AJÁNLAT” megjelöléssel, zárt borítékban személyesen, vagy postai úton eljuttatni.
A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételérõl elismervényt állít ki.
Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: magánszemély
ajánlattevõ esetében a pályázó nevét, személyi adatait, címét, az azonosítására alkalmas további adatokat, az ajánlott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, valamint a
vételár fedezetének igazolását; vállalkozás, illetve társaság ajánlattevõ esetében a pályázó nevét, székhelyét, az
azonosítására alkalmas további adatokat, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezetõ tisztségviselõ(k)
aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, a vállalt
fizetési feltételeket, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, a vételár fedezetének igazolását.
Az ajánlatok benyújtásának idõpontja:
2008. augusztus 8. péntek 12 óra.
Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyak – idõpontegyeztetést követõen – megtekinthetõk.
További információ a felszámoló szervezet munkatársától, Weintraut Józseftõl a 06 (72) 513-624 és 06 (30)
939-9978-as telefonszámokon szerezhetõ be.
Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 munkanapon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor.
A benyújtási határidõt követõ 15 munkanapon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés eredményérõl jegyzõkönyv készül, melyet adós bármely hitelezõje
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megtekinthet. Az ajánlatok elbírálásának eredményérõl a
felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.
Megfelelõ, azonos értékû pályázat esetén a felszámoló
értékesítési versenytárgyalást tart, melynek feltételeit a
versenytárgyalás megkezdését megelõzõen a résztvevõkkel ismerteti. Azonos értékû ajánlatnak minõsül, ha az
ajánlati ár a legmagasabb megajánlott nettó vételár 90%-át
elérte.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló megfelelõ
ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja és új
pályázatot írhat ki.
Felszámoló felhívja a Cstv. 49/C. §-ában meghatározott
elõvásárlási jogosultak figyelmét arra, hogy elõvásárlási
jogukat a jelen pályázati eljárás keretében gyakorolhatják.

A VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (cégjegyzékszám: [01 10 044074];
székhely: 1051 Budapest, Mérleg u. 12. V. 7–8.; levelezési
cím: 7601 Pécs, Pf. 378), a FINOMSÁGOK Fagylaltgyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
„f. a.” (cégjegyzékszám: [14 09 305543]; székhely:
7400 Kaposvár, Dombóvári út, Keleti Ipari Park 3657/87.
hrsz.; adószám: [10391107-2-14]) Somogy Megyei Bíróság 3. Fpk. 14-07-000109/3. sz. jogerõs végzésével kijelölt felszámolója nyilvános
pályázati felhívás
útján értékesíteni kívánja adós gazdálkodószervezet tulajdonában lévõ alábbi vagyonelemeket:
– Kaposvár, 3657/103., 3657/104. és 3657/105. hrsz.
alatt nyilvántartott, „ipartelep és üzem, hûtõház és egyéb
épület” megnevezésû, összesen 3 ha 2551 m2 területû ingatlanokat egyben.
Irányár: 246 400 000 Ft. (Az áfa az áfatörvény 142. §-a
szerinti.)
– Adós gazdálkodószervezet tulajdonát képezõ élelmiszer-ipari és egyéb gépek, berendezések, eszközöket egyben.
A vagyontárgyak együttes irányára: 37 036 700 Ft. (Az
áfa az áfatörvény 142. §-a szerinti.)
Felszámoló a hirdetményben felsorolt adósi vagyont kizárólag együtt kívánja értékesíteni.
A pályázati ajánlat érvényességének feltétele a meghirdetett nettó irányár 5%-ának megfelelõ bánatpénz megfizetése a felszámoló szervezet CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Rt.-nél vezetett 10700055-0422520552000001 sz. számlájára, „FINOMSÁGOK Kft. f. a.”
megjelöléssel.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a VECTIGALIS ZRt.,
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7621 Pécs, Mátyás király u. 21., illetve 7601 Pécs, Pf. 378
címekre vár „FINOMSÁGOK Kft. f. a. VÉTELI AJÁNLAT” megjelöléssel, zárt borítékban személyesen, vagy
postai úton eljuttatni.
A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételérõl elismervényt állít ki.
Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: a pályázó nevét,
székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat,
gazdálkodószervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezetõ tisztségviselõ(k) aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról,
a bánatpénz befizetésének, valamint a tenderfüzet megvásárlásának igazolását a pályázat benyújtásáig.
Pályázati tenderfüzet 100 000 Ft + áfa áron megvásárolható a VECTIGALIS Zrt., 7621 Pécs, Mátyás király u. 21.
szám alatti irodájában.
Az ajánlatok benyújtásának idõpontja:
2008. augusztus 8. péntek 12 óra.
Az értékesítésre kerülõ ingatlanok és vagyontárgyak
– idõpont-egyeztetést követõen – megtekinthetõk.
További információ a felszámoló szervezet munkatársától, Weintraut Józseftõl a 06 (72) 513-624 és a 06 (30)
939-9978-as telefonszámokon szerezhetõ be.
Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 munkanapon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor.
A benyújtási határidõt követõ 15 munkanapon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés eredményérõl jegyzõkönyv készül, melyet adós bármely hitelezõje
megtekinthet. Az ajánlatok elbírálásának eredményérõl a
felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.
Megfelelõ, azonos értékû pályázat esetén a felszámoló
értékesítési versenytárgyalást tart, melynek feltételeit a
versenytárgyalás megkezdését megelõzõen a résztvevõkkel ismerteti. Azonos értékû ajánlatnak minõsül, ha az
ajánlati ár a legmagasabb megajánlott nettó vételár 90%-át
elérte.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázatot
– megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki.
Felszámoló felhívja a Cstv. 49/C. §-ában meghatározott
elõvásárlási jogosultak figyelmét arra, hogy elõvásárlási
jogukat a jelen pályázati eljárás keretében gyakorolhatják.

A FISKÁLIS Kft. (Cg.: [01 09 689092]; Székhely:
1027 Budapest, Varsányi Irén u. 38.) mint a VITAI
EGER Kft. „f. a.” (Cg.: [10 09 027804]; székhely:
3300 Eger, Rákóczi u. 94.; adószám: [11476180-2-10])
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adós Heves Megyei Bíróság 3. Fpk. 10-07-000372/10. számú végzésével kijelölt felszámolója
nyilvános pályázati felhívás
útján értékesíti a nevezett felszámolás alatt álló szervezet
alábbi vagyontárgyait.
1. Az adós tulajdonában lévõ, Eger belterületi, 1301/3.
hrsz.-ú, természetben 3300 Eger, Rákóczi u. 94. szám alatti ingatlan, valamint berendezési és felszerelési tárgyak.
Ezen ingatlan és ingóságok becsértéke 140 000 000 Ft +
28 000 000 Ft áfa, összességében 168 000 000 Ft.
2. Az adós tulajdonában lévõ Salgótarján belterületi
4088. hrsz.-ú, természetben 3100 Salgótarján, Rákóczi
u. 131. szám alatti ingatlan, valamint berendezési és felszerelési tárgyak.
Ezen ingatlan és ingóságok becsértéke 230 000 000 Ft +
46 000 000 Ft áfa, összességében 276 000 000 Ft.
Az 1. és 2. pontban megjelölt ingatlanra és vagyontárgyakra pályázni együttesen és külön-külön is lehet.
Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyak, illetve ingatlan
a felszámolóval történt elõzetes egyeztetést követõen
megtekinthetõ.
Az értékesítéssel kapcsolatban tájékoztatást ad dr. Fazekas Attila [telefon: 06 (30) 925-9709].
3. A pályázaton történõ részvétel feltétele a nettó irányár 10%-ának megfelelõ bánatpénznek a „VITAI EGER
Kft. „f. a.” társaság bankszámlájára történõ befizetése, illetve az errõl szóló igazolásnak a pályázathoz történõ csatolása. A bánatpénz a vételárba beszámít, sikertelen pályázat esetén 8 banki napon belül, kamatmentesen visszafizetésre kerül.
A bánatpénz a következõ bankszámlára fizetendõ: Tiszaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett
70000083-13600428. Fizetéskor, illetve átutaláskor a bizonylatra írják rá: „VITAI EGER pályázat”.
A pályázatokat személyesen, vagy postai úton a felszámoló, illetve megbízottja részére zárt, cégjelzés nélküli
borítékban, magyar nyelven 2 példányban kérjük leadni a
felszámoló szolnoki irodájába. Címe: FISKÁLIS Kft.,
szolnoki iroda, 5000 Szolnok, Dózsa Gy. u. 2.
A pályázati borítékra rá kell írni a ,,VITAI EGER pályázat” feliratot.
Az ajánlat benyújtásának határideje a jelen hirdetmény
Cégközlönyben való közzétételét (2008. július 17.) követõ
15. nap 16 óra.
4. A pályázatnak tartalmazni kell az ajánlattevõ nevét,
címét, gazdálkodószervezet esetén 30 napnál nem régebbi
cégkivonatot, a cégjegyzésre jogosult személy aláírási
címpéldányát, a bruttó ajánlati ár egyértelmû meghatározását, a fizetés módját, az ajánlat érvényességi idejét,
amely nem lehet kevesebb mint a benyújtási határidõt követõ 30 nap.
5. A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében történik. A közjegyzõ általi pályázat bontására a benyújtási
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határidõt követõen kerül sor, melyen jelen lehetnek a pályázatot benyújtók.
Azonos, vagy a legjobb ajánlati ártól 10 százalékon belüli árat ajánlók között a felszámoló ártárgyalást tart, melyrõl az érintetteket írásban tájékoztatja.
Az ajánlatokat a felszámoló a közjegyzõ elõtti bontást
követõen elbírálja és ennek eredményérõl írásban értesíti
az ajánlattevõket.
Jelen felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesítési kötelezettséget. Megfelelõ ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat
ki.
6. A felszámoló értesíti a Cstv.-ben meghatározott elõvásárlási jog jogosultjait, hogy elõvételi jogukat a véglegesen kialakult ár és az egyéb feltételek ismeretében a törvény szerint gyakorolhatják.
7. Érvénytelen az a pályázat, amelyik nem tartalmaz
gazdálkodószervezet esetében 30 napnál nem régebbi cég-
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kivonatot, nem fizetette meg a bánatpénz összegét, vagy
annak megfizetését a kiírásban megfelelõen nem igazolta.
Érvénytelen az a pályázat is, amely határozott ajánlati árat
nem jelöl meg.

Bélyegzõ érvénytelenítése
A DKG-EAST Zrt. alábbi feliratú, 17-es sorszámú bélyegzõje elveszett, használata 2008. július 10-tõl érvénytelen.
DKG-EAST
OLAJ- ÉS GÁZIPARI
BERENDEZÉSEKET GYÁRTÓ ZRT.
17.
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