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I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek
Személyi rész

Vezetõi megbízás visszavonása
A honvédelmi miniszter

SZEMÉLYÜGYI HÍREK

Gyila Péter fõosztályvezetõ-helyettesi megbízását
2008. július 1-jével visszavonta.

Az Állami Számvevõszék
személyügyi hírei
Dr. Lóránt Zoltán, az Állami Számvevõszék fõigazgatója
Kulcsár Lászlónét az Önkormányzati és Területi Ellenõrzési Igazgatóság számvevõjévé határozott idõre,
Vincze Béla Róbertet az Önkormányzati és Területi Ellenõrzési Igazgatóság számvevõjévé határozott idõre nevezte ki 2008. augusztus 1-jétõl.

A Honvédelmi Minisztérium
személyügyi hírei
Kinevezés
A kabinetfõnök
Gróf Albertnét a Honvédelmi Minisztérium Miniszteri
Kabinet, HM Személyügyi Osztályára határozott idõre
ügyintézõnek kinevezte.
A jogi szakállamtitkár
dr. Zséli Jánost az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumból a HM Jogi Szakállamtitkári Titkárságára határozatlan idõre szakreferensnek a kinevezés módosításával
véglegesen áthelyezte.

Közszolgálati jogviszony megszûnése
A honvédelmi miniszter
Gyila Péternek a Honvédelmi Minisztérium Védelempolitikai Fõosztály fõosztályvezetõ-helyettesének a Honvédelmi Minisztériumnál fennálló közszolgálati munkaviszonyát 2008. július 1-jétõl határozott idejû áthelyezéssel
megszüntette.

ÁLLÁSPÁLYÁZATOK
Az Állami Számvevõszék (ÁSZ) elnöke
pályázatot hirdet
az ÁSZ Fejlesztési és Módszertani Intézete (FEMI)
fõigazgatói posztjának betöltésére
A 2001. január 1-jétõl mûködõ Intézet alapfeladata,
hogy tudományos kutatásokkal járuljon hozzá az ÁSZ törvényi kötelezettségeinek teljesítéséhez, a számvevõszéki
ellenõrzés fejlesztéséhez, kiemelt figyelmet fordítva a
stratégiai irányok kijelölésére, valamint az Országgyûlés
és a (pénzügyi) kormányzatot segítõ tanácsadói tevékenységre. Az ÁSZ ellenõrzési tevékenysége során gyûjtött tapasztalatok és tudásanyag, valamint a legújabb hazai és
nemzetközi kutatási eredmények felhasználásával az Intézetben számos dolgozat, szakmai-módszertani kiadvány,
tudományos publikáció és évente 2-3 nagyobb összegzõ,
értékelõ tanulmány készül.
A fõigazgató alapfeladata és felelõssége a FEMI – mint
az ÁSZ elméleti háttérintézménye – alapító okiratban
meghatározott, fent vázolt tevékenységének irányítása.
Elõ kell segítenie a számvevõszéki ellenõrzés közgazdasági és pénzügyi hátterére, illetõleg az államháztartással, a
pénzügyi és számviteli rendszer fejlõdésével kapcsolatos
szakmai összefüggések és kölcsönhatások feltárására vonatkozó kutatásokat. Feladata továbbá a kutatásban és az
oktatómunkában való részvétel, valamint a hazai és a nemzetközi szakmai kapcsolatok erõsítése, a nemzetközi pénzügyi ellenõrzési gyakorlat figyelemmel kísérése, a hazai
alkalmazás elõsegítése, aktív közremûködés a pénzügyi
ellenõrzés hazai reformjának munkálataiban.
Az Intézet részben önállóan gazdálkodó, az elõirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes
jogkörrel rendelkezõ költségvetési szerv, a jóváhagyott
költségvetése erejéig kötelezettséget vállalhat és a kötelezettségek teljesítésének szakmai igazolását végzi. Egyebekben pénzügyi-gazdasági feladatait az ÁSZ Gazdálkodó
Szervezete látja el. Az Intézet székhelye: Budapest V., Bécsi u. 5. III. emelet.
Az Intézet egyszemélyi felelõs vezetõje a fõigazgató,
akit nyilvános pályázat alapján az Állami Számvevõszék
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elnöke bíz meg. A fõigazgató felett a munkáltatói jogokat
az ÁSZ fõtitkára gyakorolja, aki az Intézet tevékenységének felügyeletét is ellátja.
A fõigazgató jogait és kötelezettségeit a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.),
valamint e törvénynek a központi költségvetési szervként
mûködõ kutató- és kutatást kiegészítõ intézeteknél és kutatókat foglalkoztató egyes intézményeknél történõ végrehajtásáról szóló 49/1993. (III. 26.) Korm. rendelet (Vhr.), a
FEMI alapító okirata, illetõleg Szervezeti és mûködési
szabályzata, továbbá a munkáltatói jogot gyakorló vezetõ,
az ÁSZ fõtitkára állapítja meg. Illetménye és az egyéb juttatások megállapítása a Kjt., a Vhr. és az éves költségvetési törvény – 2008. évben a 2007. évi CLXIX. törvény 57. §
(1) bekezdés a) alpontja, valamint 17. számú melléklete –
alapján történik.
A fõigazgatói poszt elnyerésére pályázhat, aki
– büntetlen elõéletû,
– közgazdasági egyetemi végzettséggel rendelkezik,
– pénzügyi, közgazdasági és/vagy közigazgatási területen jelentõs szakmai és vezetõi tapasztalatokat szerzett,
– PhD vagy ennek megfelelõ tudományos fokozattal
rendelkezik,
– legalább két idegen nyelvbõl – közte az európai uniós
kapcsolatok szempontjából kiemelt három nyelv (angol,
francia, német) egyikébõl – legalább középfokú állami,
vagy azzal egyenértékû nyelvvizsgát tett, és e nyelveket
szakmai tárgyalásokon is használni tudja,
– számottevõ szakirodalmi, publikációs és oktatói tevékenységet tud igazolni.
Elõnyben részesül az a pályázó, aki
– a nemzetgazdaság egy vagy több ágazatában (szektorában) kutatói és/vagy komplex elemzõ-értékelõ feladatokat látott el, illetõleg vezetõ beosztásban ilyen tevékenységek irányítását végezte,
– szakmai pályája során – a magyar állam, illetve valamely szervezete képviseletében – nemzetközi szakmai
kapcsolatok kialakításában és fejlesztésében részt vett.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– személyi adatlapot,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a pályázati feltételek, illetve a pályázat elbírálásánál
elõnyt jelentõ körülmények fennállását igazoló iratok, dokumentumok hiteles másolatát,
– a pályázónak az ÁSZ FEMI mûködésének fejlesztési
irányaival kapcsolatos elgondolásait,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
Egyéb pályázati tudnivalók:
– A fõigazgatót az Állami Számvevõszék elnöke bízza
meg. A magasabb vezetõi megbízás határozott idõre, a
megbízástól számított legfeljebb öt év idõtartamra szól.
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A megbízás öt év elteltével azonban többször is meghosszabbítható.
– A pályázatot a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjében történõ megjelenéstõl számított 15 napon belül zárt
borítékban – „Pályázat az ÁSZ Fejlesztési és Módszertani
Intézet fõigazgatói állására” megjelöléssel 2 példányban
az Állami Számvevõszék Humánpolitikai és Oktatási osztályára címezve (1052 Budapest, Apáczai Csere János
u. 10., levelezési cím: Állami Számvevõszék 1364 Budapest 4., Pf. 54) kell benyújtani.
– A pályázatok a benyújtási határidõt követõ 30 nap
alatt kerülnek elbírálásra. A pályázatokat az ÁSZ elnöke
által megbízott bizottság véleményezi.
– A pályázati kiírással kapcsolatosan – munkaidõben –
az ÁSZ Humánpolitikai és Oktatási osztálya (telefon:
484-9146) adhat további felvilágosítást.

A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató
és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK)
Kutatás-fejlesztésért Felelõs
Tárca Nélküli Miniszter Hivatala nevében
pályázatot hirdet
Kutatás-fejlesztésért Felelõs Tárca Nélküli Miniszter
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
elnöki munkakörének betöltésére
A munkakör betölthetõ a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a 10/A. § rendelkezéseire.
A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, 6 évre szól.
A munkavégzés helye: 1055 Budapest, Neumann János
utca 1/C.
A köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.
(II. 3.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltõje által
ellátandó feladatkörök: 3. számú melléklet 56. Innovációs
feladatkör, és a 36. európai uniós feladatkör.
Ellátandó feladatok: a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal irányítása.
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A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök: innovációs tevékenységi kör.
A munkakör betöltõjének irányítása alá tartozó személyek száma összesen: 157.
Jogi felelõsség:
– utalványozási jog,
– munkáltatói jog.
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására, valamint a juttatásokra a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint a Közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– felsõfokú iskolai végzettség: a 9/1995. (II. 3.) Korm.
rendelet 3. számú melléklet 56. vagy 36. pontjának megfelelõ felsõfokú végzettség,
– C típusú nemzetbiztonsági ellenõrzés lefolytatása,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– angol nyelvbõl középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
– német nyelvbõl középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
– orosz nyelvbõl középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
– egyetemi végzettség; tudományos oktatói tapasztalat;
mûszaki területen szerzett kimagasló tudás; nemzetközi
szintû kapcsolatrendszer.
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák:
– kiváló szintû vezetõi készség,
– kiváló szintû kommunikáció,
– kiváló szintû együttmûködés.
A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok:
– szakmai önéletrajz (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,
– motivációs levél,
– 1-2 oldalas szakmai koncepció.
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A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör
legkorábban 2008. szeptember 8-ától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2008. augusztus 22.
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:
KSZK63.
A pályázat elbírálásának rendje a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központnál:
1. A KSZK az érvényes pályázatot benyújtók körében
kompetenciavizsgálatot folytat le az alábbiak szerint:
– személyes interjú (motiváció alapú),
– munkaalkalmassági teszt: verbális és numerikus képességmérõ tesztek, munkahelyi viselkedés kérdõív,
– az elõzõ pontokban foglalt vizsgálatok eredményétõl
függõen a KSZK által meghatározott körben: értékelõközpont.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2008. szeptember 5.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– a Miniszterelnöki Hivatal honlapja (www.meh.hu)
– 2008. augusztus 12.
– Hivatalos Értesítõ – 2008. augusztus 14.
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.

2008/33. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

A Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság
Gazdasági Igazgatóság Számviteli fõosztálya
pályázatot ír ki
eszközanalitikus-nyilvántartó munkakörbe
Fõbb feladatai:
– eszköz teljes körû nyilvántartásának vezetése,
– könyvelési egyeztetések, (analitika, fõkönyv),
– negyedéves értékcsökkenés elszámolása,
– negyedéves feladáskészítés az állományváltozásokról,
– negyedéves adatszolgáltatás a költségfelosztáshoz,
– leltár-elõkészítésben való közremûködés,
– beszámolási idõszakonként a befektetett eszközök
alakulásáról adatszolgáltatás.
Pályázati feltételek:
– középfokú iskolai végzettség,
– jogszabályok naprakész ismerete,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret (Word,
Excel),
– terhelhetõség, önállóság,
– alapos, precíz munkavégzés.
Elõny:
– költségvetési szervnél hasonló munkakörben megszerzett tapasztalat,
– Forrás SQL program eszköz modul ismerete.
A pályázathoz csatolni kell:
– fényképes szakmai önéletrajzot,
– a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy pályázati anyagát az elbírálásában részt vevõk megismerhetik.
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A Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság
Gépjármû-fenntartási és Üzemeltetési fõosztálya
pályázatot ír ki
határozott idõre
garázsmesteri munkakörbe
Fõbb feladatai:
– garázs belsõ rendjének felügyelete,
– tárolt gépjármû állapotának figyelemmel kísérése,
– gépjármûmosás, -ápolás,
– hivatali gépjármû vezetése.
Pályázati feltételek:
– 8 általános, vagy középfokú iskolai végzettség,
– hivatásos gépjármû-vezetõi engedély (102. orvosi
kód), legalább B kategóriában.
A pályázathoz csatolni kell:
– fényképes szakmai önéletrajzot,
– a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy pályázati anyagát az elbírálásában részt vevõk megismerhetik.
Illetmény, valamint az egyéb juttatások megállapítása a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény és végrehajtási rendeletei, valamint a Fõigazgatóság szabályzataiban rögzítettek alapján történik.
A pályázatot a Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság
1357 Budapest, Pf. 8 címére kérjük benyújtani. A borítékon kérjük tüntesse fel: „Pályázat garázsmesteri munkakörre”.
A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Értesítõben történõ megjelenést követõ 15. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõt követõ 30 napon belül.

Illetmény, valamint az egyéb juttatások megállapítása a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény és végrehajtási rendeletei, valamint a Fõigazgatóság szabályzataiban rögzítettek alapján történik.
A pályázatot a Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság
1357 Budapest, Pf. 8 címére kérjük benyújtani. A borítékon kérjük tüntesse fel: „Pályázat eszközanalitikus-nyilvántartó munkakörre”.

A Gödöllõi Körzeti Földhivatal
(Gödöllõ, Ady Endre sétány 60.)
pályázatot hirdet
földmérõi ügyintézõ munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Értesítõben történõ megjelenést követõ 15. nap.

Az állás betölthetõ: a köztisztviselõk jogállásáról szóló
többször módosított 1992. évi XXIII. tv. (a továbbiakban:
Ktv.) 10. §-a alapján.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõt követõ 30 napon belül.

Feladatkör meghatározása:
– A földmérési beadványok (kérelemre és hivatalból
indult eljárások) intézése, a változások folyamatos átvezetése a munkarészeken a vonatkozó jogszabályok, szakmai
szabályzatok és felügyeleti intézkedések alapján.
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– A földmérés munkarészeirõl adatszolgáltatás, terepi
mérések végrehajtása.
– A 63/2005. (IV. 8.) Korm. rendelet szabályai, valamint a 3/2006. (FVÉ 6.) FVM utasítás alapján a részarány
földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének földhivatali végrehajtása.
Munkavégzés helye: 2100 Gödöllõ, Ady Endre sétány 60.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen
elõélet,
– képesítési követelmény: egyetemi vagy fõiskolai
szintû földmérõi szakképzettség,
– OKJ szerinti számítástechnikai szakképesítés megléte, vagy legalább felhasználói szintû ismeret, gyakorlat,
jártasság,
– egészségügyi alkalmasság,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.
A kiválasztásnál – azonos feltételek megléte esetén –
elõnyt jelent:
– közigazgatási alapvizsga, illetve közigazgatási szakvizsga megléte,
– ingatlanrendezõ földmérõ minõsítés megléte,
– bármely földhivatalnál földmérõi ügyintézõi munkakörben szerzett szakmai gyakorlat igazolása.
Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és
a Földhivatal belsõ szabályzatai alapján történik.
A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget tanúsító okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevõ személyek a teljes pályázati iratanyagba betekinthetnek.
A kinevezés – hat hónap próbaidõ kikötésével – határozatlan idõre szól. A munkakör a pályázat elbírálását követõen azonnal betölthetõ.
A pályázat benyújtásának határideje:
2008. augusztus 25.
A pályázatot zárt borítékban a Gödöllõi Körzeti Földhivatal vezetõjéhez – Pályázat földmérõi ügyintézõ állásra
megjelöléssel – kell benyújtani. Cím: 2100 Gödöllõ, Ady
Endre sétány 60. Telefon: (28) 514-315/103-as mellék.
Az elbírálás módja: a pályázati határidõ lejártát követõ
15 napon belül, a pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója egy háromtagú elõkészítõ bizottság véleményének
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figyelembevételével bírálja el. Az elbírálást követõ 8 napon belül a pályázatok egyidejû visszaküldésével minden
pályázó írásbeli értesítést kap.

A Gödöllõi Körzeti Földhivatal
(Gödöllõ, Ady Endre sétány 60.)
pályázatot hirdet
2 fõ részére
ingatlan-nyilvántartási ügyintézõ munkakör
betöltésére
Az állás betölthetõ: a köztisztviselõk jogállásáról szóló
többször módosított 1992. évi XXIII. tv. (a továbbiakban:
Ktv.) 10. §-a alapján.
Feladatkör meghatározása:
– Az ingatlan-nyilvántartási beadványok (kérelemre,
hivatalból indult eljárások) intézése, a változások folyamatos átvezetése a munkarészeken a vonatkozó jogszabályok és felügyeleti intézkedések alapján.
– Az ingatlan-nyilvántartás munkarészeirõl adatszolgáltatás.
– A földtörvény, a szövetkezeti törvény, az átmeneti
törvény, az átalakulási és önkormányzati törvény szerinti,
továbbá az állami vagyonkezeléssel kapcsolatos ingatlannyilvántartást érintõ feladatok ellátása.
– a 63/2005. (IV. 8.) Korm. rendelet szabályai, valamint a 3/2006. (FVÉ 6.) FVM utasítás alapján a részarány
földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének földhivatali végrehajtása.
Munkavégzés helye: Gödöllõ, Ady Endre sétány 60.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen
elõélet,
– képesítési követelmény: állam- és jogtudományi
egyetemi, államigazgatási fõiskolai végzettség, illetve fõiskolai szintû ingatlan-nyilvántartási szervezõ szakképzettség,
– OKJ szerinti számítástechnikai szakképesítés megléte, vagy legalább felhasználói szintû ismeret, gyakorlat,
jártasság,
– egészségügyi alkalmasság,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
A kiválasztásnál – azonos feltételek megléte esetén –
elõnyt jelent:
– a közigazgatási alapvizsgával, illetve közigazgatási
(vagy ezzel egyenértékû ) szakvizsgával való rendelkezés,
– bármely földhivatalnál ingatlan-nyilvántartási ügyintézõi munkakörben szerzett szakmai gyakorlat igazolása.
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Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és
a Földhivatal belsõ szabályzatai alapján történik.
A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget tanúsító okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevõ személyek a teljes pályázati iratanyagba betekinthetnek.
A kinevezés – hat hónap próbaidõ kikötésével – határozatlan idõre szól. A munkakör a pályázat elbírálását követõen azonnal betölthetõ.
A pályázat benyújtásának határideje:
2008. augusztus 25.
A pályázatot zárt boritékban a Gödöllõi Körzeti Földhivatal vezetõjéhez – Pályázat ingatlan-nyilvántartási ügyintézõ állásra megjelöléssel – kell benyújtani. Cím: 2100
Gödöllõ, Ady Endre sétány 60. Tel.: (28) 514-315/103-as
mellék.
Az elbírálás módja: a pályázati határidõ lejártát követõ
15 napon belül, a pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója egy háromtagú elõkészítõ bizottság véleményének
figyelembevételével bírálja el. Az elbírálást követõ 8 napon belül a pályázatok egyidejû visszaküldésével minden
pályázó írásbeli értesítést kap.
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Munkavégzés helye: Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Móri, Bicskei Kistérségi Intézete (8060
Mór, Szent István tér 2.).
Pályázati feltételek:
– egyetemi szintû általános orvosi képesítés,
– legalább 10 éves szakmai tapasztalat.
Elõnyt jelent:
– közegészségtan-járványtan vagy megelõzõ orvostan
és népegészségtan szakvizsga,
– közigazgatási szakvizsga,
– idegen nyelv ismerete.
Illetmény és juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény szabályai szerint.
Az állás betölthetõ: 2008. szeptember 1-jétõl.
A pályázathoz csatolandó:
– részletes, fényképes szakmai önéletrajz és szakmai
program,
– végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevõk megismerhetik.
A pályázat benyújtásának módjára és határidejére vonatkozó elõírások: a pályázatot személyesen vagy postai
úton kell benyújtani a következõ címre: ÁNTSZ Középdunántúli Regionális Intézet, 8200 Veszprém, József A.
u. 36.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben való megjelenéstõl (2008. augusztus 1.) számított
30. napig.

Az ÁNTSZ Közép-dunántúli Regionális Intézete
pályázatot hirdet
az ÁNTSZ Móri, Bicskei Kistérségi Intézetének
kistérségi tiszti fõorvosi feladatkörének ellátására
A pályázó feleljen meg a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvényben szereplõ általános alkalmazási feltételeknek (magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõélet, összeférhetetlenség hiánya), és azokat igazolnia kell.
A feladatkör meghatározása: a jogszabályban meghatározott hatósági ügyek intézése; felügyelet gyakorlása a
fekvõbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók felett; kórházhigiénés tevékenység szakfelügyelete; egészségügyi ellátás feletti szakfelügyelet koordinálása és felügyelete.

A pályázat benyújtásának módjára és határidejére vonatkozó elõírások:
– a pályázat elbírálásának módja: személyes meghallgatás után bizottsági döntés,
– a pályázat elbírálásának határideje: bizottsági döntés
után 8 nappal.
A pályázattal kapcsolatos további felvilágosításra vonatkozó tájékoztatás:
– név: dr. Bujdosó László regionális tiszti fõorvos,
– címe: 8200 Veszprém, József A. u. 36.,
– telefon: (88) 424-210, fax: (88) 425-484,
– e-mail: titkarsag@veszprem.antsz.hu.
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Budapest Fõváros XVII. Kerület Rákosmente
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet
a közigazgatási iroda szabálysértési csoportjába
csoportvezetõi állás betöltésére
Ellátandó feladatok: a szabálysértési csoport irányítása,
a csoport munkájának szervezése, képviselete.
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– szakirányú felsõfokú végzettség a 9/1995. (II. 3.)
Korm. rendeletben elõírtak szerint: jogász szakképzettség,
fõiskolai szintû igazgatásszervezõ,
– 3 év hasonló területen szerzett gyakorlat,
– közszolgálati jogviszony létrejöttét megelõzõen a
2007. évi CLII. tv. 5. § szerinti vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség teljesítése.
Elõnyt jelent:
– közigazgatási szakvizsga,
– önkormányzati gyakorlat.
A pályázathoz csatolni kell:
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– motivációs levelet.
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Az állás betölthetõ a pályázatok elbírálását követõen
azonnal.
A kinevezés határozatlan idõre szól.
Budapest Fõváros XVII. Kerület Rákosmente Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában közszolgálati
jogviszonnyal nem rendelkezõ pályázó eredményes pályázata esetén a munkáltató 6 hónapos próbaidõt köt ki.
A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: dr. Rúzsa
Ágnes jegyzõnél a 253-3319-es telefonszámon.

Budapest Fõváros XVII. Kerület Rákosmente
Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet
aljegyzõi állás betöltésére
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi
doktori képesítés,
– legalább kétévi közigazgatási gyakorlat.

Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi XXIII. törvényben, valamint a polgármesteri hivatal egységes közszolgálati szabályzatában foglaltak szerint.

A pályázathoz csatolni kell:
– fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget igazoló okirat közjegyzõ által hitelesített másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– motivációs levelet,
– hozzájárulási nyilatkozatot ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevõ személyek a teljes pályázati iratanyagba betekinthessenek.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben történõ megjelenés napját (2008. augusztus 1.)
követõ naptól számított 30. nap.
A pályázatot zárt borítékban, Budapest Fõváros XVII.
Kerület Rákosmente Önkormányzata jegyzõjének címezve postai úton kell eljuttatni vagy a polgármesteri hivatal
iktatójában, munkaidõben személyesen kell benyújtani
(1173 Budapest, Pesti út 165.).
A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat a szabálysértési csoport csoportvezetõi munkaköre betöltésére”.
A pályázat elbírálásának módja: a pályázat elbírálására
a benyújtási határidõ lejártát követõ 15 napon belül – a
polgármester egyetértésével – kerül sor.
A jegyzõ és a polgármester valamennyi érvényes pályázatot benyújtó pályázót meghallgatja személyes meghallgatás keretében. A személyes meghallgatáson az iskolai
végzettséget igazoló eredeti okmányokat be kell mutatni.
A pályázat eredményérõl a pályázók az elbírálástól számított 8 napon belül írásban értesítést kapnak.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben való megjelenés napját (2008. augusztus 1.) követõ naptól számított 30. nap.
A pályázatok elbírálására a pályázati feltételeknek megfelelõ pályázók személyes meghallgatását követõen kerül sor.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. szeptember 30.
Az állás a képviselõ-testület döntését követõen azonnal
betölthetõ.
A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakört teljes
munkaidõben kell ellátni. Az aljegyzõ vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett.
Ellátandó feladatok: a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok.
Az illetményre és egyéb juttatások megállapítására a
köztisztviselõk jogállásról szóló – többször módosított –
1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) és a Budapest Fõváros
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XVII. Kerület Rákosmente Önkormányzatának egységes
közszolgálati szabályzata alapján kerül sor.
A pályázatot zárt borítékban Budapest Fõváros XVII.
Kerület Rákosmente Önkormányzata jegyzõjének címezve, postai úton kell eljuttatni vagy a polgármesteri hivatal
iktatójában munkaidõben személyesen kell benyújtani
(1173 Budapest, Pesti út 165.).
A borítékra kérjük ráírni: „Aljegyzõi pályázat”.
Budapest Fõváros XVII. Kerület Rákosmente Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában közszolgálati
jogviszonnyal nem rendelkezõ pályázó kinevezése esetén
a képviselõ-testület hathónapos próbaidõt köt ki.
A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: dr. Rúzsa
Ágnes jegyzõnél a 253-3319-es telefonszámon.

Budapest Fõváros XVII. Kerület Rákosmente
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet
a gazdasági iroda
irodavezetõi állásának betöltésére
Ellátandó feladatok:
– önkormányzatot megilletõ bevételek beszedése és a
feladatok ellátása során jelentkezõ kiadások (készpénzben
és átutalással történõ) teljesítése, az önkormányzati gazdálkodás alapját képzõ éves költségvetés számszaki összeállítása,
– a számviteli törvény hatálya alá tartozó beszámolási
és könyvvezetési kötelezettség teljesítése, a beszámoló
összeállítása, a zárszámadás elkészítése, adatszolgáltatási
kötelezettség teljesítése, statisztikai jelentések elkészítése,
a részben önállóan gazdálkodó intézményekkel történõ
adategyeztetés, leltárellenõrként részvétel az intézmények
leltározásában, közremûködés a selejtezési bizottságban,
tárgyieszköz-nyilvántartás vezetése, készletnyilvántartás
vezetése,
– az adók kivetése, az adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartása, a beérkezett pénzösszegek megfelelõ számlára történõ könyvelése, ezek utalása, a kinnlévõségek behajtása, az adóigazolások kiadása, a vagyoni helyzet igazolása, az adó- és értékbizonyítványok kiadása,
– az iroda feladatköréhez kapcsolódó bizottsági, képviselõ-testületi elõterjesztések készítése, döntések végrehajtása,
– a gazdasági iroda irányítása, az iroda munkájának
szervezése, képviselete.
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
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– szakirányú felsõfokú végzettség a 9/1995. (II. 3.)
Korm. rendeletben elõírtak szerint: közgazdasági egyetem,
– 3 év közigazgatásban szerzett gyakorlat,
– közszolgálati jogviszony létrejöttét megelõzõen a
2007. évi CLII. tv. 5. § szerinti vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség teljesítése.
Elõnyt jelent: közigazgatási szakvizsga.
A pályázathoz csatolni kell:
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– motivációs levelet.
Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi XXIII. törvényben, valamint a polgármesteri hivatal egységes közszolgálati szabályzatában foglaltak szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben történõ megjelenés napját (2008. augusztus 1.)
követõ naptól számított 30. nap.
A pályázatot zárt borítékban, Budapest Fõváros XVII.
Kerület Rákosmente Önkormányzata jegyzõjének címezve postai úton kell eljuttatni vagy a polgármesteri hivatal
iktatójában, munkaidõben személyesen kell benyújtani
(1173 Budapest, Pesti út 165.). A borítékra kérjük ráírni:
„Pályázat a gazdasági iroda irodavezetõi munkakörének
betöltésére”.
A pályázat elbírálásának módja: a pályázat elbírálására
a benyújtási határidõ lejártát követõ 15 napon belül – a
polgármester egyetértésével – kerül sor.
A polgármester és a jegyzõ valamennyi érvényes pályázatot benyújtó pályázót meghallgatja személyes meghallgatás keretében. Személyes meghallgatáson az iskolai
végzettséget igazoló eredeti okmányokat be kell mutatni.
A pályázat eredményérõl a pályázók az elbírálástól számított 8 napon belül írásban értesítést kapnak.
Az állás betölthetõ a pályázatok elbírálását követõen
azonnal.
A kinevezés határozatlan idõre szól.
A Budapest Fõváros XVII. Kerület Rákosmente Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában közszolgálati jogviszonnyal nem rendelkezõ pályázó eredményes pályázata
esetén a munkáltató 6 hónapos próbaidõt köt ki.
A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: dr. Rúzsa
Ágnes jegyzõnél a 253-3319-es telefonszámon.
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Dunavecse Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet
aljegyzõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi, vagy állam- és jogtudományi
doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság (OKV) elnöksége által
a teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,
– legalább két év közigazgatási gyakorlat,
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság.
A pályázat elbírálásánál – sorrendiség nélkül – elõnyt
jelent:
– ugyanazon munkahelyen eltöltött legalább 2 év jegyzõi, aljegyzõi gyakorlat,
– polgármesteri hivatalban betöltött egyéb vezetõi
(pl. osztályvezetõi) gyakorlat,
– szabálysértési, birtokvédelmi gyakorlat,
– számítógép-kezelõi képzettség.
A pályázathoz csatolni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget, szakvizsgát tanúsító oklevél másolatát,
– szakmai tevékenységet bemutató részletes önéletrajzot,
– a munkakör ellátására vonatkozó elképzeléseket,
– nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget,
– nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak a pályázatban részt vevõ személyek általi megismeréséhez hozzájárul,
– nyilatkozatot arról, hogy hozzájárul-e pályázatának
nyilvános ülésen való tárgyalásához vagy sem.
Ellátandó feladatok: a jegyzõ helyettesítése, valamint
szabálysértési, birtokvédelmi ügyek intézése, a gyermekvédelmi törvénybõl eredõ jegyzõi feladatok ellátása, a hatósági osztály vezetése, munkájának koordinálása.
A kinevezés határozatlan idõre történik, hat hónapos
próbaidõ kikötésével.
Illetmény és egyéb juttatások megállapítása a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint a helyi közszolgálati szabályzat alapján történik.
A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhívásnak a Belügyi Közlönyben történõ megjelenését követõ
30. nap.
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A pályázatot zárt borítékban, Dunavecse város polgármesteréhez (6087 Dunavecse, Fõ út 43.), „Pályázat aljegyzõi álláshely betöltésére” jeligével kell benyújtani.
A pályázat elbírálásának határideje: a képviselõ-testületnek a pályázat benyújtási határidejét követõ ülése.
Az állás a testületi döntést követõen azonnal betölthetõ.
A pályázatról további felvilágosítás kérhetõ Molnár
Gyula polgármestertõl és Kovács Éva jegyzõtõl személyesen vagy a (78) 437-116-os telefonszámon.

Edelény Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet
jegyzõi munkakör betöltésére
Pályáztató: Edelény Város Önkormányzata Képviselõtestülete.
Közigazgatási szerv: Edelény Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala.
Munkakör: jegyzõ.
Vezetett szervezeti egység: Edelény Város Önkormányzata jegyzõi feladatainak ellátása.
A munkakör betölthetõ: a helyi önkormányzatokról
szóló, többször módosított 1990. évi LXV. tv. 36. § (1) bekezdése alapján, valamint a köztisztviselõk jogállásáról
szóló, többször módosított 1992. évi XXIII. tv. 8. § (1) bekezdése és a 10. § alapján.
Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi
doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser
szakképesítés,
– legalább 5 éves közigazgatási gyakorlat, közigazgatásban szerzett legalább 2 éves vezetõi gyakorlat,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga vagy az Országos
Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,
– magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen
elõélet,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése a
Ktv. 7. § (7) bekezdése szerint.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– személyes adatait, életútját és szakmai gyakorlatát
bemutató önéletrajzát,
– iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok
hiteles másolatát,
– a munkakörrel és a hivatal irányításával kapcsolatos
szakmai elképzeléseit,
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– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– adatkezelési nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevõk a pályázat tartalmát megismerhetik.
Elõnyt jelent:
– jogi egyetemi végzettség,
– 2 éves jegyzõi gyakorlat.
A munkakör betöltésének idõpontja: 2009. március 1.
A kinevezés határozatlan idõre szól.
Illetmény és egyéb juttatás: a Ktv. és a köztisztviselõk
jogállásáról szóló törvény végrehajtásával kapcsolatos helyi szabályokról szóló, módosított 29/2001. (VIII. 24.) Ök.
számú rendelete szerint.
A pályázat benyújtásának határideje:
2008. december 15.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. január 31.
A pályázatot meg kell jelentetni a Belügyi Közlönyben.
A pályázati eljárás és a pályázat elbírálásának módja: a
törvény általános elõírásai szerint kerül elbírálásra.
A pályázatot Molnár Oszkárhoz, Edelény város polgármesteréhez kell benyújtani, cím: 3780 Edelény, István király útja 52., telefonszám: (48) 524-100. A borítékon fel
kell tüntetni: „Jegyzõi pályázat, azonosító szám: 2/2008.”.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
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A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõt követõ rendkívüli képviselõ-testületi ülés.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– szakmai önéletrajzát,
– szakképzettségét igazoló okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
A pályázat a Magyar Köztársaság hivatalos lapjában, a
Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjében kerül megjelentetésre.
Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény alapján.
A pályázat benyújtásának címzettje: Víg Zoltán polgármester, Lõrinci Város Polgármesteri Hivatala, 3021 Lõrinci, Szabadság tér 26.
A pályázatot postai úton vagy személyesen, zárt borítékban lehet benyújtani, rajta megjelölve: „Aljegyzõi pályázat”.
Felvilágosítás kérhetõ: Lõrinci Város Polgármesteri Hivatala, Román Ernõ mb. jegyzõ, tel.: (37) 388-155.

A Szarvasi Körzeti Földhivatal
pályázatot hirdet
pénztáros, számlázó munkakör betöltésére
Az állás betölthetõ a köztisztviselõk jogállásáról szóló
többször módosított 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.)
10. §-a alapján.

Lõrinci Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete pályázatot ír ki aljegyzõi állás
betöltésére
Lõrinci Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
(3021 Lõrinci, Szabadság tér 26.) nyilvános pályázatot hirdet Lõrinci Város Önkormányzata aljegyzõi állásának
betöltése céljából.
A munkakör betöltésének feltételei:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi
doktori képesítés,
– közigazgatási szakvizsga,
– legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat.
A pályázat benyújtási határideje: a Hivatalos Értesítõben való közzétételtõl számított 30. nap.

A feladatkör meghatározása:
– Az ingatlan-nyilvántartási adat- és térképszolgáltatással kapcsolatos számlák elkészítése és az ezzel kapcsolatos ügyviteli és statisztikai feladatok ellátása.
– A házipénztárban tartott pénz kezelése és megõrzése,
napi feladása postai úton a Békés Megyei Földhivatal részére.
– A pénzkezeléssel kapcsolatos nyilvántartások és elszámolások vezetése.
A munkavégzés helye: Szarvasi Körzeti Földhivatal,
Szarvas, Deák Ferenc utca 2.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– képesítési követelmény: a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet szerinti földmérõ vagy térképész középfokú végzettség,
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– számítástechnikai szakképesítés megléte, de legalább
felhasználói szintû ismeret, gyakorlat, jártasság,
– egészségügyi alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– földhivatali szakmai gyakorlat,
– közigazgatási alap- és szakvizsga.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó adatait,
– részletes szakmai önéletrajzát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– munkaköri orvosi alkalmasság igazolását,
– képzettséget igazoló bizonyítványok másolatait,
– egy darab igazolványképet,
– hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevõ személyek a teljes pályázati iratanyagba betekinthetnek.
A kinevezés – hat hónap próbaidõ kikötésével – határozatlan idõre szól.
A besorolás, az illetmény, valamint az egyéb juttatások
megállapítása a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény és a hivatal közszolgálati szabályzata
alapján történik.
A munkakör 2008. szeptember 1-jétõl betölthetõ.
A pályázat benyújtásának határideje: a Magyar Közlöny
Hivatalos Értesítõjében történõ megjelenéstõl számított
15. nap.
A pályázatot zárt borítékban a Szarvasi Körzeti Földhivatal vezetõjéhez – „Pályázat pénztáros, számlázó állásra” – megjelöléssel kell benyújtani. Cím: 5540 Szarvas,
Deák Ferenc utca 2. Telefon: (66) 514-520.
Az elbírálás módja: a pályázati határidõ lejártát követõ
15. napon belül, a pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója egy háromtagú elõkészítõ bizottság véleményének
figyelembevételével bírálja el. Az elbírálást követõ 8 napon belül a pályázatok egyidejû visszaküldésével minden
pályázó írásbeli értesítést kap.
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Szervezeti hírek
KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY BEJEGYZÉSE
A Fõvárosi Bíróság 11.Pk.60.775/2007/2. számú végzésével a Boldogabb Jövõért Gyermekeket és Rászorulókat
Segítõ Közhasznú Alapítványt 10421 sorszám alatt az
alábbi adatokkal nyilvántartásba veszi, egyben közhasznú
szervezetté minõsíti.
Az alapítvány neve: Boldogabb Jövõért Gyermekeket
és Rászorulókat Segítõ Közhasznú Alapítvány.
Az alapítvány székhelye: 1084 Budapest, Bacsó Béla
u. 6. fszt. 5.
A képviselõ neve és lakóhelye: Vadiján Tamara, 1067
Budapest, Csengery u. 74.
Az alapítvány célja:
– létminimum alatt élõk, arra rászorulók támogatása, részükre egészségügyi-szociális és rehabilitációs segítségnyújtás,
– munkahelyteremtés,
– tájékoztatás és tapasztalatcserék szervezése.
Az alapítvány célja szerinti besorolása: szociális tevékenység.
Az alapítvány típusa: alapítvány.
Az alapítvány vagyonfelhasználási módja:
Az alapítvány teljes vagyona felhasználható kérelem és
a kuratórium kezdeményezése (szociális jellegû intézmények, pl. melegedõk, étel-, bútor- és ruhaelosztás mûködtetése és fenntartása) útján.
Az alapítvány nyílt alapítvány.
A kezelõ szerv tagjainak neve és lakhelye:
Vadiján Tamara, 1067 Budapest, Csengery u. 74.
Harsányi Ágnes, 1191 Budapest, Kossuth tér 23.
Bokor Viktor, 1104 Budapest, Kada u. 129.
Az alapító okirat kelte: 2007. október 9.
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II. FÕRÉSZ: Hivatali igazgatás
ÁLLAMI VAGYON HASZNOSÍTÁSA
Pályázati felhívás
a magyar államot megilletõ halászati jog hasznosítására
I.
A Zala Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földmûvelésügyi Igazgatóság Vadászati és Halászati osztálya
a halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény 46. § (3) bekezdése alapján a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter megbízásából
pályázatot hirdet
a belsõsárdi kavicsbányató (Belsõsárd 013. hrsz.) magyar államot illetõ halászati jogának hasznosítására
A pályázaton természetes és jogi személyek vehetnek részt.
A pályázatok részletes kiírását, térképi anyagát, valamint jogszabályi feltételrendszerét tartalmazó dokumentum
10 000 Ft díj ellenében vehetõ át a Zala Megyei MGHSZ Földmûvelésügyi Igazgatóságán [8900 Zalaegerszeg, Bíró
Márton utca 38., telefon: (92) 550-571, 321-440, 324-678]. Ügyintézõ: Ernszt Tamás halászati és vadászati fõfelügyelõ.
A pályázat benyújtásának helye: Zala Megyei MGSZH Földmûvelésügyi Igazgatósága.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. szeptember 5.

II.
A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Nógrád Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földmûvelésügyi Igazgatósága a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter megbízása alapján
nyilvános pályázatot hirdet
a magyar állam önálló halászati jogának hasznosítása tárgyában az alábbiakban felsorolt vízterületre
1. Szuha külterület 063. hrsz.-ú, 0,6 ha területû, szuhai Gombás-tó.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. augusztus 15.
A pályázaton részt vehetnek: természetes személyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkezõ társaságok.
A pályázat részletes kiírását, valamint jogszabályi feltételrendszerét tartalmazó iratcsomag 15 000 Ft szolgáltatási díj ellenében átvehetõ a Nógrád Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földmûvelésügyi Igazgatóság Vadászati és
Halászati osztályán. Ügyintézõ: Kiss Tamás halászati felügyelõ, telefon: (32) 521-511.
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AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK VIZSGÁLATAI
Összefoglaló
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség mûködésének ellenõrzésérõl (0812)
A fejlesztéspolitika meghatározó az ország társadalmi-gazdasági fejlõdésében, hatása, jelentõsége össztársadalmi.
Hazánknak fejlesztési célokra 2007-tõl, a korábbiaknál nagyságrendekkel több, mintegy 22,4 milliárd euró uniós támogatás igénybevételére van lehetõsége. Ellenõrzésünk célul tûzte ki a feladatok és a szervezeti struktúra összhangját biztosító, valamint a források hatékony felhasználása érdekében tett intézkedések értékelését. Vizsgálatunk a 2006–2007.
évekre terjedt ki, elsõsorban a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget (NFÜ) érintette, de értékeltük az EU-források felhasználását célzó nemzeti stratégiák, programok tervezését és végrehajtását.
Megállapítottuk, hogy a Magyarországra érkezõ uniós támogatások hazai szervezeti, szabályozási, végrehajtási hátterét 2006-ra kiépítették, de mûködésével szemben koordináltsági, hatékonysági, gazdaságossági kifogások merültek fel.
Ezt követõen a hatékonyság és a gazdaságosság irányába ható változások történtek, megalapozva az EU-források korábbinál eredményesebb igénybevételét. Létrejött a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, ide kerültek a tárcáktól az irányító hatóságok, ezzel átláthatóbbá, egységesebbé vált az intézményrendszer, ugyanakkor tevékenységét csak az EU-források
vonatkozásában látta el. Egyszerûsítették a támogatási mechanizmust, a közremûködõ szervezetek számát csökkentették, mûködésük hatékonyságát egységes eljárásrenddel biztosították, finanszírozásukban a korábbi költségelszámolásról a teljesítményalapú elszámolásra tértek át.
A pozitív irányú változások ellenére a szervezeti felépítés, a szabályozás, a mûködés területén maradtak hiányosságok, de ezek nem ellentétesek az EU elvárásaival. A fejlesztéspolitika törvényi szabályozásának szükségességét az Országgyûlés egy 2005-ben kiadott határozatában megfogalmazta és felelõsét 2006-ban egy kormányhatározat kijelölte.
Törvény hiányában a fejlesztéspolitika szabályait alacsonyabb szintû rendeletek rögzítik, ami a párhuzamosságok és
joghézagok kialakulásához vezethet. A döntési, tanácsadói feladattal felruházott Nemzeti Fejlesztési Tanács és a Fejlesztéspolitikai Irányító Testület vezetése (elnöke, alelnöke), összetétele átfedésben van. Az NFÜ 2007-ben az önkormányzati és területfejlesztési miniszter felügyelete alá került. Ezzel megosztottá váltak a költségvetési feladatok, mert az
EU-elõirányzatok feletti tervezés, beszámolás, ellenõrzés az NFÜ elnöke, a szabályozás pedig az ÖTM miniszter jogköre lett. Ez megnehezíti a felelõsségi szabályok érvényesülését és a nemzeti fejlesztési tervek végrehajtásának nyomon
követését. A pályázókat segítõ tanácsadói tevékenység hiányos, erre utal az elutasított, illetve hiánypótlásra kötelezett
pályázatok magas aránya. Az NFÜ csak a jogszabályban foglalt panaszok körét kezeli. A közpénzek védelme a támogatások ellenõrzése révén biztosított volt, indokolt esetben visszafizetést kezdeményeztek. Ugyanakkor a biztosíték
mértékét a támogatás összegére csökkentették, ami nem fedezi a költségeket. Kockázatos a támogatásokat nyilvántartó
Egységes Monitoring Információs Rendszer mûködtetése és adatkezelése, mert ezt az NFÜ csak a külsõ fejlesztõ és mûködtetõ cég bevonásával tudja ellátni.
Az ellenõrzés megállapítása szerint a mûködési költségek gazdaságossági, célszerûségi szempontú racionalizálása
szükséges. A feladatban részt vevõ intézmények mûködési költsége az EU-keret 7%-át tette ki, amibõl az EU csak 4%-ot
finanszíroz, a különbözetet hazai forrás fedezi. Magasak az igénybe vett tanácsadói költségek, nem megalapozottak a
kommunikációs kiadások és nem célszerû a közremûködõ szervezeteknek fizetett sikerdíj megállapításának módszere,
mivel szempontjait mint kötelezettséget jogszabályok elõírják.
A szakmai feladatokat a 2004–2006. évekre szóló Nemzeti Fejlesztési Terv I. (NFT I.) végrehajtása és a 2007–2013.
idõszakra szóló Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) tervezése és elindítása határozta meg. A stratégiát kutatóhelyek bevonása és széles körû mûhelymunka mellett készítették elõ, széles körben bocsátották társadalmi egyeztetésre, de
véleményezésére csak néhány hetet adtak. Az EU Bizottság észrevételeit követõen a tervezetet alapvetõen átdolgozták,
változtak céljai, struktúrája és operatív programjai. Új elemként jelentkezett különbözõ fejlesztések kiemelt projektként
történõ kezelése. Ezekrõl a Kormány dönt, tervezett összegük 2008 elejére elérte az 1400 milliárd forintot, ami az ÚMFT
hétéves keretének a negyede. Kiválasztásuk nem célszerû, mert közöttük a nagy projektek mellett néhány millió forintos
útfelújítások is szerepelnek. Ugyancsak új elemek voltak a 2006-tól meghirdetett „Zászlós hajó” projektek, de kormányzati felelõsük, költségvetésük, ütemezésük nincs.
A fejlesztéspolitika eredményei nem értékelhetõek teljeskörûen, mert az NFT I. megvalósulása késik. A késedelmes
kifizetéseket felszámolták, de 2007 végéig a szerzõdések csak 41%-a zárult le, 12%-ára kifizetés nem történt, ezért több
program esetében fennáll a 2008. évi forrásvesztés kockázata. A pályázók számát mindvégig alulbecsülték, ez a keretek
gyors kimerüléséhez, illetve egyes pályázatok felfüggesztéséhez vezetett. Az egyik legfontosabb cél, a területi egyenlõtlenségek mérséklõdése csak részben teljesült, annak ellenére, hogy az egy fõre jutó támogatás a négy legfejletlenebb régióban volt a legmagasabb, viszont összegében a legtöbb támogatást a legfejlettebb régió kapta. A versenyszférán belül a
nagyobb szervezetek voltak eredményesebbek, a Gazdasági Versenyképesség Operatív Programból a kis- és középvál-
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lalkozások 14%-a, a mikrovállalkozásokkal együtt csak 1,2%-a jutott támogatáshoz. Az oktatási célú támogatások hatékonyságát rontotta a támogatott iskolákat érintõ megszorító intézkedések. Pozitívum a súlyosan elmaradott térségek esélyének erõsítésére 2007-ben indított Új Magyarország Felzárkóztatási Program, valamint a 2007–2013. közötti fejlesztési idõszak pályázatainak elsõként történt meghirdetése. Nem egyenlõ esélyekkel indultak az egyes célokra pályázók.
A logisztikai beruházásoknál a tõkeerõs társaságok már a pályázatbenyújtáskor megkezdhették fejlesztésüket, elõfordult, hogy a döntés és kifizetés a projekt teljesítését követõen történt. A nem tõkeerõs szervezetek (iskolák) viszont az
elhúzódó döntés kivárására kényszerültek. A közbeszerzés alá nem tartozó, de nagy összegû támogatások esetében az árajánlatkérést nem írták elõ, a közbeszerzésben nem jártas – például iskolák – eszközbeszerzését nem segítették.
A megállapítások alapján javasoltuk a Kormánynak a fejlesztéspolitika átfogó törvényének elõkészítését, az önkormányzati és területfejlesztési miniszternek a kiemelt projektek jogszabályi pontosítását, és a kiemelt projektek célszerûségi szempontból történõ felülvizsgálatát. Javasoltuk többek között, hogy az NFÜ elnöke tegyen lépéseket az indikátorok, mutatók felülvizsgálatára, kiegészítésére, az egyes kiadások, például az általunk célszerûtlennek tartott kommunikációs költségek és sikerdíjak felülvizsgálatára, a pályázókat segítõ tanácsadói tevékenység megerõsítésére, valamint az
EMIR biztonságos mûködésének megteremtésére.
Az elkészített jelentés az interneten a www.asz.hu címen olvasható.

Összefoglaló
a 2007-ben befejezõdõ autópálya-beruházások ellenõrzésérõl (0813)
Az Állami Számvevõszék az éves ellenõrzési terve alapján elvégezte a 2007-ben befejezõdõ autópálya-beruházások
vizsgálatát. Ez a 2006. december és a 2007. évben megépült öt gyorsforgalmi szakaszra (112 km) irányult, amelynek része volt a dunaújvárosi Duna-híd és a Kõröshegyi-völgyhíd. Ez utóbbiak nemzetközileg elismert csúcstechnológiákkal,
egyedülálló mûszaki megoldásokkal épültek meg.
A 2004-tõl hatályos, a gyorsforgalmi közúthálózat közérdekûségérõl és fejlesztésérõl szóló törvény (Aptv.)
2003–2007 között 687 km gyorsforgalmi útszakasz megépítését irányozta elõ. Ebbõl összesen 413 km-t helyeztek ideiglenesen forgalomba (60%), a 2007-re tervezett átadások közül egy sem történt meg. A 2007-ben átadott autópálya-szakaszoknál a törvény 2006. évi átadási határidõt rögzített, amelynek teljesíthetõségét, a beruházások elõkészítésének tényleges helyzetét és a kivitelezéshez mûszakilag szükséges idõtartamot elõzetesen nem mérték fel. Az Aptv. 2007. júliusi
módosítása után az Országgyûlés ellenõrzõ szerepe korlátozottan érvényesül, ugyanis nem jogszabály tartalmazza a
gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésének éves ütemezését, a beruházások befejezésének idõpontját és az elõkészítés alatt
álló gyorsforgalmi útszakaszokat. A 2006. és 2007. években az Aptv.-ben elõírt kormánybeszámolók nem készültek el,
az Országgyûlés nem kapott tájékoztatást a gyorsforgalmi úthálózat építésére fordított pénzeszközök felhasználásáról, a
folyamatban lévõ fejlesztésekrõl.
Az ellenõrzött autópálya-szakaszok megépítése 356 Mrd Ft-ba került, amelybõl a két híd építési költsége megközelíti
a 100 Mrd Ft-ot. A beruházások finanszírozása kizárólag állami pénzeszközökbõl történt, ebbõl közvetlen költségvetési
forrás 151,4 Mrd Ft, az állami garanciavállalással felvett hitelek 201,7 Mrd Ft, és a NIF Zrt. saját tõkéje 2,9 Mrd Ft összeget képviseltek. A finanszírozási koncepció 2006. évi változása miatt a kötvénykibocsátásból származó magántõke-forrásbevonás nem valósult meg.
Az autópálya-szakaszok nyomvonalát közúthálózat- és térségfejlesztési, környezetvédelmi szempontok határozták
meg, amelyeket a szakhatóságokkal és az önkormányzatokkal egyeztettek. Minden autópálya-szakasznál több nyomvonalváltozatot vizsgáltak, azonban a beruházások költségeinek optimalizálására irányuló tulajdonosi, beruházói stratégia
nem létezett. Az M7 autópálya Zamárdi–Balatonszárszó szakaszán a Kõröshegyi-völgyhíd megépítésének elkerülése
céljából a parttól 15-20 km távolságra vezetett nyomvonal-változatokra tervek nem készültek. 2000-ben egy szakértõi
csoport olyan nyomvonalat javasolt, amely elkerülte volna a lakott településeket, tájvédelmi szempontból kedvezõ volt,
és a jelenlegi völgyhíd hosszának felével alagút és híd építésével megoldotta volna a nyomvonalvezetést. Kõröshegy
Község Önkormányzata a szakértõk által kidolgozott nyomvonalat és annak továbbfejlesztett változatát nem tárgyalta,
arról elutasító határozatot nem hozott. A völgyhidas változat megépítésére vonatkozó döntés mûszaki, gazdaságossági,
természetvédelmi és településrendezési megalapozottsága nem igazolt. Az M8 autópálya dunaújvárosi Duna-hídja elõre
hozott beruházás, a hídhoz kapcsolódó autópálya-szakaszok a jelenlegi tervek szerint csak 2015-re készülnek el, ezért a
hatékonysági követelmények nem teljesülnek.
A kivitelezõk kiválasztását négy szakasz esetében közvetlenül az Aptv. megjelenését megelõzõen, 2003 decemberében Kormányhatározat rendelte el, amely nyílt elõminõsítéses eljárás lefolytatását írta elõ. A dunaújvárosi Duna-híd és a
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csatlakozó M8 autópálya-beruházásnál a NIF Zrt. tárgyalásos eljárást alkalmazott. A középtávon megépítendõ útszakaszok jelentõs nagyságából adódóan a kivitelezõknek kiélezett versenyhelyzettel nem kellett számolniuk, amely a piac
felosztásának irányába hatott, és a kínálati árak érvényesüléséhez vezetett. A kivitelezõk kiválasztása a közbeszerzési
törvény elõírásainak megfelelt. Minden autópálya-szakasznál a benyújtott pályázatok értékelési szempontrendszere azonos volt, és a legalacsonyabb árat ajánló pályázó nyerte el a kivitelezési munkát. A NIF Zrt. nem végzett elõzetes árkalkulációt a beruházások reális költségére, a tervezõktõl sem rendelt a kiviteli tervekhez költségbecslést. A mérnökök által
kialakított árak a korábbi kivitelezõi árak kockázati felárral növelt összegein alapultak így nem lehettek a beruházások
megalapozott árkalkulációi. A GKM mint a tulajdonosi jogok gyakorlója, nem követelte meg elõzetes költségbecslések
készítését. Az M8 autópálya dunaújvárosi Duna-híd építési költségére 2004 januárjában készített értékelemzésben a
több mint 8 Mrd Ft-tal alacsonyabb összeg szerepelt mint a NIF Zrt. által 2004 szeptemberében megkötött kivitelezõi
szerzõdésben.
A kivitelezés költségének árképzése nem volt átlátható. A kivitelezési szerzõdésekben minden esetben átalányáras árformát alkalmaztak, ahol az árakba beépültek a kivitelezõi kockázatok költségei. A pótmunkák egy részét az átalányáras
szerzõdésben szereplõ egységárral számolták el, ami a beruházási költségek növekedése irányába hatott. Az ellenõrzött
beruházásoknál a szerzõdésmódosítások együttes összege 15,6 Mrd Ft volt.
A rendelkezésre álló kiviteli tervek alapján a mûszaki tartalmat teljeskörûen csak a kivitelezési szakaszban pontosították. A kivitelezés megkezdéséhez szükséges területátadási ütemtervek nem készültek. Az elõkészítés, azon belül a területszerzés és a régészet, valamint az építés egyidejûleg zajlott. A beruházások megvalósítása során a külsõ és belsõ szervezetek által végzett tevékenységek összhangját biztosító projektmenedzsment szervezeti feltételei nem álltak rendelkezésre. Mindez nem segítette a koordinált, ütemezett végrehajtást a határidõ teljesítése érdekében. A beruházó monitoringtevékenysége alapvetõen a kivitelezõi ütemtervek követésére irányult. Az átadási határidõk csúszását – az Aptv.-ben
rögzített megalapozatlan határidõkön túl – a munkaterületek késedelmes átadása, a mûszaki tartalomváltozások és néhány vis maior eset is okozta. Az ellenõrzött autópálya-beruházásoknál a minõségbiztosítási feladatok ellátása nem teljeskörûen valósult meg. A minõségi követelmények érvényesítését szolgáló elõírásokat a kivitelezési és a mérnöki szerzõdések tartalmazták. Minõségi kockázatot jelentenek a kivitelezés során elõforduló hibák (pl. pályasüllyedés) minõsítési dokumentációinak és értékelésének hiánya. A minõségi tanúsítványok egy autópálya-szakasznál sem készültek el a
mûszaki átadás-átvételi eljárás megkezdéséig, és utólag sem minden esetben pótolták azokat.
A NIF Zrt. 2006. vége óta mûködtet minõségirányítási rendszert, amelynek hatása még nem jelentkezett az ellenõrzött
autópálya-szakaszok megvalósításánál.
Az ellenõrzés megállapításai alapján javasoltuk, hogy a Kormány kezdeményezze az Aptv. módosítását annak érdekében, hogy az állami érdekeknek megfelelõen érvényesüljenek a közpénzekkel való takarékos és átlátható gazdálkodás
követelményei. A gyorsforgalmiúthálózat-fejlesztések prioritásai és ütemezése jelenjen meg törvényben. Tegyen eleget
az országgyûlési tájékoztatási kötelezettségének, valamint gondoskodjon a fejlesztésekhez szükséges forrásokról. Követelje meg a közlekedési, hírközlési és energiaügyi minisztertõl, hogy a fejlesztési döntéseket megelõzõen készüljenek
elõzetes költségkalkulációk és a határidõk megalapozottságát tartalmazó megvalósíthatósági tanulmányok.
A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszternek javasoltuk, hogy intézkedjen a NIF Zrt.-nél annak érdekében,
hogy az ellenõrzött autópálya-beruházásoknál feltárt hiányosságokat a folyamatban lévõ és az induló fejlesztéseknél
megszüntessék, illetve megelõzzék. A NIF Zrt. igazgatóságán keresztül intézkedjen a beruházónál, hogy a beruházás
megvalósításának valamennyi fázisában a szakszerû költségirányítás biztosított legyen, és a beruházás minden fázisára
kiterjedõ, részletes ütemterv készüljön. Az erõforrásadatok bekérésével szigorítsák a kivitelezõkkel szembeni követelményrendszert, fejlesszék tovább az alkalmazott szerzõdésstratégiát, ezen belül vizsgálják felül az átalányáras elszámolási mód kizárólagos alkalmazását.
Az elkészített jelentés az interneten a www.asz.hu címen olvasható.

Összefoglaló
az Országos Örmény Önkormányzat 2003–2006. évi pénzügyi-gazdasági tevékenységének ellenõrzésérõl (0814)
Az önkormányzat mûködési és feladatellátási rendje az SZMSZ többszöri megújítása ellenére nem biztosította a
Nek. tv. módosult elõírásaival való teljes összhangot. Az önkormányzati feladatok bõvítését a kiadott szabályozásokban
hiányosan követték. Az ÁSZ-ellenõrzés észrevételére 2008. március 1-jei hatállyal fogadták el a Hivatal alapító okiratát,
illetve május 1-jei hatállyal hagyták jóvá mûködésének ügyrendi szabályzatát. Az ellenõrzés által megállapított szabálytalanságokra figyelemmel a közgyûlés 2008. március 1-jei hatállyal hagyta jóvá az intézmény SZMSZ-ét.
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Az önkormányzati gazdálkodás szabályszerû szervezéséhez a Nek. tv. új elõírásaival összhangban határozták meg a
közgyûlés át nem ruházható hatáskörét, határozatainak érvényességéhez szükséges szavazattöbbséget, a jóváhagyott
költségvetés, beszámoló és zárszámadás közzétételét, a vagyongazdálkodási követelményeket. A gazdasági feladatok
ellátására irányadó szabályoknak a 2003-ban négy évre megválasztott önkormányzati vezetés következetesen érvényt
szerzett, szakítva a korábbi ÁSZ-ellenõrzés által kifogásolt, büntetõeljárásba vont gazdálkodási gyakorlattal.
A vagyongazdálkodási közgyûlési határozatok szabályszerû elõterjesztések alapján, érvényes többségi döntéssel születtek. A pénzeszközök szabályszerû felhasználásához a 2003–2006 közötti éves költségvetéseket és módosítását, a zárszámadásokat elõzetes bizottsági ajánlással hagyta jóvá a közgyûlés. A költségvetések végrehajtásánál érvényesült a kötelezettségvállalás, utalványozás és ellenjegyzés hatásköri rendje. Az önkormányzat befektetési tartalékok nélkül, a korábbról felhalmozott költségvetési tartozás pénzmaradványból való rendezésével õrizte meg fizetõképességét. A székhelyül szolgáló ingatlant rendeltetésszerûen önkormányzati célokra használják, a Nek. tv. módosult elõírásával forgalomképtelen törzsvagyonként került önkormányzati tulajdonba. A 2007. évi aktiválása 87 879 ezer Ft nettó értéken történt,
vagyonvédelmérõl gondoskodtak.
A 2003–2006. évi költségvetések, zárszámadások szabályozott módon, összehasonlítható szerkezetben készültek.
A költségvetési támogatás kisebbségi feladatonkénti megosztásáról a költségvetés jóváhagyásával döntöttek. Az évenkénti, költségvetési törvény alapján címzett 133 100 ezer Ft támogatás 10 520 ezer Ft céltámogatással egészült ki. Az
Ámr. elõírásai alapján teljesült költségvetési támogatások elszámolása szabályszerûen, pénzügyi és szakmai beszámolóval megalapozottan történt. Az örmény folyóirat megjelentetésére folyósított 2895 ezer Ft összegû támogatást a feladat
elmaradása miatt tárgyévben visszautalták. A zárszámadási adatok szerint a négyéves ciklusban 143 774 ezer Ft pénzforgalmi bevételbõl gazdálkodtak, amelynek 99,9%-a államháztartási forrásokból teljesült. Az önkormányzati feladatokra
fordított 138 723 ezer Ft költségvetési forrás rendeltetésszerû céljait az alábbi ábra szemlélteti:
Mûködési személyi + járulék, dologi
89,3%

Továbbadott támogatás
5,6%

Beruházás, felújítás
5,1%

A költségvetési források növekedésével az önkormányzati kiadások 2006/2003. év viszonylatában 17,6%-kal nõttek.
A mûködési kiadások több mint felét a személyi juttatásokra és járulékokra fordították. A dologi kiadások a 2003. évi
8229 ezer Ft-ról 2006. évre több mint kétszeresére emelkedtek. A költségvetési támogatás továbbadása – az ÁSZ-javaslatra figyelemmel – kivétel nélkül szerzõdéssel történt, melyben meghatározták a támogatás célját, megvalósítási-pénzügyi elszámolásának határidejét.
A vizsgálat a Számv. tv. és az Ámr. elõírások megsértését állapította meg a 2007. évi, 4700 ezer Ft intézményalapítási
támogatás igénylésével, elszámolásával összefüggésben. A MeH-hez benyújtott pénzügyi elszámolásban határidõ után
teljesített, illetve ténylegesen kifizetésre nem került számlákat 547,5 ezer Ft és 397 ezer Ft értékben szerepeltettek. Az
idegen eszközön végzett, 80 ezer Ft-tal elszámolt felújításhoz engedéllyel nem rendelkeztek. A kifizetések között nem
felelt meg a bizonylati elvnek, a számviteli bizonylatok alaki és tartalmi követelményének 1411 ezer Ft teljesítés. A jogosulatlan igénybevétel és felhasználás miatt a visszafizetési kötelezettség megállapítására a MeH jogosult.
Az önkormányzat 2003–2006 közötti éves beszámolóit szabályszerûen összeállította, amely egyszerûsített mérlegbõl
és eredménykimutatásból, kiegészítõ szöveges és szakmai értékelésbõl állt. Az éves beszámolók összeállításánál a számviteli tv. elvei közül a teljesség és az idõbeli elhatárolás elve sérült, de az ellenõrzés által évente feltárt eredményhatású
hiba egyik évben sem minõsült lényegesnek: a 2003. évi 1,3%, a 2004. évi 2,0%, a 2005. évi 1,2%, a 2006. évi 0,6% mértékû volt. A hibák a számviteli szabályozások hiányosságaiból is eredtek. A beszámoló alapjául szolgáló, számítógépes
kettõs könyvvitelben a könyvvezetést és zárlatát a jogszabályi és belsõ elõírásoknak megfelelõen végezték. A Vhr.-t módosító rendelkezéssel összhangban, kódszám alkalmazásával kísérték figyelemmel a költségvetési támogatás kisebbségi
feladatokra történõ, tervszerû felhasználását. Az éves beszámolók adatait szabályszerû leltárral igazolták. A könyvelési
pénztári és banki bizonylatokat a Számv. tv. bizonylati elv és fegyelem,valamint az alaki és tartalmi elõírások érvényesítésével vezették.
Az önkormányzatnál munkaviszonyban álló alkalmazottak bérszámfejtése, az adók és járulékok levonása, bevallása
és befizetése a vizsgált idõszakban rendben megtörtént. A bérek, illetve juttatások a munkaszerzõdésben meghatározott
összegûek voltak. A közgyûlés differenciáltan határozta meg a képviselõk tiszteletdíját, melynél 2006-tól figyelemmel
voltak a Nek. tv.-ben maximált mértékre. A havonta számfejtett tiszteletdíjakból a személyijövedelemadó-elõleg levonásra, a központi költségvetést megilletõ járulékok elszámolásra kerültek. A pénzben teljesített bérlettérítés, a kiadványés szakfolyóirat-hozzájárulás, valamint a telefonköltség-térítés nem minõsült természetbeni juttatásnak. A költségtérítések nem megfelelõ elszámolásából a képviselõk egyéni személyijövedelemadó-ellenõrzése során, illetve az önkormányzat adóhatósági vizsgálatánál keletkezhet adóhiány, ha az adózás rendjérõl szóló törvény rendelkezéseinek megfelelõen
a hibákat önellenõrzéssel nem rendezik.
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Az önkormányzat gazdálkodásának belsõ ellenõrzési rendszerét 2003–2007 között hiányosan szabályozta. A Pénzügyi Bizottság ellenõrzési funkciói a 2005. december 10-étõl hatályos SZMSZ-ben váltak teljessé. Késedelemmel – törvényességi kifogásra – 2006. május 27-i hatállyal szabályozták a hivatali szervezet vezetõje, gazdasági vezetõje feladatait. A pénzügyi-számviteli folyamatba épített ellenõrzési követelmények – belsõ szabályozási hiányosságok mellett –
döntõen közgyûlési határozatokon alapultak.
A pénzügyi bizottság éves munkatervek szerint végezte az éves költségvetés és zárszámadás véleményezését. A Nek. tv.
új elõírásával összhangban ellenõrizték a pénzkezelési szabályzat elõírásainak betartását, a közgyûlés döntéseinek végrehajtását. A 2007. évi intézményi költségvetési támogatás elszámolásánál a bizottság elnöke egy személyben végezte a
pénzügyi elszámolás összeállítását, illetve felülvizsgálatát. Összeférhetetlen tevékenységével nem tett eleget a Nek. tv.,
illetve a Számv. tv.-ben foglaltaknak. A saját és intézményi gazdálkodás ellenõrzéséhez 2007-ig belsõ ellenõrt nem foglalkoztattak, hivatal- és gazdasági vezetõt a belsõ elõírás ellenére nem alkalmaztak. A munkafolyamatba épített ellenõrzés
nem tárt fel egyes könyvvezetési, beszámolási, adózási hibákat.
A helyszíni ellenõrzés megállapításainak hasznosításával javasoltuk az önkormányzat közgyûlésének, hogy módosítsa az SZMSZ-t az intézményalapítás és felügyelet eljárási rendjével; vizsgálja ki az intézményi céltámogatás elszámolásával összefüggõ hibákat és állapítsa meg a személyi felelõsséget; teremtse meg a belsõ ellenõrzési rendszer összehangolt szabályozását és törvényes mûködésének feltételeit. Továbbá az önkormányzat elnöke gondoskodjon a gazdálkodással összefüggõ közzétételi kötelezettség határidõs betartásáról, a számviteli törvénynek és a gazdasági sajátosságoknak megfelelõ számviteli szabályozásról, intézkedjen a számviteli elvek teljes körû érvényesítésére és a pénzbeli
költségtérítések önellenõrzésére.
A MeH hatáskörében kezdeményeztük, hogy vizsgálja felül az államháztartásról szóló törvény elõírása szerint a jogosulatlan igénybevételt és felhasználást, állapítsa meg a visszafizetendõ központi költségvetési támogatás összegét.
Az elkészített jelentés az interneten a www.asz.hu címen olvasható.

Összefoglaló
a vasúti közlekedés korszerûsítésének ellenõrzésérõl (0815)
Az Állami Számvevõszék befejezte a vasúti közlekedés korszerûsítésének ellenõrzését, amelynek fontosabb megállapításairól, illetve javaslatainkról a következõkben tájékoztatom.
Az Állami Számvevõszék harmadik alkalommal elemezte részletesen a vasúti közlekedést. Az ellenõrzés kiterjedt a
források felhasználására, a szervezeti átalakításokra, a korszerûsítés megvalósítására, a vasúti mellékvonalakra vonatkozó döntésekre.
Az ellenõrzött idõszakban a vasúti korszerûsítést több átfogó fejlesztési koncepció is érintette, amelyek közös jellemzõje az volt, hogy forrásokkal nem voltak megfelelõen alátámasztva. A döntéseknél a vasútfejlesztés nem kapott megfelelõ figyelmet. A közszolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos feladatok és kötelezettségek szerzõdésben való rögzítése
elmaradt. A túlbonyolított szervezeti irányítás sem biztosítja a fejlesztési források átlátható és koncentrált felhasználását,
a vasútfejlesztés finanszírozásának jelenlegi rendszere nem hatékony.
A MÁV Zrt. költségvetési finanszírozása az rt.-vé alakulástól, azaz 1993. július 1-jétõl 2007 végéig folyó áron
1698 Mrd Ft volt. Ebbõl beruházás 294 Mrd Ft, mûködési támogatás 957 Mrd Ft, tõkejuttatás, hitelátvállalás, szanálás
405 Mrd Ft volt.
A MÁV Zrt. szervezetének átalakítását nehezítette, hogy 2002–2007 között az igazgatóságában 32 személy töltött be
tisztséget, az igazgatóság összetétele 7 alkalommal módosult, részben a koncepcióváltások miatt. Az idõszak alatt 5 különbözõ Szervezeti és mûködési szabályzat határozta meg a társaság vezetõi (igazgatói) körét, ahol 7–16 vezetõi pozíciót
mintegy 50 különbözõ személy, a vezérigazgatói posztot 4 személy látta el. A társaság vezetése 4 különbözõ stratégiai
anyagot fogadott el különbözõ néven és különbözõ céllal.
A GKM mellékvonalakkal kapcsolatos döntés elõkészítéseinél kockázatot jelent, hogy a mellékvonalak költség- és
eredményelemzés adatai nem megbízhatóak, nem készült hatástanulmány a térségek életének, gazdaságának hosszú
távú fenntarthatóságára: a társadalmi egyeztetésre, az önkormányzati szándéknyilatkozatra rövid határidõ állt rendelkezésre.
A vasúti teherfuvarozási üzletág értékesítése célszerûtlen és ellentmondásos volt. A MÁV Cargo Zrt. értékesítésénél a
tartósan állami tulajdonban maradó vagyonra vonatkozóan a törvényalkotói szándék nem érvényesült. Az aláírt szerzõdés a MÁV Zrt. számára indokolatlan kötelezettségeket tartalmaz, míg a vevõ által vállalt kötelezettségek aggályosak és
több ponton célszerûtlenek a magyar államra vonatkozóan. A MÁV Zrt. példája is igazolja, hogy a törvények egyfajta ér-
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telmezésével az állami társaság valamennyi tevékenysége országgyûlési kontroll nélkül leánytársaságokba kiszervezhetõ. Ezt követõen – ugyanilyen döntési mechanizmus alapján – az állami vagyont a társasági tulajdonlás hangsúlyozása
mellett privatizálják, majd a befolyt bevételt az anyacég feléli. Így a tartós állami tulajdon egy kiüresedett, vagyonát
vesztett, funkció nélküli, gazdasági stratégiai jelentõségét tekintve érdektelenné vált céggé válik.
Ma nincs Magyarországon egységes vasútijármû-nyilvántartás és nem kötelezõ az uniós országokban bevezetett idõszaki hatósági jármûvizsga, amelyek lehetõvé tennék a hazai forgalomban részt vevõ vasúti jármûvek azonosíthatóságát,
valamint az országban használt vasúti jármûvek rendszeres és kötelezõ ellenõrzését.
Az elmúlt évtizedek alatt a vasúti infrastruktúra mûszaki állapota folyamatosan romlott. Az elhasználódás egyik alapvetõ oka, hogy a karbantartásra és a felújításokra, beruházásokra elõirányzott források nem nyújtottak fedezetet a
mûszaki állapot szinten tartására sem.
A személyforgalom területén a MÁV-nál valamennyi vontatási nemben csökkent a teljesítmény, összesen 4%-kal, a
személyszállítási kínálatszûkítés eredményeként. A GySEV Zrt. személyforgalma a dízelvontatás területén a vonalátvételek miatt megközelítõleg a kétszeresére, a villamos vontatásnál 76,2%-kal növekedett. Az áruforgalom területén valamennyi vontatási nemben növekedett a teljesítmény, a MÁV-nál 27,9%-kal a GySEV-nél 41,6%-kal.
A vasúttársaságok 2002–2007 között a tervezett 636 Mrd Ft-tal szemben 377 Mrd Ft (59,3%) fejlesztési forrást használtak fel. A források 24,9%-a (93,8 Mrd Ft) uniós támogatásból, 18,6%-a (70 Mrd Ft) saját kockázatú, 19,8%-a (74,8
Mrd Ft) állami kezességvállalás mellett felvett hitelbõl, 16,5%-a (62,3 Mrd Ft) költségvetési forrásból (elsõsorban tõkerendezésbõl), 10,3%-a (38,8 M Ft) egyéb forrásból, (keretátvétel, vagyonhasznosítás) és 9,8%-a (37,3 Mrd Ft) mûködési
bevételbõl származott.
A MÁV Zrt. ingatlangazdálkodását az ingatlanok és a felépítmények tulajdonjogi rendezésének hiánya, az áttekinthetetlen ingatlanvagyont terhelõ korlátozások, az ingatlangazdálkodást érintõ gyakori koncepció- és vezetõváltás jellemzi.
Egy Nyugati pályaudvari ingatlan értékesítésénél a MÁV Zrt. hibájából a kizárt vevõ 27 Mrd Ft-os, az új vevõ 17 Mrd Ft
kártérítési igényt jelzett.
A tulajdonosi felügyelet nem megfelelõen mûködött. A MÁV Zrt.-nél a belsõ ellenõrzési szervezet feltárta a visszaéléseket, de érdemi intézkedés nem történt. A MÁV csoportnál az ellenõrzött témakörökben és idõszakra vonatkozóan
több hatósági eljárás volt, illetve van folyamatban, köztük büntetõeljárások is. A hatósági jogkörök figyelembevételével
végeztük ellenõrzésünket.
Ellenõrzésünk alapján a Kormánynak fogalmaztunk meg javaslatokat a vasútfejlesztésre és vasúti közlekedésre vonatkozó szabályozással kapcsolatban, valamint a feltárt hibák megszüntetésére és a felelõsségre vonásra ajánlottunk
intézkedéseket.
Az elkészített jelentés az interneten a www.asz.hu címen olvasható.

Összefoglaló
az Országos Betétbiztosítási Alap mûködésének ellenõrzésérõl (0816)
Az Állami Számvevõszék éves ellenõrzési tervének megfelelõen végezte el az Országos Betétbiztosítási Alap mûködésének ellenõrzését. Az ellenõrzés az OBA 2000. és 2007. évek közötti tevékenységére irányult. Ezt megelõzõen az
ÁSZ az OBA mûködését 1996-ban és 2000-ben vizsgálta.
Az OBA tevékenységét törvényi rendelkezés alapján 1993. június 30-án kezdte meg. Az OBA által nyújtott biztosítás
a korábbi állami garancia helyébe lépett és minden olyan névre szóló betétre kiterjed, amelyet 1993. június 30-ig jogszabályban vállalt állami garancia, illetve állami helytállás nélkül, valamint 1993. június 30-át követõen állami garancia
nélkül az OBÁ-ban tagsággal rendelkezõ hitelintézetnél helyeztek el.
Az OBA törvényben rögzített feladata, hogy a tagintézeteknél elhelyezett és biztosított betétek befagyása (a hitelintézetek fizetésképtelensége) esetén kártalanítást fizessen a betéteseknek. Az OBA által kifizethetõ kártalanítás összeghatára jelenleg 6 M Ft úgy, hogy a kártérítés mértéke 1 M Ft-ig száz százalék, az a feletti összegnek pedig 90%-a.
2000 és 2007 között a bankrendszerben nem alakultak ki válsághelyzetek. Az 1990-es évek tulajdonosi átrendezõdésének eredményeképpen a válságkezelés a hitelintézetek tulajdonosainak feladata lett. 2000 után egy válságkezelési ügy
(kártalanítások kifizetése a betéteseknek) volt, ami a Rákóczi Hitelszövetkezetnél kialakult vagyonvesztés miatt vált
szükségessé, a kifizetett kártalanítás összege 293 M Ft volt.
Az OBA mûködése a törvényi rendelkezéseknek megfelelt. Az OBA tevékenysége közérdeket szolgál, de azt nem
közpénzekbõl, hanem döntõen a tagintézetek díjbefizetésébõl finanszírozza. Az OBA jogállását a Hpt. meghatározza,
azonban azt nem szabályozza, hogy az OBA közfeladatot lát-e el, vagy sem. Közfeladat ellátása esetén az OBA által ke-
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zelt adatok nyilvánosak. Az OBA ellen közérdekû adatok kiadása tárgyában indított perben hozott ítélet szerint az OBA
közfeladatot ellátó szervezet.
2006. január 1-jéig a Hpt. az OBA számára elõírta a hitelintézeti válsághelyzetek megelõzésében és elhárításában történõ szerepvállalást is. A Hpt. 2006. január 1-jétõl a válságmegelõzési és tagintézeti ellenõrzési feladatkört törölte az
OBA feladatai közül, amihez igazodóan az OBA szervezete átalakult, a létszám 17 fõrõl 2007-re 7 fõre csökkent.
A PSZÁF és az OBA között az OBA ellenõrzõ funkciójának megszûnése után létrejött együttmûködési megállapodásban a PSZÁF vállalta a betétbiztosításra vonatkozó elõírások betartásának ellenõrzését. A PSZÁF 2006-tól betétbiztosítással kapcsolatos ellenõrzést nem végez, ami az esetleges jövõbeni kártalanítás kapcsán kockázatot jelent.
Az OBA korábbi válságmegelõzõ és tagintézeti ellenõrzõ feladatának megszûnése ellenére a Hpt. változatlanul tartalmazza, hogy az OBA által végzett ellenõrzés során hivatalos személynek minõsül az igazgatótanács tagja és az OBA-val
munka- vagy egyéb jogviszonyban álló személy, az OBA SZMSZ pedig elõírja éves ellenõrzési terv készítését.
Az OBA igazgatótanácsa és ügyvezetõ igazgatója a számukra elõírt feladatköröket ellátták.
A Hpt. elõírásainak megfelelõen az OBA befektetett vagyonát magyar állampapírokban tartotta, amelyet pályázat útján kiválasztott vagyonkezelõk kezeltek. Az OBA nem rendelkezik olyan elkülönült befektetési szabályzattal, amelyben
a befektetési tevékenység eljárási szabályai, a résztvevõk feladatai, hatásköre, az elvárások, határidõk, a megbízott szervezetek kiválasztása, teljesítményének értékelése, következmények stb. egységesen szabályozva lennének. A szabályzat
elkészítésére a belsõ ellenõr javaslatot tett, amely nem valósult meg.
Az OBA igazgatótanácsa ügyrendjének elõírása szerint az igazgatótanács tagjainak és azok állandó helyetteseinek kinevezésükkor nyilatkozatot kell tenniük valamely hitelintézetnél esetlegesen birtokolt tulajdoni hányadukról. Az igazgatótanács tagjai nyilatkozatainak 50%-a állt rendelkezésre.
Az OBA vagyoni-pénzügyi helyzete stabil, gazdálkodása folyamatosan nyereséges volt, ami lehetõvé tette az átlagos
díjkulcs folyamatos csökkentését. A bevételeken belül a befektetésekbõl származó bevételek növekedtek, a díjbevételek
aránya pedig csökkent. A fedezettségi mutató (az OBA vagyona és a tagintézeteknél lévõ biztosított betétállomány hányadosa) értéke a nemzetközileg elfogadott, 1-1,5%-os sávban vagy fölötte alakult.
A mûködési költségek alakulása arányban volt az OBA feladatainak csökkenésével, munkaszervezetének átalakulásával. A feladatok csökkenése, a munkaszervezet átalakítása és az ebbõl fakadó létszámcsökkentés miatt az OBA 2007. évi
mûködési költsége a 2000. évi érték alá csökkent.
Az ellenõrzés megállapításai alapján javasoltuk, hogy a Kormány tekintse át az OBA státusát, szükség szerint kezdeményezze a szervezet feladat- és hatáskörének – közfeladatot lát-e el vagy sem – egyértelmû megfogalmazását, valamint
a Hpt. 116. § (2) bekezdésének törlését, mivel az OBA ellenõrzési feladatköre megszûnt.
Az elkészített jelentés az interneten a www.asz.hu címen olvasható.

Összefoglaló
a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásainak a közszolgáltatások és területfejlesztési
feladatok ellátásában betöltött szerepének ellenõrzésérõl (0817)
A közigazgatási rendszer korszerûsítésével kapcsolatos intézkedések keretében kiemelt hangsúlyt kapott a kistérségek összehangolt fejlesztésének elõmozdítása, az önkormányzati közszolgáltatások színvonalának kiegyenlített emelése
érdekében a többcélú kistérségi társulások megalakítása. A többcélú társulások megalakításának, majd mûködésének
közvetlen ösztönzésére a 2004–2008 közötti évek költségvetéseiben összesen 87,7 milliárd Ft-ot hagyott jóvá az Országgyûlés, amelybõl 15,9 milliárd Ft a megalakulás, a bõvítés és a modellkísérletek lefolytatásának az ösztönzését szolgálta.
A többcélú társulások megalakulására és ösztönzésére fordított források elõsegítették a társulások megalakulását, – a
2006. év végére teljeskörûvé vált az ország többcélú társulásokkal való lefedettsége – szervezeti kereteik stabilizálását,
fokozták az önkormányzatok társulási hajlandóságát. Az önkormányzatok törekvései azonban elsõsorban a többlettámogatások megszerzésére irányultak, a támogatás feltételei pedig lehetõvé tették azok igénybevételét a szolgáltatások
közös, hatékonyabb megszervezésének hiányában is. Így a támogatások a feladatellátás fedezetét bõvítették ugyan, de
elõsegítették a saját forrás kivonását is az adott területrõl, ezáltal a gesztor önkormányzat anyagi helyzetét javították.
Az ösztönzõ támogatások az éves költségvetési törvény elõírásai szerint felhasználási kötöttséggel illették meg a társulásokat, de azt tovább kellett utalniuk a közösen vállalt közszolgáltatási feladatot ténylegesen ellátó költségvetési
szervnek vagy külsõ szervezeteknek, ezáltal nem felhasználói, hanem újraelosztói voltak az ösztönzõ támogatásoknak.
A kötött felhasználású támogatások cél szerinti felhasználása a többlépcsõs finanszírozás és az intézményi társulásokat
fenntartó önkormányzatok saját forrás kivonása miatt nem volt követhetõ. A támogatás felhasználásának kötött jellege
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nem érvényesült, így nem szolgálta a közszolgáltatások szakmai színvonalának növelésére irányuló célok elérését, nehezítette a támogatások elszámolását és ellenõrzését.
A közszolgáltatások ellátása tekintetében az ágazati szakirányítás nem készült fel a hatékonysági és méretgazdaságossági kívánalmakat közvetíteni képes szakmai követelmények megfogalmazására, amelyek alapján a közszolgáltatások
színvonalában történõ eredmények kimutathatóak lennének. Kisebb változás bekövetkezett ugyan a kapacitások kihasználásában, az ellátás színvonalában, de a növekvõ ráfordítások ellenére nem mutatható ki a közszolgáltatások szélesebb
körében az ellátás színvonalát, hatékonyságát érintõ lényeges elmozdulás. Így az állami ráfordítások felhasználásának
hatékonysága, eredményessége alacsony, az egyes ágazatra fordított pénzeszközök nagyságrendje a pénzügyi információs rendszer hiányosságai miatt nem értékelhetõk.
A közoktatási feladatok közös ellátása következtében a 2004–2007. évek között az óvodát saját fenntartásban mûködtetõ önkormányzatok száma 40%-kal, az iskolát fenntartó önkormányzatok száma 40,9%-kal csökkent. A közös fenntartásban történõ feladatellátás azonban csak formai változás volt, a településeken korábban mûködtetett intézmények megszüntetését nem eredményezte, mivel az intézményegységek tagintézmény formájában tovább mûködtek. A 2004. évrõl
a 2007. évre székhelytelepülésen kívül mûködõ tagintézmények száma az óvodáknál 3,2-szeresére, az általános iskola
1–8. évfolyamán több mint másfélszeresére, 1–4. évfolyamán pedig kétszeresére nõtt. Az önkormányzatok által közösen
fenntartott intézményekben az alsó tagozatosok körében 4%-kal nõtt az összevont osztályokban tanulók aránya. Amíg az
önkormányzati saját fenntartású intézményekben nõtt a tanulócsoportokban oktatott gyermekek átlagos létszáma, addig
az intézményi társulásokban csökkent.
A szociális alapellátások körében az ösztönzõ támogatások hatására – különösen a 2007. évben – átalakultak a feladatellátás szervezeti keretei, nõtt az ellátottak, az intézményi társulások és az azokhoz csatlakozó önkormányzatok száma.
Az ellátottak egyre nagyobb hányadát látták el a társulások saját intézményeiben, illetve intézményi társulásokban, miközben visszaszorult az önkormányzatok önálló feladatellátása és az ellátási szerzõdéssel, illetve külön megállapodással
biztosított feladatellátás. Ugyanakkor a szakellátások körében, – amelyben az ösztönzõ támogatás a többcélú társulásokat saját intézmények létrehozására ösztönözte – a közös feladatellátás kiterjesztésében és kistérségi szintû közös ellátásának felvállalásában alig történt elõrelépés. A rászorultságot figyelmen kívül hagyó korcsoport-népességszámhoz
kötött finanszírozás jelentõs eltéréseket okozott az egy ellátottra jutó támogatások tekintetében, ezáltal nem szolgálta a
térségi kiegyenlítõdést.
A többcélú társulásokban részt vevõ önkormányzatok a belsõ ellenõrzési feladat finanszírozását kizárólag a központi
költségvetés ösztönzõ támogatásából biztosították, az önkormányzatokat hozzájárulási kötelezettség ezen a címen nem
terhelte. Az ellenõrzött többcélú társulásokban az ösztönzõ támogatások hatására a feladatellátás szervezeti keretei átalakultak, nõtt a munkaszervezetek által és a külsõ erõforrás bevonásával történõ feladatellátás aránya. A belsõ ellenõrzési feladatok többcélú társulási keretek közt történõ szervezése a feladatellátás kiterjesztésében egyértelmû elõrelépést
jelentett az ellenõrzött többcélú társulások 87,5%-ában, mivel a társulásban részt vevõ önkormányzatok 62,5%-ánál növekedett az elvégzett ellenõrzések száma. A társulások 56,3%-ánál a belsõ ellenõrzés szakmai szabályainak egységesítése is megtörtént. Az Áht., a Ber. a többcélú társulások belsõ ellenõrzésére vonatkozó elõírásokat külön nem tartalmaznak, miközben az önkormányzatokra vonatkozó szabályok a kistérségi feladatellátás speciális jellege miatt nem érvényesíthetõk teljeskörûen. Általános hiányosságként jelentkezett, hogy társulási megállapodások nem rögzítették a társult
önkormányzatok jegyzõinek általános ellenõrzési felelõsségét, az ebbõl következõ feladatokat, nem rendezték továbbá a
belsõ ellenõrzési tevékenység folytatásához szükséges hatáskörök megosztását sem.
Az ösztönzõ támogatások nem váltottak ki érdemi változást a megfelelõ nagyságú és kihasználtságú, ezáltal gazdaságosabban mûködtethetõ intézménystruktúra kialakításában, a térségi ellátásbeli, színvonalbeli különbségek kiegyenlítõdésében. Csak néhány területen (pedagógiai szakszolgálat, szociális és gyermekjóléti alapellátás, belsõ ellenõrzés) eredményezték a szolgáltatás bõvítését.
Mindezek ellenére a közszolgáltatási feladatok többcélú társulások útján történõ ellátásának létjogosultsága nem kérdõjelezhetõ meg. A kialakult többcélú társulások keretet adnak arra, hogy a ma még nem a célok megvalósításának irányába mutató szabályozás finomításával a takarékosabb és színvonalasabb társult feladatellátás is megvalósuljon azokon a településeken is, amelyek önállóan vagy gazdaságosan nem képesek ellátni feladataikat. Az ellenõrzés tapasztalatai szerint azonban megkerülhetetlen, hogy az önkormányzati alrendszer új intézményrendszerének kezdeti szabályozási
problémáinak megszüntetésével, az ösztönzõ szabályozás alapelveinek egyértelmû meghatározásával, a különbözõ
nagyságú önkormányzatok érdekazonosságának erõsítésével, a stabil, kiszámítható kistérségi jövõkép megfogalmazására sor kerüljön.
A helyszíni vizsgálat tapasztalatai alapján, a többcélú társulások létrehozása céljainak elérése érdekében fogalmaztuk
meg a Kormány számára, hogy határozza meg a többcélú társulások szabályozási rendszere továbbfejlesztésének feladatait, jelölje ki a közszolgáltatások struktúrájában betöltött szerepét és gondoskodjék az ezt megalapozó szabályozás önkormányzati finanszírozással való összehangolásáról. Az önkormányzati miniszternek az ösztönzõ támogatások feltételrendszerének felülvizsgálatára és értékelésére, a méretgazdaságossági szempontokat érvényesítõ mutatók kidolgozásá-
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nak, a hatékony közpénzfelhasználás érdekében a normatív ösztönzõ támogatás igénylési feltételei módosításának kezdeményezésére fogalmaztunk meg javaslatokat. A pénzügyminiszter részére a belsõ ellenõrzési feladatok többcélú kistérségi társulások keretei között történõ ellátásának sajátosságait figyelembe vevõ eljárási és hatásköri rend szabályozásának kidolgozását, a pénzügyi információs rendszer keretében a többcélú társulások ösztönzõ támogatásának igénylésének és elszámolásának elemezhetõvé és ellenõrizhetõvé tételét fogalmaztuk meg.
A többcélú társulások számára – a helyszíni ellenõrzés során tett – javaslataink többségében a testületi és munkaszervezeti mûködésre, az állami támogatások igénylési feltételeinek szabályszerûségére, a felhasználási kötöttséggel járó támogatások ellenõrzési kötelezettségére vonatkoztak. A többcélú társulások által jogtalanul igényelt ösztönzõ támogatásoknak a 2007. évi beszámolás keretében történõ visszafizetésére javaslatot tettünk, amely kötelezettség teljesítésének
ellenõrzését a Magyar Államkincstárnál kezdeményeztük.
Az elkészített jelentés az interneten a www.asz.hu címen olvasható.

Összefoglaló
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenõrzésérõl (0818)
Az Állami Számvevõszék a stratégiájában foglalt célkitûzéseknek megfelelõen a helyi önkormányzatok gazdálkodási
rendszere átfogó ellenõrzésének programját a 2007. évtõl megújította, azt kiegészítette további – teljesítmény-ellenõrzési – elemekkel. Az ellenõrzésre az Országgyûlés illetékes bizottságai részére is átadott, országosan egységes ellenõrzési
program alapján került sor.
Az ellenõrzés célja annak értékelése volt, hogy az önkormányzat a pénzügyi egyensúlyt a költségvetésében és annak
teljesítése során milyen módon biztosította, felkészült-e a szabályozottság és a szervezettség terén az európai uniós források igénylésére és felhasználására, továbbá az e-közigazgatás bevezetése miatti szervezet-korszerûsítési feladatokra, valamint az önkormányzat a 2007. évben kialakította-e és megbízhatóan mûködtette-e a gazdálkodás belsõ kontrolljait, továbbá a feladatok szabályszerû ellátásához hozzájárult-e a folyamatba épített, elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzés,
valamint a belsõ ellenõrzés. Utóellenõrzés alapján értékeltük, hogy az önkormányzatnál megfelelõen hasznosították-e az
elmúlt négy évben végzett számvevõszéki ellenõrzések megállapításait, szabályszerûségi és célszerûségi javaslatait.
Az önkormányzatnál a tervezett költségvetési bevételek és kiadások egyensúlya 2005–2007. között nem volt biztosított, mivel a tervezett költségvetési bevételek nem nyújtottak fedezetet a tervezett kiadásokra. A költségvetés végrehajtása során a 2005. és a 2006. években a költségvetési bevételek és kiadások egyenlege többletet, a 2007. évben hiányt mutatott. A mûködési célú bevételek minden évben meghaladták a kiadásokat, a felhalmozási célú bevételek azonban
egyetlen évben sem nyújtottak fedezetet a hasonló célú kiadásokra. Az önkormányzat a költségvetés végrehajtása során
a 2005–2007. években vett fel hosszú lejáratú hitelt, eladósodása nõtt, fizetõképessége romlott.
Az önkormányzat által benyújtott európai uniós pályázatok összhangban voltak az önkormányzat gazdálkodási programjaiban, fejlesztési koncepcióiban foglaltakkal. Összességében az önkormányzat nem készült fel eredményesen az
európai uniós támogatások igénybevételére és felhasználására, mivel a pályázati szabályzatot 2006. december hónapban
helyezték hatályba. Az e-közigazgatási feladatokat ellátó informatikai rendszer az 1. elektronikus szolgáltatási szint követelményeinek felelt meg. Nem történt meg a fejlesztési és mûködési célú támogatásokkal kapcsolatos adatok, valamint
a költségvetési beszámolók szöveges indoklásainak a közzététele.
A költségvetés-tervezési és a zárszámadás-készítési folyamatok szabályozottságának hiányosságai magas kockázatot
jelentettek a feladatok szabályszerû végrehajtásában, mivel a fõjegyzõ nem határozta meg a költségvetési intézmények
részére a költségvetés készítésével kapcsolatos követelményeket, a költségvetési igények indokoltságának, teljesíthetõségének ellenõrzését, a költségvetési beszámolók felülvizsgálatának rendjét, tartalmát. A kialakított kontrollok mûködésének megbízhatósága jó volt, mivel a munkaköri leírásokban foglaltaknak megfelelõen ellenõrizték a költségvetés tervezéséhez készített intézményi mutatószám felmérés adatainak megalapozottságát, a saját bevételek elõirányzatai és a
helyi rendeletek összhangját, a zárszámadás-készítés folyamatában az állami támogatásokkal kapcsolatos elszámolásokat, a pénzmaradvány szabályszerûségét.
A pénzügyi-számviteli és a folyamatba épített ellenõrzési feladatok szabályozottságának hiányosságai közepes kockázatot jelentettek a feladatok szabályszerû végrehajtásában, mivel 2007. december 12-ig nem rendelkeztek szervezeti
és mûködési, önköltség-számítási és a felesleges eszközök selejtezésérõl, hasznosításáról szóló szabályzatokkal. A kialakított kontrollok mûködésének megbízhatósága jó volt, a szakmai teljesítés igazolására kijelölt személyek a folyamatba épített ellenõrzési feladataikat összességében a szabályzatban foglaltaknak megfelelõen végezték, az utalvány ellenjegyzõje meggyõzõdött a szakmai teljesítésigazolás és az érvényesítés megtörténtérõl, a gazdálkodásra vonatkozó sza-
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bályok betartását az alapítványi támogatások kivételével ellenõrizte. Az informatikai rendszer szabályozottságának hiányosságai magas kockázatot jelentettek az informatikai feladatok biztonságos végrehajtásában, mivel nem rendelkeztek
katasztrófaelhárítási tervvel, nem szabályozták az informatikai eszközökhöz való hozzáférések ellenõrzési rendjét.
A belsõ ellenõrzés szervezeti keretei kialakításának és szabályozásának hiányosságai a belsõ ellenõrzési feladatok végrehajtásában közepes kockázatot jelentettek, mivel 2007. évben nem rendelkeztek kockázatelemzésen alapuló belsõ ellenõrzési stratégiai tervvel. A belsõ ellenõrzés szervezeti kereteit kialakították, feladatát meghatározták. A belsõ ellenõrzés mûködésénél a kialakított kontrollok megbízhatósága összességében kiváló volt, mivel gondoskodtak a költségvetési szervek ellenõrzésérõl, a hibák feltárásával, a szükséges intézkedések kezdeményezésével és a javaslatok megvalósításának ellenõrzésével megfeleltek a központi és a helyi elõírásoknak. A fõjegyzõ a 2006. és a 2007. évi költségvetési
beszámolók keretében beszámolt a FEUVE és a belsõ ellenõrzési rendszer mûködtetésérõl. A közgyûlés elnöke a 2006.
évi zárszámadási rendelettel egyidejûleg a közgyûlés elé terjesztette a költségvetési szervek éves jelentései alapján a
belsõ ellenõrzés mûködtetésérõl készített éves összefoglaló jelentést.
Az ÁSZ az önkormányzat gazdálkodását átfogó jelleggel a 2003. évben, a normatív állami hozzájárulások igénylését
és elszámolását két alkalommal, valamint a beruházásokhoz és rekonstrukciókhoz nyújtott felhalmozási célú támogatásokat ellenõrizte. Javaslataink hasznosítására intézkedési terveket készítettek és összességében a javaslatok 92%-a
hasznosult.
A helyszíni ellenõrzés megállapításai mellett a jogszabályi elõírások betartása, valamint a munka színvonalának javítása érdekében javaslatokat fogalmaztunk meg a közgyûlés elnöke és a fõjegyzõ részére. Javasoltuk, hogy a közgyûlés
elnöke tájékoztassa a közgyûlést az ellenõrzés megállapításairól, segítse elõ a javaslatok megvalósítását, készíttessen intézkedési tervet azok végrehajtása érdekében.
Az elkészített jelentés az interneten a www.asz.hu címen olvasható.

Összefoglaló
a szakiskolai fejlesztési programra fordított pénzeszközök felhasználása eredményességének
ellenõrzésérõl (0819)
Az elmúlt évtizedben az iskolai rendszerû szakképzés fejlesztésének középpontjában a szakközépiskola állt – ezt világbanki program is segítette – ugyanakkor a szakiskolák innovációja elmaradt. A szakiskolai képzésbe nagyobb arányban kerültek gyenge tanulási képességû tanulók, akik korlátozott mértékben tudtak csak megfelelni a munkaerõ-piaci elvárásoknak. Az ellenõrzéssel érintett 2003–2007. években készült kormányprogramok a széleskörû szakmai alapot
nyújtó képzési rendszert, a szakképzés intézményrendszerét, a szakképzés szerkezetének, a végzett tanulók számának és
felkészültségének a gazdaság igényeihez történõ rugalmasabb alkalmazkodását helyezték a szakképzés modernizációjának középpontjába.
A szakképzés irányítói 2005-ben pótolták korábbi mulasztásukat és a Kormány elé terjesztették a – korábban az ÁSZ
által is hiányolt – szakképzés-fejlesztési stratégiát, melynek végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl kormányhatározat rendelkezett. A szakképzés tartalmi fejlesztése és feltételeinek javítása érdekében ebben részletesen meghatározták
az új szakképzési szerkezet, a felhasználók igényei szerinti szakképzés kialakításának feladatait. A 2013-ig szóló elképzelések kialakításába bevonták a gazdasági szereplõket is. A gazdasági kamarák képzési feladatainak szélesedésével, a
szintvizsgák bevezetésével kedvezõbbek lettek a feltételek az oktatás gyakorlati jellegének erõsítésére, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gondozásába került 16 szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeinek kidolgozásával a gazdaság igényeinek figyelembevételére.
Az Oktatási Minisztérium által a 2003. évben elindított hároméves Szakiskolai Fejlesztési Program (SZFP) a szakiskolák és a szakiskolákban folyó képzés megújulását célozta meg, az általános készségek és ismeretek fejlesztésével, a
munkaerõpiacra való bejutási esélyek javításával. A program megvalósítására 13 milliárd Ft-ot terveztek felhasználni.
A szakiskolai fejlesztés elõkészítésekor nem készült elõzetes hatástanulmány, a program forrásszükségleteként elõirányzott összeg nem volt megalapozott; csaknem kétszerese volt annak, amit a program évenként jóváhagyott költségvetései
a 2003–2006. évek között összesen tartalmaztak. A program meghirdetésekor még feltételezett – a finanszírozás céljára
igénybe vehetõ – források (OM költségvetés, EU-s pályázati pénzeszközök) hiányában a végrehajtás forrása kizárólag az
Munkaerõ-piaci Alap képzési alaprésze volt. A tervezett kiadások az SZFP I-ben 7,6 milliárdot tettek ki, a tényleges felhasználás ennek 90%-a, 6,9 milliárd Ft volt, melynek közel fele a részt vevõ intézmények eszközfejlesztéseként valósult
meg. A program költségvetésének évente történõ megállapítása miatt az intézményeknek elõzetesen nem volt információjuk a támogatásként juttatandó pénzeszközök és térítésmentesen átadásra kerülõ tárgyi eszközök nagyságrendjérõl, az
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együttmûködési megállapodásokban csak az elvégzendõ szakmai feladatok szerepeltek. A pályázat komponensei közül
bármelyik részterületre (közismereti, szakmai alapozó, hátránykiegyenlítõ) lehetett külön is jelentkezni, ami gyengítette
az SZFP által elérni kívánt összhatást.
A szakiskolai fejlesztési program 2006-ban záródó elsõ ütemének hatásvizsgálatára helyszíni ellenõrzésünk befejezéséig nem került sor. A monitoring fel tudta mérni a konkrét eszközfejlesztéseket és képes volt érzékeltetni a programban
részt vevõ pedagógusok szemléletváltozását, de a felhasznált erõforrások hasznosulásának, a kimeneti teljesítmények
változásának bemutatása elmaradt. Ennek hiányában a program befejezését követõen nem ismert, hogy összességében
javultak-e a program hatására a pályakezdõ szakmunkások munkaerõpiacra jutásának esélyei, de arról sem készült
összefoglaló értékelés, hogy csökkent-e a szakiskolai tanulók lemorzsolódása. Ahhoz, hogy a program hatását lemérjük,
az ellenõrzött fenntartók és intézmények körében áttekintettük a felzárkóztatás megszervezését, a lemorzsolódás és a tanulmányi eredmények alakulását. Az intézmények és fenntartók közel felénél javultak az iskolaelhagyást jelzõ lemorzsolódási mutatók. A tanulmányi eredményen belül a vizsgált iskolákban a 9–10. évfolyamon mutatható ki egyértelmûen
a bukási arányok javulása, a tanulmányi átlagok is az SZFP-s 9. évfolyamokon 2-3 tizeddel magasabbak, mint a programban részt nem vevõknél. A program végrehajtása abból a szempontból mondható sikeresnek, hogy azon tanulóknak,
akik az általános iskolát nem fejezték be, felzárkóztató osztályokban egyénre szabott tanulással esélyt biztosított a szakmai képzésbe való bekapcsolódásra. Ezt a módszert elsõsorban a programban részt vevõ iskolák honosították meg,
70%-uk alkalmazta pedagógiai-szakmai munkájában a komponenseket és az iskolák egészére kiterjesztette a kompetencia alapú képzést, a programban részt nem vevõ iskolák nem vették át a tapasztalatokat.
Az SZFP I. befejezését megelõzõen hirdették meg az SZFP II. pályázatot. Így nem volt lehetõség a SZFP I. összegzett
tapasztalatainak átvételére, ennek ellenére néhány ponton felhasználták az elsõ ütem tanulságait. Továbbra sincs viszont
a teljes idõszakot átfogó, komponensekre kidolgozott, megalapozott költségvetés, így nem változott az a gyakorlat sem,
hogy a program költségvetéséhez évenként hagyják jóvá a forrásokat. A nyertes intézményekkel megkötött együttmûködési megállapodások a szakiskolák feladatává tették a visszatérõ mérésértékelést. Elérendõ országos céladatokat azonban a II. program sem határozott meg. Az eredményesség mérésére szolgáló összehasonlító adatbázist nem érlelték ki,
nem hangolták össze az oktatási statisztikai rendszerrel. Az adatbázisból nyerhetõ információk az eredményesség mérésére még 2008 elején sem voltak alkalmasak. Az ellenõrzött intézmény-fenntartók nem ismerték vagy – ha ismerték is –
nem ösztönözték intézményeiknél az összehasonlító mérésértékelés indikátorainak használatát. A szakiskolai fejlesztési
program szélesebb körû hatásairól a folyamatos mérésértékelés hiányában nincs megalapozott információ.
Sem a szakképzés korszerûsítését végzõk, sem a fenntartók nem látják tisztán a szakiskolai oktatás országos és helyi
szintû kiadásait, ami egyrészt a gyakori számviteli változásokra, másrészt a szakiskolai kimutatások pontatlanságára, illetve arra vezethetõ vissza, hogy nem volt igény a szakmánként eltérõ kiadások megismerésére és ezeknek a képzéshez
biztosított állami forrásokkal való összevetésére. Az elmúlt években a szakképzés állami támogatása differenciáltabbá
vált, elõnyben részesíti a gazdasági környezetben folytatott gyakorlati képzést, a szükséges iskolai végzettséggel nem
rendelkezõk szakképzésbe való bevonását célzó felzárkóztató oktatás megszervezését, ugyanakkor – a stratégiai célkitûzés ellenére, a pályakövetési rendszer hiányában, melynek kiépítéséhez még hiányoznak a végrehajtási szabályok – eddig nem volt megoldható a tanulók elhelyezkedési aránya alapján történõ differenciálás.
A szakképzés 2003-ban beindított reformfolyamatának folytatásához módosult a közoktatási és a szakképzési törvény, melynek eredményeként a következõ években költséghatékonyabb intézményi, a munkaerõ-piaci igényeket figyelembe vevõ képzési struktúra kialakulása várható, a képzések moduláris rendszere lehetõvé teszi a szakképesítések közötti átjárhatóságot, a gazdaságban bekövetkezõ változások gyors és rugalmas követését, a szakképesítések tartalmának
gyorsabb és gazdaságosabb korszerûsítését. Mindezek eredményeként az egyén a gazdaság igényeivel összhangban, hatékonyan fejlesztheti tudását, könnyebbé válik számára meglévõ kompetenciáinak a továbbfejlesztése, az egész életen át
tartó tanulás.
A helyszíni ellenõrzések tapasztalatai alapján a szakképzõ intézményeket fenntartó önkormányzatok figyelmét többek között a gazdasági kamarákkal, munkaügyi szervezetekkel való kapcsolattartás erõsítésének szükségességére hívtuk
fel, az ellenõrzött szakiskoláknak egyebek mellett a mérésértékelésre kialakított adatbázis feltöltését, az indikátorok
elemzését javasoltuk. A Kormánynak a szakképzési stratégia idõarányos megvalósulásának áttekintését, a szakképzésért
felelõs szociális és munkaügyi miniszternek az SZFP hatásvizsgálatának elvégzését, eredményeinek minden szakképzõ
intézmény számára hozzáférhetõvé tételét, a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet fõigazgatójának az eredményesség mérésére szolgáló összehasonlító adatbázis pontosítását, megfelelõ hasznosításának szorgalmazását javasoltuk.
Az elkészített jelentés az interneten a www.asz.hu címen olvasható.
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Összefoglaló
az önkormányzati kórházak és bentlakásos szociális intézmények ápolásra, gondozásra fordított
pénzeszközei felhasználásának ellenõrzésérõl (0820)
Az egészségügyi és szociális ellátórendszer ápolási, gondozási feladatait az elmúlt évtizedben folyamatosan növelték
a lakosság korösszetételébõl, egészségi állapotából adódó ellátási igények. Az ápolási, gondozási szükségleteket tovább
differenciálja, hogy eltérõ az ellátottak betegségének súlyossága, az önellátási képesség elvesztésének mértéke, a családi
és szociális helyzete. Valamennyi európai uniós tagállam népegészségügyének központi problémája, hogy miképpen
küzdjön meg az élettartam és a krónikus betegségek gyakoriságának emelkedése miatt tartósan korlátozottak, illetve segítségre szorulók számának növekedésével. A lakókörnyezetben nyújtott (otthonközeli) ápolás, gondozás rendszerében
az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott házi szakápolás és a szociális normatívával támogatott házi
segítségnyújtás között nem volt együttmûködés, az egészségügyi és szociális ellátórendszer ápolási, gondozási tevékenységében párhuzamosságok, összehangolatlanság volt jellemzõ. Az otthoni szakápolást végzõ szolgáltatások finanszírozására a fekvõbeteg-ellátáshoz képest csak egy százalékot fordított az Egészségbiztosítási Alap, az igények ellenére
az ország egyes térségeiben még egyáltalán nincs ilyen ellátás. Évente 34 ezer ember halt meg daganatos betegségben, de
megyék kétharmadában intézményi hospice ellátás jelenleg nem mûködik.
Az ápolás, gondozás valamennyi eleme megtalálható a hazai egészségügyi és szociális szolgáltatások között, de ezek
nem képeznek egységes rendszert sem irányítás, sem finanszírozás, sem ellátás tekintetében. A szociális intézményekbe
felvettek harmada önellátó, ez utóbbiak bentlakásos intézménybe kerülésének oka részben az alapszolgáltatások hiánya
volt. A szociális otthonok lakóinak másik harmada folyamatos szakápolásra szorul, amelyre az intézmények sem eszközökkel, sem szakképzett ápolószemélyzettel nincsenek felkészülve. Az egészségügyi ellátórendszert terhelték az egész
napos ápolást, gondozást igénylõ, de kórházi kezelésre nem szorulók ellátásának gondjai. A bentlakásos elhelyezés lehetõségében azonban az ország egyes térségei között továbbra is jellemzõek az egyenlõtlenségek. Az egészségügyi, szociális intézményekben folyó költségigényesebb ápolás, gondozás nagyobb arányt képviselt az ellátásokban, mint a települési önkormányzatok által megszervezendõ szociális alapszolgáltatások, vagy az E. Alap által finanszírozott házi szakápolás. Az otthoni ápolásnál hosszabb, orvosi felügyeletet is igénylõ, növekvõ számú idõs beteg korszerû ellátása érdekében a kórházi ápolási osztályok, ápolási otthonok kialakítása szerepelt ugyan a programokban, azonban a megvalósításhoz szükséges források nem álltak rendelkezésre.
A két ágazat kapacitásbefogadási rendszere nem összehangolt, az egészségügyi kapacitásigények meghatározásánál a
szociális ellátórendszer régiós, térségi szintû jellemzõit (pl. alapszolgáltatások kiépítettsége és hozzáférhetõsége, a kórházkiváltó ellátások) nem vették figyelembe. A két ágazatot érintõ közös kapacitásszervezés igényét támasztja alá az is,
hogy a szociális és egészségügyi intézmények tulajdonosai nagyrészt ugyanazon önkormányzatok, amelyeknek feladata
az ellátások megszervezése.
A mûködési feltételeket meghatározó jogszabályok vizsgált idõszakban történt módosításai nem ösztönözték a két
ágazatba tartozó intézmények együttmûködését, az azonos tevékenységek minimumfeltételei, a mûködési engedélyezési
eljárás és az ápolási szakfelügyelet egységes rendjének hiánya nem segítette elõ az ellátásokban az indokolatlan párhuzamosságok, koordinálatlanság megszüntetését. Az egészségügyi ellátórendszer strukturális problémáinak, területi egyenetlenségeinek megoldásában az egészségügyi közszolgáltatások biztosításáért felelõs szervezetek között nem volt
olyan szereplõ, amelynek feladata az egészségügyi ellátások térségi tervezése és összehangolása lett volna, hiányoztak
az egymáshoz illeszkedõ ágazati szakmai programok, fejlesztési stratégiák. Az ellátások különbözõ szintjei (pl. az alapellátás és a szakellátás), az egészségügyi és szociális intézmények között nem megfelelõ az optimális betegutak kialakítását elõsegítõ együttmûködés. Hiányoztak az együttmûködés szervezeti keretei, a kórházak szakmai programjai, fejlesztési elképzelései és a térségi egészségügyi programok közötti kapcsolat esetleges, kidolgozatlan volt.
A kórházi struktúra átalakítása elõtt számítások készültek a krónikus kapacitások növelésére, azonban a különbözõ
adatgyûjtések nem álltak össze komplex helyzetértékeléssé, szükségletfelméréssé és ebbõl kiinduló területi kapacitásigény számítássá. Az elemzések a struktúraátalakítás igényét, fõbb irányát megfogalmazták, de a változtatások szakmai
összetételére, várható hatásaira és célszerû megvalósítási ütemezésére nem tértek ki. A megemelt számú krónikus ágyakon az ellátás szakmai tartalommal való megtöltése a mûködési problémák mellett (létszámleépítés, munkaerõhiány
egyszerre volt jelen, az adósságállomány növekedése miatti kényszerû intézkedések) háttérbe szorult.
Az ápolási rendszer egységesítésének soronkívüli feladatairól szóló kormányhatározat az érintett tárcáknak hatásvizsgálat, és a további intézkedésekrõl elõterjesztés készítését írta elõ, amelynek végrehajtása a rendelkezésre álló idõ alatt
nem hozott értékelhetõ eredményt. A megkezdett munka nem zárult le, nem kerültek meghatározásra az ápolási feladatok egységes rendszere kialakításának, a rendszerben meglévõ átfedések kiszûrésének, az e célra fordított erõforrások
ésszerû és átlátható felhasználásának, valamint a szociális és egészségügyi feladatok összehangolásának érdekében elvégzendõ feladatok.
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Az egészségügyi ellátórendszer átalakítása körüli viták, bizonytalanság megnehezítette a közép- és hosszú távú stratégia kialakítását. Az ÚMFT a 2007–2013 közötti idõszakra fogalmaz meg egészségügyi és szociális ellátást, humán infrastruktúrát érintõ prioritásokat, a források igénybevétele azonban az ellátórendszer stratégiai célok mentén történõ fejlesztését feltételezi. Az EU-s forrásokból támogatható komplex profilú intézmények fenntarthatósága igényli a finanszírozás áttekinthetõvé tételét, a ma még hiányzó közös szakmai minimumfeltételek, szakfelügyeleti rendszer kialakítását.
Az ápolási és a krónikus utókezelõ osztályok finanszírozása a kapacitások (a finanszírozott ágyak átlagos számának)
31%-os bõvülése mellett a 2003. évi 8,4 milliárd Ft-ról 2007. évre 14,5 milliárd Ft-ra (72,9%-kal) növekedett, javult a
költségek fedezettsége, de a ráfordításokat az E. Alap finanszírozása és a térítési díj együtt sem fedezte. A szociális intézmények mûködéséhez a fenntartó által igényelhetõ normatív állami hozzájárulás jogcímeinek száma növekedett, egyes
normatívák fajlagos értéke csökkent a 2006. évtõl kezdõdõen. Az idõsotthonok és a pszichiátriai betegek ellátásához
nyújtott normatív állami hozzájárulás összege 2003–2007 között 11,2%-kal (37,5 milliárd Ft-ról 41,7 milliárd Ft-ra),
ugyanakkor a férõhely 15,4%-kal emelkedett. Az idõsotthonok esetében a kapacitásbõvülés – elsõsorban az emelt szintû
ellátást nyújtó intézmények férõhelyfejlesztésének köszönhetõen – 17,2%-os, míg a pszichiátriai betegek otthonai férõhelybõvülése ennél mérsékeltebb, 5,6%-os volt.
Az ellátást nyújtó intézmények gazdálkodásában a takarékosság ellenére emelkedõ költségeket (kiadásokat) növekvõ
mértékben fedezte a térítési díjból, a központi és fenntartói támogatásból származó együttes bevétel. Az ápolás, gondozás minõségének és hozzáférhetõségének javítását, a rászorultság elvének érvényesítését szolgáló intézkedések eredményeként javultak az igények kielégítésének feltételei, azonban a közfinanszírozásból származó források összehangolt
felhasználása továbbra sem biztosított. Az intézmények finanszírozásában, igénybevételi szabályaiban meglévõ eltérések, ellentmondások áttekinthetetlenné, nehezen összehangolhatóvá tették a két ágazatban egyaránt megjelenõ igények
kielégítésének hatékonyabb és célszerûbb megszervezését.
A helyszíni ellenõrzés megállapításainak hasznosítása mellett javasoltuk a Kormánynak, hogy számoltassa be az
egészségügyi, a szociális és munkaügyi minisztert az ápolási rendszer egységesítésének soron kívüli feladatairól szóló
kormányhatározat végrehajtásáról, határozza meg az ápolási feladatok egységes rendszerének megteremtése, a rendszerben meglévõ átfedések kiszûrése, az e célra fordított erõforrások ésszerû és átlátható felhasználása, valamint a szociális
és egészségügyi feladatok összehangolása érdekében a tárcák által elvégzendõ feladatokat. Az egészségügyi miniszternek, a szociális és munkaügyi miniszternek az ápolás, gondozás szakmai tartalmának egyértelmû rögzítésére, az összehangolt minimumfeltételek, a mûködési engedélyezési eljárás és az ápolási szakfelügyelet egységes rendjének kialakítására, a szociális és egészségügyi fejlesztések összehangolására, a kapacitásbefogadási rendszer egységes követelményeinek kialakítására, az ápolási szolgáltatást egyaránt nyújtó szociális és egészségügyi intézmények mûködési feltételeinek, valamint egységes, azonos tartalmú finanszírozásának kidolgozásra tettünk javaslatot.
Az elkészített jelentés az interneten a www.asz.hu címen olvasható.
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PÁLYÁZAT DÍJ ELNYERÉSÉRE
A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
pályázati felhívása
a 2009. évi
Magyar Agrárgazdasági Minõség Díj elnyerésére

A pályázat célja:
A 103/2005. (XI. 4.) FVM rendelet alapján meghirdetésre kerülõ pályázat célja azon hazai agrárgazdasági szervezetek
országos szintû elismerése és díjazása, amelyek tevékenységük során bizonyíthatóan elkötelezettek a minõség ügye iránt
és kiemelt fontosságot tulajdonítanak a minõségi munkavégzésnek, az egyenletesen jó minõségû termékek elõállításának, illetve szolgáltatás nyújtásának.
A pályázat célja továbbá olyan modell kialakítása, bevezetése és hatékony mûködtetése a díjazott szervezetek által,
amely példaértékû és segíti az agrárgazdaság többi szereplõinek folyamatos fejlõdését.
A preferált kritériumok az alábbiak:
– az agrár-környezetvédelem,
– a biodiverzitás védelme,
– az állatvédelem érvényesülése,
– a minõségi termelés alapját szolgáló biológiai alapok elõállítása, megtermelése,
– a fenntarthatóság követelményeinek teljesülése,
– folyamatos, stratégiai jellegû minõségfejlesztés, innováció,
– az élelmiszer-biztonság magas színvonalú érvényesítése,
– a nyomonkövethetõség magas szintû teljesítése,
– egészséges táplálkozást elõsegítõ élelmiszerek fejlesztése, forgalmazása,
– funkcionális és magas hozzáadott értékû termék fejlesztése.
Pályázati feltételek:
Pályázatot nyújthatnak be azok a szervezetek, amelyek megfelelnek a következõ részletes pályázati feltételeknek:
– A szervezetnek lejárt és meg nem fizetett köztartozása nincs.
– A szervezet nem áll sem csõd-, sem felszámolás, sem végelszámolás hatálya alatt.
– Amennyiben a pályázó tevékenységére – jogszabály által – kötelezõ valamilyen minõségügyi rendszer (pl. HACCP)
alkalmazása, abban az esetben ez is pályázati feltétel.
Megjegyzés:
Nem általános pályázati feltétel, de elõnyt jelent az, ha a szervezet tanúsított minõségirányítási vagy igazolt minõségbiztosítási rendszerrel rendelkezik.
A pályázaton való részvételnek ugyancsak nem feltétele a pályázat követelményrendszerét ismertetõ felkészítõ tájékoztatón történt részvétel, amelynek idõpontja késõbb kerül meghirdetésre az FVM (www.fvm.hu) és az EOQ MNB
(www.eoq.hu) honlapján.
A pályázat benyújtása:
A pályázatot legkésõbb
2008. november 14. 12 óráig
beérkezõleg (személyesen vagy postán) 4 példányban a következõ címre kell benyújtani:
Magyar Agrárgazdasági Minõség Díj Bizottság Titkársága
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
Élelmiszerlánc-elemzési fõosztály
Élelmiszer-ipari osztály
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. (III. em. 375. szoba)
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A pályázatok elbírálásának rendje:
A beérkezett pályázatokat a Magyar Agrárgazdasági Minõség Díj Bizottság szükség esetén szakértõk bevonásával bírálja el.
Fõbb értékelési szempontok:
A pályázó kiemelkedõ minõségû termékeket vagy termékcsaládokat elõállító, vagy magas színvonalú szolgáltatást
nyújtó, eredményesen gazdálkodó, sikeres vállalkozás.
1. A pályázat a termékek vagy termékcsaládok, illetve szolgáltatás kiváló minõségét a következõkkel bizonyítja:
a) elõállítási adatokkal,
b) értékesítési információkkal,
c) termékre vonatkozó kiemelkedõ minõségi jellemzõkkel (érzékszervi tulajdonságok, összetételi, táplálkozási, különlegesen elõnyös felhasználási jellemzõk stb.) vagy a szolgáltatás magas színvonalú végzését bizonyító adatokkal,
d) arról szóló nyilatkozattal, hogy termékei minõségével, biztonságával kapcsolatban a hatósági ellenõrzés ebben az
évben és a megelõzõ évben lényeges kifogást vagy intézkedést nem tett,
e) elõnyt jelentenek a már elnyert díjak vagy minõsítõ védjegyek (pl. Termék Nagydíj, Szívbarát tanúsító védjegy, fogyasztóvédelmi elismerés, hazai és/vagy külföldi rendezvényeken, kiállításokon vagy vásárokon elnyert minõség díjak,
Kiállítói Díj, Kiváló Magyar Élelmiszer védjegy, földrajzi árujelzés, elismerten hagyományos termékek).
2. A pályázat meggyõzõen bemutatja mindazokat a jogszabályokban vagy kereskedelmi kapcsolatokban elõírt rendszereket vagy azok elemeit, amelyeket a pályázó a jó minõségû és biztonságos agrárgazdasági termékek elõállításához,
valamint a folyamatos fejlesztéshez alkalmaz.

A pályázat tartalmi követelményei:
1. Elõlap
– A szervezet neve és a „Magyar Agrárgazdasági Minõség Díj 2009.” felirat.
2. Kitöltött pályázati jelentkezési lap a 2009. évi a „Magyar Agrárgazdasági Minõség Díjra” (a pályázatba befûzve).
– A szervezet általános adatai és a cégjegyzésre jogosult által cégszerûen aláírt, illetve egyéni vállalkozó esetén az általa aláírt nyilatkozat.
3. Tartalomjegyzék
Maximum 1 oldal.
4. Általános ismertetõ
Maximum 4 oldal, amely tömören bemutatja a szervezet
– történetét,
– szervezeti felépítését és üzleti (esetleg jogszabályi) környezetét,
– legfontosabb termékeit és kapcsolódó szolgáltatásait,
– beszállítóinak és vevõinek körét,
– fontosabb egyéb partnerkapcsolatait,
– technológiai és alapanyagbázisát,
– természeti adottságait, környezetét, alapvetõ környezetvédelmi tevékenységét,
– fõbb versenytársait,
– hatósági ellenõrzések (élelmiszer-biztonság és minõség) megállapításait a 2007–2008. évre vonatkozóan, valamint
– minden olyan fontos tényt, amely a pályázatban leírtak értékelését elõsegítheti.
5. Önértékelés
Maximum: 25 oldal.
Az önértékelés a szervezet mûködésének saját felmérése és értékelése, az alábbi területeken (a részletes EFQM modell
elérhetõ az FVM honlapján: www.fvm.hu):
– vezetés (a szervezet célkitûzései),
– stratégia és mûködési politika (alkalmazott módszerek, eszközök),
– humán erõforrások (a szervezet hogyan hasznosítja emberi erõforrásait az eredmények elérésére),
– egyéb erõforrások (pénzügyi, anyagi, technikai, technológiai, információs források felhasználása),
– folyamatok (a szervezet folyamatai miként vannak összhangban célkitûzéseivel),
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– külsõ vevõi elégedettség (az eredmények alátámasztják, hogy a szervezet mûködése a vevõi igények lehetõ legjobb
kielégítését szolgálja),
– dolgozói elégedettség (a dolgozók a szervezet stratégiájának, célkitûzéseinek teljesítésében motiváltak, elégedettek),
– a környezet elvárásai, szükségletei (a szervezet figyelemmel kíséri a helyi és a tágabb környezeti eseményeket és
együttmûködik a társadalmi szervezetekkel),
– üzleti eredmények (a szervezet mûködésének, eredményének, teljesítményének kulcsfontosságú mutatói, jellemzõi).
A fenti területekre vonatkozóan törekedni kell az elmúlt idõszaki (legalább 3 év) trendek, valamint a kitûzött célok elérésének bemutatására is.
Amennyiben a pályázó a pályázatban nem tér ki az összes megadott kritériumra, akkor pályázata nem értékelhetõ.
6. Mellékletek
Maximum: 10 oldal.
A mellékletek tartalmazhatják például:
– a szervezeti felépítés részleteit,
– a pályázathoz kapcsolódó dokumentumokat (pl. az ISO 9001:2000, ISO 14001 szerinti tanúsítvány, egyéb igazolás,
oklevelek, termék- és más díjak másolatát), valamint
– a meghatározó termékek vagy termékcsaládok minõségének ismertetését.
A pályázat formai követelményei:
– nyomtatott formátum,
– A/4-es méretû, matt papír,
– legkisebb betûméret 10 pont,
– grafikonok, ábrák olvasható feliratozása,
– magyar nyelv,
– a bemutatott kritériumok követelményrendszernek megfelelõ számozása,
– folyamatos oldalszámozás.
Az alkalmazott elválasztó lapok nem számítanak bele az oldalszám-korlátozásba, kivéve, ha bármilyen, a pályázat elbírálása szempontjából fontos információt – szöveget, idézetet, ábrát – tartalmaznak.
Végsõ értékelés és döntés a díj odaítélésérõl:
A Magyar Agrárgazdasági Minõség Díj odaítélésérõl a bizottság javaslata alapján a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter dönt. A pályázatok értékelését és a döntési folyamat során nyert üzleti információkat a közremûködõk bizalmasan kezelik.
Díjátadás:
A Magyar Agrárgazdasági Minõség Díjat ünnepélyes keretek között, a minisztérium
2009. március 15-i
ünnepsége keretén belül a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, illetve személyes megbízottja adja át.
A díjazottak névsora megjelenik a Magyar Közlönyben, valamint az FVM hivatalos lapjában. A nyertesek jogosultak
ezt a tényt, illetve a Magyar Agrárgazdasági Minõség Díj védjegyet üzleti dokumentumaikon, reklámanyagaikon feltüntetni.
Visszajelzés:
Valamennyi pályázó visszajelzést kap arról, hogy az értékelõk milyennek ítélik meg felkészültségüket. Ezért valamennyi tartalmilag és formailag elfogadott pályázat vonatkozásában az értékelõk a pályázat erõsségeirõl és fejlesztendõ
területeirõl 2009. június 30-ig visszajelzést készítenek a pályázó számára.
A felhívás melléklete:
„Pályázati jelentkezési lap” (amelyet a pályázat elejére be kell fûzni).
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PÁLYÁZATI JELENTKEZÉSI LAP
a 2009. évi Magyar Agrárgazdasági Minõség Díjra

Pályázó neve:
Pályázó hivatalos neve:
Pontos címe:

A pályázó felelõs vezetõjének neve:
Beosztása:

e-mail címe:

Telefon:

Fax:

A pályázatért felelõs neve:

Beosztása:
Munkahelyi címe:
Telefon:
Mobil:
Fax:
E-mail:

Általános információk
A szervezet fõ tevékenysége:

Az alkalmazottak összlétszáma: …..
A szervezet tulajdonosa(i), és tulajdoni aránya(ik):
A teljes szervezet pályázik: igen  nem 
Ha csak a szervezet egy része pályázik,
az hány %-a az összes dolgozói létszámnak? …. (%)

Nyilatkozat (a pályázat befogadásához a nyilatkozat minden pontjának elfogadása szükséges!)
– Tudomásul vesszük és elfogadjuk a Magyar Agrárgazdasági Minõség Díj pályázati útmutatójában részletezett pályázati feltételeket.
– Kijelentjük, hogy szervezetünknek nincsen rendezetlen köztartozása, adó- és járuléktartozása.
– Kijelentjük, hogy szervezetünk nem áll sem csõd, sem felszámolás, sem végelszámolás hatálya alatt.
– Biztosítjuk a helyszíni értékelés lebonyolításához szükséges feltételeket és a szemle értékelése során, együttmûködünk az értékelõkkel.
– Esetleges díjnyertesként kötelességünknek tartjuk az önértékelés során szerzett tapasztalataink továbbadását.
– A díj elnyerése esetén hozzájárulunk, hogy nyertes pályázatunk, a pályázat bizalmas részeinek kivételével,
az FVM-ben hozzáférhetõ legyen más szervezetek számára.

………………………………, 2008. …………………………
…………………………………
(cégszerû aláírás)
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HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK

LIX. évfolyam 12. szám

2008. augusztus 1.

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közleménye
A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
82/2008. (VI. 30.) MVH
közleménye
a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás kifizetésének igénylésérõl
A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 82/2008. (VI. 30.) közleménye a többször módosított 52/2007. (VI. 28.)
FVM rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási
szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás kifizetésének igénylésérõl

I. A kifizetés igénylésének feltételei
A rendelet 8. § (1) bekezdése, valamint a többször módosított 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.)
8. § a) pontja alapján az MVH által kibocsátott, a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatási
kérelmet jóváhagyó (támogatási kérelemnek helyt adó, vagy részben helyt adó) támogatási határozattal rendelkezõ
ügyfelek jogosultak az adott jogcím vonatkozásában kifizetési kérelmet benyújtani. A kifizetési kérelmeket a
TSZK-k 2008. július 1–31. között gyûjthetik össze és az azt követõ 15 napos kifizetési kérelem benyújtási idõszakban nyújthatják be azokat a TSZK székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségre postai úton.
Az ügyfélnek a kifizetési kérelmét az erre rendszeresített formanyomtatványokon, a vele Szolgáltatási szerzõdést kötött TSZK-n keresztül kell benyújtania egy példányban.
A TSZK a vele szerzõdésben álló ügyfelek kérelmeit összesítve, a TSZK székhelye szerint illetékes MVH megyei
kirendeltségeire postai úton nyújtja be. Az összesített kérelmeket összesítõvel együtt kell benyújtani. Az összesítõ
– a formanyomtatványokkal együtt – a VKSZI elektronikus rendszerébõl nyomtatható.
Az ügyfél a jogcím vonatkozásában egy naptári évben legfeljebb két alkalommal nyújthat be kifizetési kérelmet.
Tárgyévi támogatási határozattal odaítélt támogatási összegre legkésõbb a következõ év elsõ kifizetési kérelem benyújtási idõszakában nyújtható be kifizetési kérelem.
Az utolsó kifizetési kérelmet legkésõbb abban a kifizetési idõszakban kell benyújtani, amely a mûvelet megvalósulása
után elsõként nyílik meg.
A kifizetési kérelem benyújtásának további feltétele, hogy az ügyfél eleget tegyen a Vhr., a rendelet, valamint az
egyéb jogszabályok elõírásainak.

II. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei
Támogatás kizárólag a rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott szolgáltatáskódok alá tartozó szolgáltatások igénybevételéhez nyújtható. Az igénybe vett szolgáltatásoknak legkésõbb az utolsó kifizetési kérelemig legalább a rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott célterületekre ki kell terjednie.
Támogatás kizárólag a szolgáltatási szerzõdés hatálybalépésének napján vagy azt követõen megkezdett szolgáltatáshoz nyújtható. A szolgáltatásnyújtás megkezdésének idõpontja a szolgáltatás naplóval igazolt teljesítése. A szolgáltatási szerzõdés hatálybalépésének napja nem lehet korábbi idõpont, mint a szerzõdés aláírásának napja.
Kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha az ügyfél:
– szervezet nem áll felszámolási, végelszámolási, adósságrendezési eljárás alatt, természetes személy nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggõ végrehajtási eljárás alatt.
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A csõdeljárás alatt álló szervezet kifizetési kérelmének elbírálását, a szervezet kérelmére legfeljebb hat hónapos idõtartamra fel kell függeszteni. Abban az esetben, ha az ügyfél a felfüggesztés idõtartama alatt nem igazolja, hogy a csõdeljárást a bíróság a csõdeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 21. § (3) bekezdésének megfelelõen befejezetté nyilvánította, a kifizetési kérelmet az MVH elutasítja, az ügyfél támogatáshoz való jogosultsága megszûnik, és az általa igénybe vett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minõsül.
Az ügyfél köteles:
– legalább a rendelet 3. § (1) bekezdésének a) és b) pontja szerinti szolgáltatást igénybe venni;
– a támogatási döntéssel jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80%-át teljesíteni;
– a mûvelet kapcsán felmerült kiadások, illetve meghatározott esetben bevételek vonatkozásában elkülönített nyilvántartásokat vezetni, és azokat ellenõrzés esetén bemutatni;
– a támogatással összefüggõ iratokat elkülönítetten kezelni, és azokról külön analitikát vezetni;
– az adott idõszakban elszámolni kívánt kiadásokat igazoló bizonylat(ok)on feltüntetni:
= a tétel SZJ (Szolgáltatások Jegyzéke) számát,
= a rendelet 1. sz. melléklete szerinti szolgáltatás kódokat,
= az ügyfél regisztrációs számát,
= a támogatási határozat számát (iratazonosító),
= valamint azt, hogy a bizonylat „támogatás elszámolására benyújtásra került”.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a bizonylat nem kerül elfogadásra, amennyiben ellenõrzés során megállapítást
nyer, hogy arról bármely, fent felsorolt, a bizonylatokon kötelezõen feltüntetendõ elem hiányzik!
– Az igénybe vett támogatáshoz kapcsolódóan a monitoringrendszer mûködtetése céljából – külön jogszabályban
foglaltak szerint – adatot szolgáltatni az erre rendszeresített nyomtatványon.
– A regisztrációs számát az intézkedésekben való részvétellel összefüggõ minden iraton feltüntetni.
– A támogatással összefüggõ ellenõrzés során kért eredeti dokumentumokat, igazoló okiratokat beszerezni, megtekintésre átadni és a gazdaság megtekintését biztosítani.
– A támogatást rendeltetésének megfelelõen felhasználni.
A támogatás mértéke az összes elszámolható költség 80%-a, de legfeljebb a rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott gazdaságméret szerinti támogatási felsõ határ.
A kifizetési kérelemmel kapcsolatos további feltételek:
A kifizetési kérelemmel nem számolható el a támogatási döntéssel jóváhagyott mértéket meghaladó, illetve nem a mûvelet végrehajtása érdekében felmerült kiadás.
A kifizetési kérelemben az elszámolás alapját csak az ügyfélnél felmerült kiadások képezhetik, melyeket a mûvelet
megvalósítása érdekében teljesített gazdasági eseményrõl az ügyfél nevére kiállított, az ügyfél által pénzügyileg rendezett kiadást igazoló bizonylat támaszt alá.
Egy bizonylat csak egy kifizetési kérelemhez számolható el.
Amennyiben a bizonylat nem felel meg a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény vagy a számla az általános forgalmi
adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény, illetve a 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: áfatv.) formai vagy tartalmi elõírásainak, az elszámoláshoz nem fogadható el.
Csak a készpénzzel vagy banki átutalással – a kifizetési kérelem benyújtásáig – kiegyenlített kiadások fogadhatók el a
támogatás alapjaként.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a bizottság 1975/2006/EK tanácsi rendeletének 31. cikkében foglaltak értelmében,
amennyiben a kifizetési kérelemben igényelt támogatási összeg több mint 3%-kal meghaladja az MVH által, a kifizetési
kérelem jogosultságának vizsgálata alapján megállapított támogatási összeget, az MVH a megállapított támogatási
összeget csökkenti az igényelt és a megállapított támogatási összeg különbözetével.

III. A kifizetési kérelem benyújtása
Az ügyfélnek a kifizetési kérelmét az erre rendszeresített formanyomtatványokon, a vele szolgáltatási szerzõdést kötött TSZK-n keresztül kell benyújtania egy példányban.
A TSZK a vele szerzõdésben álló ügyfelek kérelmeit összesítve a TSZK székhelye szerint illetékes MVH megyei
kirendeltségeire postai úton nyújtja be. Az összesített kérelmeket összesítõvel együtt kell benyújtani. Az összesítõ
és a formanyomtatványok a VKSZI elektronikus rendszerébõl is nyomtathatók.
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a) kérelem benyújtása a VKSZI elektronikus rendszerének alkalmazásával
A TSZK a VKSZI felületén található ûrlap kitöltésével készíti el a teljesítést igazoló naplót és a kifizetési kérelmet oly
módon, hogy az ûrlap kitöltésével és az adatok jóváhagyásával a rendszer által – nyomtatható formában – elõállításra kerül a napló, illetve a kifizetési kérelem. Az így elõállt kifizetési kérelmet az ügyfélnek alá kell írnia.
A kifizetési kérelemhez a mûveletre vonatkozóan be kell nyújtani:
– Kifizetési kérelem (webes) (D0508-01);
– az ügyfél nevére kiállított, pénzügyileg rendezett kiadást igazoló bizonylat másolatát (számlamásolat)
– az aláírt teljesítést igazoló napló másolatát.
b) kérelem benyújtása papír alapú okmánykitöltés esetén
Felhívjuk a figyelmét, hogy a 9/2007 IH közleményben foglaltaknak megfelelõen, illetve a gyorsabb ügyintézés
érdekében a VKSZI honlapján kitölthetõ kifizetési kérelem benyújtását kell alkalmazni, továbbá kérjük, hogy
csak abban az esetben használják a www.mvh.gov.hu honlapról letölthetõ – jelen közleményhez mellékelt – Kifizetési kérelem formanyomtatványt, amennyiben technikai okok következtében a VKSZI honlapján nem megoldható megfelelõ idõn belül a kifizetési kérelem kitöltése és nyomtatása.
A kifizetési kérelemhez a mûveletre vonatkozóan be kell nyújtani:
– Kifizetési kérelem (nem webes) (D0508-02);
– az ügyfél nevére kiállított, az ügyfél által pénzügyileg rendezett kiadást igazoló bizonylat másolatát (számlamásolat)
– az aláírt teljesítést igazoló napló másolatát.
A kifizetési kérelmet és a csatolt mellékleteket – amennyiben arra lehetõség van – szkennelésre alkalmas formában (különálló laponként) kell benyújtani, hogy lehetõvé tegye a különálló lapokként történõ kezelést, ezért mellõzzék a lapok összefûzését, összekapcsolását.
Az MVH kizárólag a kérelem benyújtására nyitva álló határidõben benyújtott kérelmeket bírálja el, a jogszabályban rögzített benyújtási idõszakon kívül – azt megelõzõen vagy azt követõen – benyújtott kérelmeket érdemi vizsgálat nélkül, végzéssel elutasítja.
Az MVH érdemi vizsgálat nélkül utasítja el a kérelmet, ha azt
– nem formanyomtatványon,
– nem postai úton,
– nem a megadott határidõben nyújtották be,
– a kifizetési kérelem az arra jogosult által nincs aláírva.
A rendelet 8. §-a szerint a kifizetési kérelmet 2008. július 1-jétõl 2008. július 31-ig gyûjti a TSZK, majd az összesített kifizetési kérelmeket e határidõ lejártát követõ 15 napon belül, tehát legkésõbb 2008. augusztus 15-én nyújtja
be a TSZK székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltséghez postai úton. A benyújtás napja a borítékon szereplõ
postai bélyegzõ dátuma. Javasoljuk, hogy a küldeményt tértivevénnyel adja fel.

IV. A kifizetési kérelemcsomag részeként benyújtandó nyomtatványok és dokumentumok
a) kérelem benyújtása a VKSZI elektronikus rendszerének alkalmazása esetén
A szolgáltatás teljesítését igazoló napló és a kifizetési kérelem a VKSZI honlapján, www.vkszi.hu, elektronikusan feltölthetõ és kinyomtatható.
Elektronikus rendszer alkalmazásával történõ kérelmezés esetén benyújtandó:
– Kifizetési kérelem (elektronikus felületrõl nyomtatott formában)
– Kifizetési kérelem összesítõ (elektronikus felületrõl nyomtatott formában)
– az ügyfél nevére kiállított, és az ügyfél által pénzügyileg rendezett kiadást igazoló bizonylat másolata
– az aláírt teljesítést igazoló napló másolata
b) kérelem benyújtása papír alapú okmánykitöltés esetén
A szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások jogcímre vonatkozó kifizetési kérelemcsomag:
Formanyomtatványa:
– Kifizetési kérelem (D0508-02).
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Kérjük, hogy a formanyomtatvány kitöltése elõtt figyelmesen olvassa el a kifizetési kérelem kitöltését segítõ Kitöltési
útmutatót.
További csatolandó dokumentumok papír alapú okmánykitöltés esetén:
– az ügyfél nevére kiállított, és az ügyfél által pénzügyileg rendezett kiadást igazoló bizonylat másolata,
– aláírt teljesítést igazoló napló másolata,
– a TSZK által készített összesítõ a benyújtott kifizetési kérelmekrõl, amely tartalmazza a TSZK azonosító adatait, a
benyújtott kifizetési kérelmekhez kapcsolódó szerzõdések számát, és a szerzõdött ügyfelek regisztrációs számát.
Felhívjuk figyelmét, hogy a bizonylat nem kerül elfogadásra, amennyiben arról bármely a jelen közleményben
felsorolt, a bizonylatokon kötelezõen feltüntetendõ elem hiányzik!
A kifizetési kérelem összeállításához szükséges formanyomtatványok letölthetõek a www.mvh.gov.hu honlapról, valamint beszerezhetõek az MVH megyei kirendeltségein.

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

VI. Kifizetés
Amennyiben a támogatási kérelem alapján hozott támogatási döntés több kiadási tételt állapít meg, a döntés által rögzített egyes támogatható kiadási tételek összegét a kifizetési kérelem azonos elszámolható kiadási tételéhez tartozó
kifizethetõ összege nem haladhatja meg.
Az utolsó kifizetési kérelem benyújtása elõtt nem fizethetõ ki a támogatási döntéssel jóváhagyott elszámolható kiadások 80%-át meghaladó összeg. Ez a rendelkezés nem akadálya annak, hogy az ügyfél a kifizetési kérelemmel az említett
mértéket meghaladó kiadást számoljon el, amely az utolsó kifizetéssel válik esedékessé.
A forinttól eltérõ pénznemben kiállított számla vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylat
esetén, azt a bizonylaton szereplõ (gazdasági) teljesítés idõpontját megelõzõ hónap utolsó – a Magyar Nemzeti Bank
(a továbbiakban: MNB) által közzétett – hivatalos középárfolyamon kell átszámítani forintra. Az MNB által nem jegyzett pénznemben kifejezett összegeket a (gazdasági) teljesítés idõpontját megelõzõ hónap utolsó – az Európai Központi
Bank (a továbbiakban: EKB) által közzétett – hivatalos középárfolyamán kell euróra, majd az MNB hivatalos árfolyamán kell forintra átszámítani.
Az MVH a kérelmet annak hiánytalan beérkezését követõ hatvan napon belül bírálja el és közli döntését az ügyféllel.
A kifizetést az MVH az ügyfélnek az MVH-nál az ügyfél-regisztrációs rendszerben nyilvántartott bankszámlájára történõ átutalással, forintban teljesíti a kifizetésrõl szóló döntés meghozatalától számított 30 napon belül.
Kérjük ennek megfelelõen, hogy amennyiben a bankszámlaszáma vagy bármely más nyilvántartott adata megváltozott és így eltér az ügyfél-regisztrációs rendszerben nyilvántartott adatától, a módosulást az MVH által rendszeresített G002 regisztráció módosító lap formanyomtatványon jelentse be az MVH székhelye/lakóhelye szerint
illetékes megyei kirendeltségéhez.
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VII. Közlemény kapcsolódó mellékletei
– Kifizetési kérelem (D0508-02) (1. melléklet)
– Kitöltési útmutató (2. melléklet)

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

IX. Kapcsolódó jogszabályok
– a Tanács 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról;
– a Bizottság 2006. december 15-i 1974/2006/EK rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási
szabályainak megállapításáról;
– a Bizottság 2006. december 7-i 1975/2006/EK rendelete a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenõrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról;
– a 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól;
– az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény;
– a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény;
– az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény;
– a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó
eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény;
– az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Halászati Alapból, valamint az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból támogatott programok és intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenõrzési rendszerek kialakításáról, lebonyolításának rendjérõl szóló 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet;
– többször módosított 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól;
– többször módosított 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl.

X. A közlemény hatálya
E közlemény július 1-jén lép hatályba.
Ezzel egyidejûleg A szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás kifizetésének igénylésérõl
szóló korábbi 38/2008. (IV. 1.) MVH közlemény hatályát veszti.

További információk megtalálhatóak az FVM (www.fvm.hu), valamint az MVH honlapján (www.mvh.gov.hu), illetve tájékoztatás az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen kérhetõ.

Budapest, 2008. június 30.

Margittai Miklós s. k.,
elnök
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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
kifizetési kérelemhez
a „Szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás” jogcím keretében benyújtott
kifizetési kérelemre vonatkozóan
Jogcímkód: 6-124-01-01
Általános tudnivalók
1. A kifizetési kérelem formanyomtatványainak kitöltése elõtt kérjük, figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatókat és a vonatkozó MVH közleményt!
2. A támogatás igényléséhez kizárólag az alábbi formanyomtatványok használhatók:
– D0508-01 Kifizetési kérelem (webes)
– D0508-02 Kifizetési kérelem (nem webes)
3. A kifizetési kérelem formanyomtatványt, az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet (továbbiakban: VKSZI) által üzemeltetett, a területi szaktanácsadási központok (a továbbiakban: TSzK) szerzõdéseit nyilvántartó informatikai rendszerrel – az adatok rögzítése után – a TSzK állítja elõ és nyomtatja ki.
A kifizetési kérelem formanyomtatványa a www.mvh.gov.hu weboldalról is letölthetõ abban az esetben, amennyiben
technikai okok következtében a VKSZI honlapján nem megoldható megfelelõ idõben a kifizetési kérelem kitöltése és
kinyomtatása. Ebben az esetben az MVH honlapjáról a nyomtatványokat nyomtassa ki és elektronikusan, írógéppel vagy
tollal, olvashatóan, nyomtatott nagybetûkkel töltse ki.
FONTOS FIGYELMEZTETÉS: A Kifizetési kérelem formanyomtatványai számítógéppel is kitölthetõk (kitölthetõ pdf), de a kitöltött nyomtatvány általános pdf olvasó programmal (pl. Acrobat Reader stb.) el nem menthetõ, csak
nyomtatható! Tovább szerkeszthetõ módon való mentésre csak a pdf szerkesztõ programok adnak lehetõséget. (Tipp: ha
az ûrlap kinyomtatásra pdf nyomtató alkalmazást is használ, akkor a dokumentum a beírt adatokkal együtt tovább nem
szerkeszthetõ pdfként vagy a Pillanatkép eszköz (Snapshot Tool) alkalmazásával képként elmenthetõ.)
Amennyiben az MVH honlapjáról történik a formanyomtatványok kitöltése, a szolgáltatás teljesülését igazoló
napló másolatát is csatolni kell a kifizetési kérelemhez.
4. A kifizetési kérelmet a TSZK a vonatkozó rendeletben és annak módosításában meghatározott idõszakokban gyûjti
össze, és a TSZK-val szerzõdésben álló ügyfelek kifizetési kérelmeit összesítve nyújtja be a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (továbbiakban: MVH) TSZK székhelye szerint illetékes megyei kirendeltségéhez.
Kifizetési kérelmet kizárólag TSZK nyújthat be az MVH-hoz, amennyiben egyénileg történik a kifizetési kérelem benyújtása az MVH felé, a kérelem elutasításra kerül!
5. Benyújtás elõtt a kifizetési kérelmet írja alá, mert aláírások nélkül a kérelem érvénytelen! A kifizetési kérelem csak
eredeti – szervezet esetében cégszerû – aláírással fogadható el.
Aláírás hiányában a kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül!
6. A kifizetési kérelmeket a TSZK-k a vonatkozó rendelet és módosításában megadott idõszakokban gyûjtik be, majd
azokat az idõszakokat követõ 15 napon belül összesítve nyújtják be az MVH-hoz. Ennek megfelelõen a TSZK a kérelmeket legkorábban a begyûjtési idõszakot követõ elsõ napon, legkésõbb a begyûjtési idõszakot követõ tizenötödik napon adhatja be. A benyújtás napja a borítékon szereplõ postai bélyegzõ dátuma. Javasoljuk, hogy a küldeményt, saját
érdekében, a TSZK tértivevénnyel adja fel.
A benyújtási idõszakon kívüli benyújtás esetén a kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül! A TSZK
az összesített kifizetési kérelmek MVH részére történõ benyújtásáért teljes körû anyagi felelõsséggel tartozik.
7. A TSZK-nak a vele szerzõdésben álló ügyfelek kérelmeit összesítve, postai úton, az MVH TSZK székhelye szerinti megyei kirendeltségéhez kell benyújtania. Kizárólag az MVH által rendszeresített formanyomtatványokon, illetve a VKSZI honlapján feltöltött formanyomtatványon beadott kérelem fogadható el.
A nem postai úton vagy nem formanyomtatványon történõ benyújtás esetén a kérelem érdemi vizsgálat nélkül
elutasításra kerül.
8. A kifizetési kérelmet és a csatolt betétlapokat, mellékleteket – lehetõség szerint – szkennelésre alkalmas formában kell benyújtani, hogy lehetõvé tegye a különálló laponként történõ kezelést, ezért mellõzzék a lapok összefûzését, összekapcsolását.
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9. Javasoljuk, hogy a kitöltött kifizetési kérelemcsomagról készítsen másolatot és õrizze meg a támogatási idõszak
alatt!
Ha a kifizetési kérelem kitöltésével vagy értelmezésével kapcsolatban bármilyen kérdése, problémája van, forduljon
bizalommal a területileg illetékes megyei MVH kirendeltséghez.
FONTOS! Mielõtt a kifizetési kérelmet beadná az Önnel szerzõdésben álló TSZK-hoz, bizonyosodjon meg arról,
hogy minden Önre vonatkozó rovatot kitöltött és minden szükséges dokumentumot csatolt, illetve a kérelmet aláírta!

D0508-02 Kifizetési kérelem
Kötelezõen benyújtandó
Felhívjuk a figyelmét, hogy a VKSZI által üzemeltetett informatikai rendszeren keresztül kitölthetõ és nyomtatható a formanyomtatvány. Az MVH honlapjáról csak a VKSZI-nél fellépõ technikai hibák esetében töltendõ le a dokumentum! Amennyiben az MVH honlapjáról történik a letöltés a Kifizetési kérelem iratkódja D0508-02 lesz.
1. Kifizetési kérelem iratkódja
Ebbe az adatblokkba ne írjon semmit, hagyja üresen!
2. Azonosítási információ
Ügyfél-regisztrációs szám: Ebbe a rovatba írja be az MVH által kiadott ügyfél-regisztrációs igazoláson szereplõ
10 jegyû azonosító számot!
Utolsó kifizetési kérelem: Ebben a rovatban jelölje X-szel, ha a benyújtásra kerülõ kifizetési kérelem végelszámolásnak minõsül az adott támogatási határozat tekintetében.
3. Ügyfél adatai
Név: Ebbe a rovatba írja be a saját nevét, amelyet az ügyfél-nyilvántartáshoz megadott, amennyiben természetes személyként (õstermelõ, egyéni vállalkozó) kíván kifizetést igényelni, vagy a vállalkozás (cég) nevét, amennyiben a kifizetési kérelmet az Ön által képviselt jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet (továbbiakban együtt: szervezet) képviseletében kívánja benyújtani! Amennyiben Ön természetes személy a személynevet elõtaggal (dr., ifj.,
id. stb.) együtt adja meg, de a cégforma rovatot ne töltse ki!
Cégforma: Ha a kérelmezõ szervezet, akkor feltétlenül adja meg a cégformát is (rt., kft., bt. stb.) és hagyja üresen az
elõtag rovatot!
4. Kapcsolattartási információ
Ebbe az adatblokkba írja be a kapcsolattartó személy nevét és elérhetõségét a telefonszám, faxszám és e-mail cím feltüntetésével.
Ezt az adatblokkot nem kötelezõ kitölteni, ha a kapcsolattartó személye megegyezik az ügyfél személyével, és a kapcsolattartási adatok megegyeznek az ügyfélregiszterbe bejelentett adatokkal. Amennyiben ezt a rovatot üresen hagyja,
úgy az MVH az ügyfél-nyilvántartásban megadott adatait fogja használni.
Ha az ügyfél nem érhetõ el telefonon, akkor célszerû olyan személy telefonszámát megadni, aki az ügyféllel fel tudja
venni a kapcsolatot az MVH megkeresése esetén. Ez az információ segít ügyintézõinknek kérelme gyorsabb és hatékonyabb kezelésében.
Az ügyféllel történõ levelezést az MVH az ügyfél-nyilvántartásban megadott levelezési címen bonyolítja. Ha a levelezést más címre kéri, akkor a levelezési címet kizárólag az ügyfél-nyilvántartásban módosíthatja az MVH honlapjáról
(www.mvh.gov.hu) letölthetõ G002 Regisztrációs módosító lap segítségével.
5. Támogatásra vonatkozó információk
Támogatási határozat száma: ebben a rovatban tüntesse fel a támogatási kérelmének helyt adó/részben helyt adó határozat vonalkódját.
Szerzõdés száma: ebben a rovatban tüntesse fel a TSZK és az ügyfél között létrejött szolgáltatási szerzõdés számát.
6. Elszámolni kívánt összeg
Az elszámolni kívánt kiadások vonatkozásában áfa-visszaigénylésre jogosult vagyok:
A négyzetben tüntesse fel az 1-es számot, amennyiben visszaigénylésre jogosult; amennyiben visszaigénylésre nem
jogosult, akkor a 2-es számot.
Elszámolni kívánt összeg: tüntesse fel az adott kifizetési kérelemmel elszámolni kívánt összeget. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Bizottság 1975/2006/EK tanácsi rendeletének 31. cikkében foglaltak értelmében, amennyiben a kifizetési
kérelemben igényelt támogatási összeg több mint 3%-kal meghaladja az MVH által, a kifizetési kérelem jogosultságá-
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nak vizsgálata alapján megállapított támogatási összeget, az MVH a megállapított támogatási összeget csökkenti az
igényelt és a megállapított támogatási összeg különbözetével.
7. Csatolt mellékletek:
Kérjük, hogy a négyzetbe a csatolt dokumentum darabszámát írja be.
A bizonylatmásolat melletti négyzetekbe a szolgáltatásra vonatkozóan kiállított, a kérelem benyújtásáig az ügyfél által pénzügyileg rendezett és a kérelemhez csatolt bizonylatmásolatok darabszámát írja be.
8. Bizonylatok adatai
Kiállító adószáma: kérjük itt feltüntetni annak a TSZK-nak az adószámát, amellyel szerzõdéses viszonyban áll.
Bizonylat azonosítója: ebbe a mezõbe írja be a számla azonosítására szolgáló betûket és számokat tartalmazó
azonosító számot.
Bizonylat típusa: ebben a rovatban adja meg, hogy milyen típusú bizonylaton szereplõ költségtételeket kíván elszámolni. (pl.: számla, részszámla, végszámla)
Teljesítés idõpontja: ebbe a rovatba írja a bizonylaton szereplõ teljesítési idõpontot, a naplóval igazolt teljesítési
dátumot.
Fizetés módja: ebben a rovatban adja meg a pénzügyi teljesítés módját. UT – ha banki utalással, vagy KP – ha készpénzben történt, más fizetési mód nem fogadható el. Amennyiben az adott bizonylaton szereplõ kiadások kiegyenlítése
átutalással és készpénzfizetéssel történt, akkor fizetési módként KP-t jelöljön meg.
Nettó érték: írja be a bizonylaton szereplõ nettó értéket a megadott devizanemben.
Áfa: adja meg a bizonylaton megjelölt áfa értékét %-ban, vagy az AM – ha alanyi mentes –, TM – ha tárgyi mentes –
jelölést.
Pénzügyi teljesítés idõpontja: az a nap (év, hónap, nap), amikor a bizonylat értéke pénzügyileg rendezésre került,
ami átutalás esetén az átutalás napja, készpénz esetében pedig a készpénzfizetés idõpontja.
Pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat(ok) azonosítója: ebbe az adatblokkba írja be a megadott pénzügyi teljesítés
idõpontjában kiállított igazoló okmány azonosítóját. Átutalás esetén: bankkivonat azonosítóját, készpénzfizetés esetén
hagyja üresen vagy írja be a készpénz átvételét bizonyító dokumentum számát.
9. Szolgáltatásrészletezõ
Szolgáltatás azonosítója: tüntesse fel a bizonylaton szereplõ Szolgáltatási Jegyzék számot.
Bizonylat azonosítója: ebbe a mezõbe írja be a számla azonosítására szolgáló betûket és számokat tartalmazó
azonosító számot.
Tételazonosító: tüntesse fel a többször módosított 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet 1. számú mellékletében szereplõ
és a számla másolaton is megjelenõ szolgáltatáskódokat.
Mennyiség: adja meg, hogy az adott szolgáltatásból hány órát vett igénybe, a teljesítési igazolásnak megfelelõen.
Naplóbejegyzés sorszáma: adja meg az adott szolgáltatáshoz tartozó, teljesítést igazoló naplóbejegyzés sorszámát.
Elszámolni kívánt nettó összeg: tüntesse fel, hogy az adott szolgáltatásra mekkora összeget kíván a kérelmében elszámolni, nettó értéken.
10. Nyilatkozatok
Kérjük, figyelmesen olvassa el az ebben az adatblokkban szereplõ nyilatkozatokat, mert azok a teljes támogatási idõszakban betartandó kötelezettségeket tartalmaznak! A kifizetési kérelmet csak akkor írja alá és nyújtsa be, ha ezekkel
egyetért.
11. Kitöltésdátum és ügyfélaláírás
Benyújtás elõtt a kifizetési kérelem kitöltött példányát írja alá, mert aláírások nélkül a kérelem érvénytelen! A kifizetési kérelem csak eredeti – szervezet esetében cégszerû – aláírással fogadható el!
Cégszerû aláírás: a szervezet hivatalos képviseletére jogosult személy(ek)nek a szervezet nevében, az aláírási címpéldányban foglaltak szerint, vagy a cégjegyzésre jogosult személy meghatalmazása alapján teljesített aláírása. A cégszerû
aláírás elengedhetetlen része a képviselt szervezet megnevezése, az aláírásra jogosult személy (nyomtatott betûvel kiírt)
teljes neve és aláírása, és ha van, a szervezet bélyegzõlenyomata.
Az aláíró nevénél minden esetben tüntesse fel nyomtatott betûkkel az aláíró nevét.
Aláírás hiányában a kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül!
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Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium közleménye
Közlemény
Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
közleménye
az igazságügyi szakértõi névjegyzékbe bejegyzettekrõl
és az igazságügyi szakértõi névjegyzékbõl töröltekrõl
I.
Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium az igazságügyi szakértõi névjegyzék vezetésérõl szóló 210/2005. (X. 5.)
Korm. rendelet 9. §-ában foglaltak alapján az alábbi – az igazságügyi szakértõi névjegyzék 2008. január 1. és 2008. június 30. között bejegyzett szakértõk adatait tartalmazó – névsort teszi közzé:
Név

Berkes Ildikó Valéria

8133 Mezõszentgyörgy, Kossuth u. 68.
6000 Kecskemét, Batthyány u. 14.
1171 Budapest,
Árpád-házi Szent Erzsébet park 5.
4002 Debrecen, Pf. 265

Berky Zsolt

1075 Budapest, Wesselényi u. 26.

Bognár Csaba

8200 Veszprém, Hársfa u. 33.

dr.
dr.

Borzi Miklós
Czifra László
Csáti Szilvia

6722 Szeged, Zászló u. 3.
8200 Veszprém, Dózsa Gy. út 14/1.
3300 Eger, Csiky J. u. 11/A

dr.

Csintalan László
Csorba Gábor
D. Nagy Anikó

3524 Miskolc, Mednyánszky út 5.
2030 Érd, Rekettye u. 35/B
5600 Békéscsaba,
Dózsa Gy. u. 22. IV. em. 42.
5008 Szolnok, Szõlõ u. 2.
3525 Miskolc, Palóczy u. 9/A fszt. 4.
1056 Budapest, Molnár u. 47–59.
6726 Szeged, Alsó-kikötõ sor 5. II. 9.

dr.
dr.

dr.

Babják Zoltán
Balogh Sándor
Bélteki Zoltán

Elérhetõségi cím

Deák József
Edõcs József
Faludy Katalin
Fejes Ernõ

Szakterület

Bejegyzés dátuma

egészségbiztosítás
igazságügyi orvostan; patológia
hulladékgazdálkodás

2008. 05. 26.
2008. 04. 01.
2008. 04. 04.

klinikai és mentálhigiéniai felnõtt- és
gyermek-szakpszichológia
egészségbiztosítás; aneszteziológia és
intenzív terápia
erdõgazdálkodás; erdõvédelem; erdõk
természetvédelme; erdõkár
adó- és járulék; könyvszakértés
állategészségügy; élelmiszer-biztonság
klinikai és mentálhigiéniai felnõtt- és
gyermek-szakpszichológia
személy- és vagyonvédelem
építéstechnológia
klinikai és mentálhigiéniai felnõtt- és
gyermek-szakpszichológia
biztosítás
ingatlan-értékbecslés
adó- és járulék; könyvszakértés
állattenyésztés technológiája és
eszközeinek biztonsága;
növénytermesztés technológiája és
eszközeinek biztonsága; állattenyésztés;
gyepgazdálkodás; kertészeti
növénytermesztés; mezõgazdasági
termények, termékek tárolása;
mezõgazdasági termények, termékek
tartósítása; mezõgazdasági
termésbecslés; szántóföldi
növénytermesztés; mezõgazdasági kár,
mezõgazdasági kárbecslés

2008. 05. 28.
2008. 01. 08.
2008. 06. 04.
2008. 05. 26.
2008. 01. 07.
2008. 01. 07.
2008. 06. 02.
2008. 02. 14.
2008. 01. 04.
2008. 04. 07.
2008. 01. 07.
2008. 05. 28.
2008. 01. 07.
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Fekete Sándor

dr.

dr.

dr.
dr.

dr.

dr.

Elérhetõségi cím

Firbás Nándor István

4024 Debrecen,
Wesselényi u. 41. II. em. 7.
7090 Tamási, Miklósvár u. 24.

Fodor Miklós Károly
Foszler Ibolya

1119 Budapest, Boglárka u. 20.
1225 Budapest, Kassai u. 4.

Fülöp Tamás Miklós

2230 Gyömrõ, Rudolf u. 5.

Fürst Lajos

8220 Balatonalmádi,
Malomvölgyi u. 24.

Gerner Lászlóné

4400 Nyíregyháza, Toldi u. 65/A

Gondos Géza

1164 Budapest, Cinke u. 21/A

Hajba Lászlóné
Halmai István Zoltán

1117 Budapest, Bánát u. 14.
3527 Miskolc,
Soltész Nagy Kálmán u. 2. II/11.
8008 Székesfehérvár 8., Pf. 67
1091 Budapest, Üllõi út 93.
4400 Nyíregyháza, Kórház utca 55.

Hanti Péter
Horváth Monika Csilla
Hostisóczki István

Jáger Attila Zoltán

4400 Nyíregyháza,
Fazekas János tér 12. VII/63.

Joháczi Istvánné dr.
Kádár András István

1155 Budapest, Kalitka u. 2.
2000 Szentendre, Hegymester köz 3.

Katona Szilvia Katalin
Kerényi Anna Mária
Király László

2144 Kerepes, Vágány u. 9.
1027 Budapest, Gyorskocsi u. 25.
8991 Teskánd, Hajnal u. 12.
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Bejegyzés dátuma

személy- és vagyonvédelem

2008. 04. 01.

erdõgazdálkodás; erdei vadkár, erdei
vadkárok becslése; erdõkár;
erdõvédelem; vadgazdálkodási tervezés;
zárttéri vadtartás
igazságügyi pszichiátria
építéstechnológia; beruházás,
beruházáslebonyolítás, építésgazdaság,
építésszervezés; ingatlan-értékbecslés
informatikai biztonság; informatikai
rendszerek tervezése, szervezése;
számítástechnikai adatbázis,
adatstruktúrák; szoftverek
bányászati, építõipari gép gyártása;
hõerõgépek és rendszerek; mechanikai
erõgép, energiaközlõ gyártása;
szerszámgépgyártás; villamos mûvek
klinikai és mentálhigiéniai felnõtt- és
gyermek-szakpszichológia
egyedi vagy házi szennyvízkezelés és
-elhelyezés; ipari vízgazdálkodás;
ivóvízellátás, ivóvízminõség-javítás;
települési szennyvízelvezetés és
-tisztítás
könyvszakértés
épületgépészet

2008. 06. 02.

egészségbiztosítás
igazságügyi orvostan
informatikai berendezések,
számítógépek, perifériák és helyi
hálózatok (hardver); informatikai
biztonság; informatikai rendszerek
tervezése, szervezése; stúdiótechnika,
multimédia területtel összefüggõ
informatikai tevékenység;
számítástechnikai adatbázis,
adatstruktúrák; szoftverek
informatikai berendezések,
számítógépek, perifériák és helyi
hálózatok (hardver); informatikai
biztonság; informatikai rendszerek
tervezése, szervezése; számítástechnikai
adatbázis, adatstruktúrák; szoftverek
adó- és járulék; könyvszakértés
gyomszabályozás, vegyszeres
gyomirtás; szántóföldi és kertészeti
növényvédelem
adó- és járulék; könyvszakértés
patológia
állattenyésztés;
keveréktakarmány-gyártás;
mezõgazdasági és élelmiszer-ipari
vállalati gazdálkodás; mezõgazdasági
termények, termékek tárolása;
mezõgazdasági termények, termékek
tartósítása; takarmánygazdálkodás

2008. 01. 07.
2008. 06. 11.

2008. 03. 31.

2008. 03. 31.

2008. 01. 14.
2008. 01. 08.

2008. 06. 02.
2008. 02. 15.
2008. 03. 14.
2008. 05. 28.
2008. 06. 17.

2008. 06. 25.

2008. 06. 04.
2008. 02. 27.

2008. 04. 07.
2008. 03. 01.
2008. 04. 01.
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Név

Lakatos Tamás

dr.
dr.

dr.
dr.

dr.

dr.

Elérhetõségi cím

7694 Hosszúhetény,
Püspökszentlászló út 16.

5713
Szakterület

informatikai berendezések,
számítógépek, perifériák és helyi
hálózatok (hardver); informatikai
biztonság; informatikai rendszerek
tervezése, szervezése; számítástechnikai
adatbázis, adatstruktúrák; szoftverek
Lesznyák József János
6000 Kecskemét, Pajzs u. 25.
patológia
Lõrincz György
9024 Gyõr, Hunyadi u. 7/A
vasúti hidak és egyéb mérnöki
létesítmények építése és fenntartása;
vasúti hidak és egyéb mérnöki
létesítmények tervezése; tartószerkezet
(statika); közúti mûtárgyak és egyéb
mérnöki létesítmények tervezése,
építése, üzemeltetése és fenntartása
Medve László
3100 Salgótarján, Kemping út 2.
aneszteziológia és intenzív terápia
Mesics Tamás
8200 Veszprém, Dózsa György utca 30. igazságügyi orvostan
Mezei Marianna
4400 Nyíregyháza,
hulladékgazdálkodás; környezeti víz- és
Eperjes u. 18. II. em. 8.
talajvédelem; levegõtisztaság-védelem
Molnár Éva Mária
1118 Budapest,
építészet; beruházás, beruházásBrassó út 169. D/1. IV. em. 14.
lebonyolítás, építésgazdaság,
építésszervezés; épületszerkezet
Molnár Tamás
2475 Kápolnásnyék, Kenessey u. 5.
belvízi hajózási nautika
Muszáné Bácsevszky Rita 1138 Budapest, Váci út 152–156.
építési szakipar
Nagy Zoltán György
3526 Miskolc, Huszár 41.
bányászati, építõipari gép gyártása;
közúti gépjármûvek és egyéb közúti
jármûvek gyártása; mechanikai erõgép,
energiaközlõ gyártása; mezõgazdasági
gép gyártása; szerszámgépgyártás
Nemes András László
8200 Veszprém, Nyerges u. 12/D
épületszerkezet
Nesztinger Péter László 8200 Veszprém, Batsányi út 5. (Pf. 20) anyagmozgatás technológiája és
eszközeinek biztonsága; építõipari
kivitelezés technológiája és eszközeinek
biztonsága; feldolgozóipari tevékenység
technológiája és eszközeinek
biztonsága; szállítás technológiája és
eszközeinek biztonsága
Nyirkos Béla
4028 Debrecen, Nagy Pál u. 18.
környezeti zaj- és rezgésvédelem
Nyirõ Ferenc
8400 Ajka, Váralja u. 6.
hõerõgépek és rendszerek;
villamos mûvek;
levegõtisztaság-védelem
Osgyáni Attila Károly
3518 Miskolc, Erenyõ u. 84.
adó- és járulék
Papczunné Juhász Judit
3525 Miskolc, Madarász V. út 5. fszt. 3. adó- és járulék
Papp Károly Tibor
1081 Budapest, Fiumei út 14.
informatikai berendezések,
számítógépek, perifériák és helyi
hálózatok (hardver); informatikai
biztonság; informatikai rendszerek
tervezése, szervezése; számítástechnikai
adatbázis, adatstruktúrák; szoftverek
Preusser Márta
1027 Budapest, Margit krt. 48.
radiológia
Ragó József Miklós
5000 Szolnok, Szántó krt. 41. III/9.
gépjármû-közlekedési mûszaki (javítás,
karbantartás, jármûértékelés);
közútijármû-vizsgálat
Rózsa Zsuzsanna
8000 Székesfehérvár, Budai út 141/3.
adó- és járulék; könyvszakértés
Sándor Erika
1089 Budapest, Mosonyi u. 9.
patológia
Schleicher István Antal
8200 Veszprém, Ady E. u. 69.
épületvillamosság
Schmidtka Ferenc
1105 Budapest, Vaspálya u. 17/A
gépjármû-közlekedési mûszaki (javítás,
karbantartás, jármûértékelés);
közútijármû-vizsgálat

Bejegyzés dátuma

2008. 03. 31.

2008. 03. 01.
2008. 02. 14.

2008. 03. 31.
2008. 07. 01.
2008. 03. 31.
2008. 02. 22.

2008. 04. 23.
2008. 02. 22.
2008. 03. 31.

2008. 06. 02.
2008. 02. 15.

2008. 01. 07.
2008. 02. 12.

2008. 04. 02.
2008. 05. 27.
2008. 03. 31.

2008. 03. 20.
2008. 03. 31.

2008. 01. 07.
2008. 02. 27.
2008. 03. 28.
2008. 03. 31.
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dr.

dr.

dr.

Elérhetõségi cím
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Bejegyzés dátuma

2008. 04. 07.

Seress László

1025 Budapest,
Nagybányai út 66/C 4. lakás

Serly Miklós

2092 Budakeszi, Tavasz u. 17.

Stankovics Zsolt
Szabó Attila Imre

8500 Pápa, Ady Endre sétány 7/A
3529 Miskolc, Derkovits Gy. u. 54.

Szarvasné Szûcs Mária
Magdolna
Szilágyi Márta
Szirtey Árpád
Sztán Gabriella Erika
Turzó Nazira

3900 Szerencs, Veres Péter út 17.

informatikai rendszerek tervezése,
szervezése; számítástechnikai adatbázis,
adatstruktúrák; szoftverek
elektronikus hírközléssel összefüggõ
méréstechnika; informatikai
berendezések, számítógépek, perifériák
és helyi hálózatok (hardver);
informatikai rendszerek tervezése,
szervezése; mûsorszolgáltatással
összefüggõ elektronikus hírközlési
tevékenység; vezetékes elektronikus
hírközlés; vezeték nélküli elektronikus
hírközlés
ingatlan-értékbecslés
hulladékgazdálkodás; környezeti víz- és
talajvédelem; felszín alatti
vízkészlet-gazdálkodás
adó- és járulék

5000 Szolnok, Hõsök tere 2–4.
1011 Budapest, Fõ u. 11.
1329 Budapest, Pf. 31
8000 Székesfehérvár,
Vajda János u. 2/A
6724 Szeged, Bakay N. u. 8.
8429 Porva, Fõ u. 22.
8429 Porva, Fõ u. 22.

belgyógyászat; egészségbiztosítás
adó- és járulék; könyvszakértés
adó- és járulék
klinikai és mentálhigiéniai felnõtt- és
gyermek-szakpszichológia
szülészet-nõgyógyászat
adó- és járulék; könyvszakértés
könyvszakértés

1037 Budapest, Testvérhegyi út 3.

adó- és járulék; könyvszakértés;
pénzpiac
könyvszakértés
haemogenetika (DNS)
egyedi vagy házi szennyvízkezelés és
-elhelyezés; ipari vízgazdálkodás;
ivóvízellátás, ivóvízminõség-javítás;
települési szennyvízelvezetés és
-tisztítás

Vajda György
Veinperl Róbert
Veinperlné Gulyás
Zsuzsanna
Vogl Antal
Volák Mária
Zenke Petra Zsuzsanna
Zombori Ferenc

6200 Kiskõrös, Tomori u. 4.
1135 Budapest, Palóc u. 4. I/12.
5008 Szolnok, Fazekas Mihály út 45.

2008. 02. 13.

2008. 04. 01.
2008. 04. 09.

2008. 05. 27.
2008. 04. 01.
2008. 06. 04.
2008. 02. 13.
2008. 04. 07.
2008. 04. 04.
2008. 05. 29.
2008. 02. 15.
2008. 05. 28.
2008. 01. 07.
2008. 02. 15.
2008. 04. 01.

II.
Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium az igazságügyi szakértõi névjegyzék vezetésérõl szóló 210/2005. (X. 5.)
Korm. rendelet 9. §-ában foglaltak alapján az alábbi – az igazságügyi szakértõi névjegyzékbe 2008. január 1. és 2008. június 30. között bejegyzett társaságok adatait tartalmazó – névsort teszi közzé:
Név

Székhely

Szakterület

eNZé-PRODUKT Ipari,
3526 Miskolc, Huszár út 41.
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

2008. 05. 13.

FIGORI Független Igazságügyi
Orvosszakértõi Iroda Kft.

2008. 02. 28.

Fujkó Anna Bejegyzett
Könyvvizsgáló Kft.

bányászati, építõipari gép gyártása;
közúti gépjármûvek és egyéb közúti
jármûvek gyártása; mechanikai erõgép,
energiaközlõ gyártása;
szerszámgépgyártás; mezõgazdasági
gép gyártása
1133 Budapest, Pannónia u. 116. X/61. igazságügyi orvostan; igazságügyi
pszichiátria; klinikai és mentálhigiéniai
felnõtt- és gyermek-szakpszichológia
3525 Miskolc, Dózsa Gy. u. 18.
adó- és járulék; könyvszakértés;
pénzpiac

Bejegyzés dátuma

2008. 05. 09.
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Név

Székhely

5715
Szakterület

Bejegyzés dátuma

DR. MÁTHÉ ÉS TÁRSA
Egészségügyi és Szolgáltató Bt.
MABE-Szoft
Számítástechnikai Kft.

6300 Kalocsa, Veres Péter u. 11.

igazságügyi pszichiátria; neurológia

2008. 03. 28.

4400 Nyíregyháza, Ér út 13.

2008. 06. 30.

Médiapszicho Szakértõi
Szolgáltató Kft.

1115 Budapest, Bogyó utca 5. I/2.

szoftverek; informatikai biztonság;
számítástechnikai adatbázis,
adatstruktúrák; informatikai rendszerek
tervezése, szervezése; könyvszakértés
klinikai és mentálhigiéniai felnõtt- és
gyermek-szakpszichológia; igazságügyi
pszichiátria
aneszteziológia és intenzív terápia
adó- és járulék; könyvszakértés

2008. 03. 28.

adó- és járulék; könyvszakértés

2008. 05. 09.

SOMNIA Egészségügyi
1112 Budapest, Hegytetõ u. 13/B
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
SZENCZI DIVIZOR Üzletviteli- 1125 Budapest, Istenhegyi út 100. I/2.
Tanácsadó és Könyvvizsgáló Kft.
W.U.K. Igazságügyi
7634 Pécs, Gyöngyvirág u. 20.
Szakértõi Kft.

2008. 05. 13.

2008. 03. 28.

III.
Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium az igazságügyi szakértõi névjegyzék vezetésérõl szóló 210/2005. (X. 5.)
Korm. rendelet 9. §-ában foglaltak alapján az alábbi – az igazságügyi szakértõi névjegyzékbõl 2008. január 1. és 2008.
június 30. között törölt szakértõk adatait tartalmazó – névsort teszi közzé:
Sorszám

Név

Ig. sz.

Törlés dátuma

1.

Ádám Miklós

2469

2008. 03. 26.

2.

Andrási Zsuzsanna

270002

2008. 03. 26.

3.

dr.

Babicsák István

007223

2008. 03. 26.

4.

dr.

Bagdy Emõke

270089

2008. 03. 26.

5.

dr.

Biró Andor József

007550

2008. 03. 25.

6.

Bodnár Béla

3255

2008. 02. 22.

7.

Darvasi Attila

4771

2008. 05. 09.

Dávidné Molnár Györgyi

3699

2008. 03. 26.

Dénes Iván

5907

2008. 03. 26.

Dévai Ferenc

2511

2008. 03. 26.

G. Héri Vera

1569

2008. 03. 26.

12.

Gordos Mátyás

4394

2008. 03. 26.

13.

Gyõri László

270822

2008. 05. 09.

14.

Harkai György

2793

2008. 03. 17.

15.

Harmati János

0620

2008. 03. 26.

8.
9.

dr.

10.
11.

dr.

16.

Harrach Péter

0573

2008. 01. 11.

17.

dr.

Huszár Gergely

5791

2008. 03. 26.

18.

dr.

Juhász Ibolya Ilona

5531

2008. 03. 26.

19.

Kalmár László

5551

2008. 03. 26.

20.

Kerek István

007271

2008. 03. 26.

21.

Kerekes József

007381

2008. 05. 09.

22.

Kereszturi Tibor

5446

2008. 03. 25.

23.

Kiss Árpád

0103

2008. 03. 26.

24.

Kiss István

0725

2008. 03. 26.

25.

Kiss István

4898

2008. 03. 26.

26.

Kiss József

4041

2008. 03. 26.

27.

Klinga Mária

6206

2008. 03. 26.
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Név

Ig. sz.

Törlés dátuma

28.

Kovács Lajos Antal

1696

2008. 04. 22.

29.

Kulcsár László

2559

2008. 03. 26.

30.

Lang Miklós Attila

31.

Lóki Ferenc

32.

Máténé Szilágyi Ildikó

33.

Matheisz János

006900

2008. 03. 26.

34.

Molnár István

1297

2008. 03. 26.

35.

Nádas Mátyás

3979

2008. 03. 26.

36.

Nagy Lajos

1291

2008. 02. 22.

37.

2008. 03. 26.

1156

2008. 04. 03.

007852

2008. 02. 27.

Pap Sándor

4838

2008. 03. 26.

39.

Papp László

2487

2008. 05. 09.

Polecsák Mária

270521

2008. 03. 27.

Polgár György

007042

2008. 03. 26.

Próder József

5215

2008. 03. 26.

43.

Ratkóczy Miklós

1061

2008. 03. 26.

44.

Récsényi Attila

3654

2008. 03. 26.

45.

Répás László

3570

2008. 03. 26.

46.

Répási László

1851

2008. 03. 26.

47.

Somogyi Csizmaziáné dr. Kováts Erzsébet

006644

2008. 03. 26.

48.

Soós László

0982

2008. 05. 09.

49.

Szabó Iván Károly

2001

2008. 03. 26.

50.

Szabó Péter

5082

2008. 04. 22.

51.

Száraz Ferenc

1204

2008. 03. 26.

dr.

41.
42.

dr.

Orczán Zsolt László

2008. 05. 09.

0194

38.
40.

dr.

007371

52.

dr.

Székelyhidi Lajos

2988

2008. 05. 09.

53.

dr.

Szörcsei Tamás

5841

2008. 03. 26.

54.

Tausz Veronika

4001

2008. 03. 26.

55.

Tihanyi Béláné

1163

2008. 03. 26.

56.

Tóth István

3311

2008. 03. 26.

57.

Vág Márián József

1980

2008. 02. 04.

58.

Varga Gábor

2415

2008. 03. 17.

59.

Varga Márta

5865

2008. 03. 26.

007363

2008. 03. 26.

60.

dr.

Verebélyi Aranka

61.

dr.

Veres Zoltán

3505

2008. 03. 26.

62.

Villányi János

4965

2008. 03. 26.

63.

Zámbó Zoltán

3111

2008. 03. 26.

A névjegyzékbõl való törléssel egyidejûleg az igazságügyi szakértõk részére kiállított igazolványokat az Igazságügyi
és Rendészeti Minisztérium bevonta.
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A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium közleménye
A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium közleménye
szakképesítések központi programjainak (tanterveinek) kiadásáról
A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b) pontjában foglaltak alapján az alábbi
szakképesítések központi programjai (tantervei) kiadásra kerültek.
Jóváhagyási szám: KHEM/911/2/2008.
A központi programokat a távközlési ágazatba tartozó, valamint a postai ügyintézõ szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei kiadásáról szóló 15/2008. (IV. 3.) GKM rendelet alapján indított iskolai rendszerû szakképzésben kell
alkalmazni.

Szakképesítés OKJ azonosító száma

Szakképesítés megnevezése

33 523 02 0000 00 00

Távközlési- és informatikaihálózat-szerelõ

33 523 03 1000 00 00

Távközlési mûszerész

54 523 03 0000 00 00

Távközlési technikus

52 841 02 0000 00 00

Postai ügyintézõ

A jóváhagyott központi programok megtekinthetõek a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet honlapján
(www.nive.hu).
A hiteles központi programok példányait a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet forgalmazza.
A megrendeléseket az NSZFI Vizsgadokumentációs Iroda, 1085 Budapest, Baross u. 52. levélcímre lehet megküldeni.

Dr. Szabó Pál s. k.,
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
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A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter közleménye
A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter közleménye
szakképesítések központi programjainak (tanterveinek) kiadásáról
A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (2) bekezdése b) pontjában foglaltak alapján az alábbi szakképesítések központi programjai (tantervei) kiadásra kerültek.
A központi programokat a gazdasági és közlekedési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (IV. 3.) GKM rendelet alapján indított iskolai rendszerû szakképzésben
kell alkalmazni.

Sorszám

Szakképesítés azonosító száma

Szakképesítés megnevezése

1.

54 481 01 1000 00 00

CAD-CAM informatikus

2.

54 481 02 0000 00 00

Informatikai alkalmazásfejlesztõ

3.

54 481 03

Informatikai rendszergazda

4.

54 481 04

Informatikus

5.

33 523 01 1000 00 00

Számítógép-szerelõ, -karbantartó

A jóváhagyott központi programok megtekinthetõek a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet honlapján
(www.nive.hu).
A hiteles központi programok példányait a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet forgalmazza.
A megrendeléseket az NSZFI Vizsgadokumentációs Iroda, 1085 Budapest, Baross u. 52. levélcímre lehet megküldeni.

MeH EKK ügyszám: XIX–856/1/2008.

A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ minisztert
helyettesítõ jogkörében:
Csizmár Gábor s. k.,
államtitkár
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A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter közleménye
szakképesítések adaptált központi programjainak (tanterveinek) kiadásáról
mozgáskorlátozott, hallássérült, látássérült tanulók számára

A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján az alábbi szakképesítések központi programjai (tantervei) kiadásra kerültek.
A központi programokat a gazdasági és közlekedési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (IV. 3.) GKM rendelet alapján indított iskolai rendszerû szakképzésben
kell alkalmazni.

Sorszám

Szakképesítés azonosító száma

Szakképesítés megnevezése

1.

54 481 04 0000 00 00

Informatikus

2.

33 523 01 1000 00 00

Számítógép-szerelõ, -karbantartó

3.

54 481 03 0100 52 01

Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ

4.

54 481 01 0100 31 01

Számítógépes mûszaki rajzoló

A jóváhagyott központi programok megtekinthetõek a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet honlapján
(www.nive.hu).
A hiteles központi programok példányait a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet forgalmazza.
A megrendeléseket az NSZFI Vizsgadokumentációs Iroda, 1085 Budapest, Baross u. 52. levélcímre lehet megküldeni.

MeH EKK ügyszám: XIX–849/2/2008.

Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
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2008. július 30.

A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium közleményei
Pályázati felhívás
a hazai roma mikro-, kis- és középvállalkozások
piaci esélyeit és versenyképességét javító fejlesztések és beruházások támogatására
(Kódszám: KKC-2008-R)
A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium pályázatot hirdet a hazai roma mikro-, kis- és középvállalkozások piaci esélyeit és versenyképességét javító fejlesztések és beruházások támogatására a Kis- és Középvállalkozói
Célelõirányzatból.

I. A támogatás célja
A pályázati konstrukció célja: a hazai roma mikro-, kis- és középvállalkozások piaci esélyeit javító fejlesztések és
beruházások támogatása, különös tekintettel az ingatlanfejlesztésekre, gépek, berendezések és haszongépjármûvek beszerzésére, informatikai fejlesztésre, már mûködõ vállalkozások tekintetében.
A program megvalósítása a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egyes fejezeti kezelésû elõirányzataiból finanszírozott, állami támogatásnak minõsülõ felhasználások általános szabályairól szóló 6/2008. (III. 7.) GKM rendelet 4. §-a
(1) bekezdésének 1. pontja szerinti jogcímen, a Kis- és Középvállalkozói Célelõirányzat [a Magyar Köztársaság 2008.
évi költségvetésérõl szóló 2007. évi CLXIX. törvény 1. melléklet XV. fejezet 25. cím 3. alcím 3. jogcímcsoport] terhére
történik.

II. A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 300 millió Ft.

III. A támogatott pályázatok várható száma
A támogatott pályázatok várható száma: 90-100 db.

IV. Pályázók köre (Támogatásra jogosultak)
Pályázhatnak a magyarországi székhelyû, a devizajogszabályok alapján belföldinek minõsülõ
– gazdasági társaságok (közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelõsségû társaság, részvénytársaság, közös
vállalat),
– szövetkezetek,
– egyéni vállalkozók,
amelyek mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minõsülnek.
A mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározását a pályázati formanyomtatvány ismerteti részletesen.
A pályázónak rendelkeznie kell az Országos Cigány Önkormányzat, vagy a területileg illetékes Cigány Kisebbségi
Önkormányzat (CKÖ) támogató levelével, melyet kizárólagosan az aláírásra jogosultak írhatnak alá. Amennyiben az
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adott településen nincs helyi CKÖ, akkor a helyi roma közösség érdekképviseletét ellátó társadalmi szervezet ajánlásával kell rendelkeznie a pályázónak, mely ajánláshoz mellékelni kell a társadalmi szervezet bírósági végzését is. Az ajánlásnak részletesen tartalmaznia kell, hogy:
– a vállalkozás eddigi tevékenysége során hogyan járult hozzá a helyi roma közösség gazdasági és társadalmi integrációjához,
– a vállalkozás foglalkoztatott-e korábban roma munkavállalókat.

V. Támogatás formája
A támogatás formája: a pályázó mûködési támogatásának nem minõsülõ, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges
juttatás (a továbbiakban: vissza nem térítendõ támogatás).
A pályázat keretében nyújtott támogatás csekély összegû (de minimis) támogatásnak minõsül. Csekély összegû támogatás esetén bármely három pénzügyi év idõszakában bármely kedvezményezett részére odaítélt csekély összegû támogatás összege nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, a közúti szállítási ágazatban tevékenykedõ kedvezményezett esetében a 100 000 eurónak megfelelõ forint összeget. A csekély összegû támogatás odaítélésének feltétele, hogy azt megelõzõen a kedvezményezett nyilatkozik a megelõzõ két pénzügyi évben és a folyamatban lévõ pénzügyi évben általa
igénybe vett valamennyi csekély összegû támogatás támogatástartalmáról. Csekély összegû támogatás nyújtható valamennyi ágazat vállalkozásai számára – a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról
szóló 1998/2006/EK Bizottsági rendelet alapján – az alábbi kivételekkel:
a) halászati és akvakultúra-ágazat vállalkozásai;
b) az EK Szerzõdés I. mellékletében felsorolt mezõgazdasági termékek elsõdleges termeléséhez kapcsolódó tevékenységet végzõ vállalkozások;
c) az EK Szerzõdés I. mellékletében felsorolt mezõgazdasági termékek feldolgozásában vagy forgalmazásában tevékenykedõ vállalkozások, amennyiben:
1. a támogatás összege az elsõdleges termelõktõl beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen
termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,
2. a támogatás az elsõdleges termelõknek való teljes vagy részleges továbbítástól függ;
d) harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az
exportált mennyiségekhez közvetlenül kapcsolódó támogatás, az értékesítési hálózat kialakításával és mûködtetésével,
vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülõ egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatos támogatások;
e) az importáruk helyett hazai áru használatától függõ támogatás;
f) a szénipar vállalkozásai;
g) teherszállító jármûvek megvásárlására a kereskedelmi fuvarozás terén mûködõ vállalkozások számára;
h) nehéz helyzetben lévõ vállalatok részére.
Jelen pályázati felhívás alapján nyújtott támogatások csekély összegû támogatásnak minõsülnek, amelyeket kizárólag
az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. és 88. cikkelyének a csekély összegû (de minimis) támogatásokra való
alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet – HL L sorozat 379/5 2006. 12. 28. – (a továbbiakban 1998/2006/EK bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani.
Minden egyes új csekély összegû (de minimis) támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az elõzõ
két pénzügyi év alatt odaítélt de minimis támogatás teljes összegét kell figyelembe venni.
A csekély összegû (de minimis) támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a támogatási intenzitás csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott mértékét.
A támogatást nyújtó köteles írásban tájékoztatni a kedvezményezettet arról, hogy de minimis támogatásban részesül.
A tájékoztatásnak kifejezetten utalnia kell a 1998/2006/EK bizottsági rendeletre – hivatkozva annak pontos címére és az
Európai Közösség Hivatalos Lapjában való kihirdetésére –, valamint meg kell határoznia a támogatás pontos összegét
támogatástartalomban kifejezve.
Támogató felhívja a pályázó figyelmét, hogy csekély összegû támogatási jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó
minden dokumentumot az odaítélést követõ 10 évig meg kell õriznie és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén
azokat köteles bemutatni.
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VI. A támogatás mértéke
Az elnyerhetõ támogatás mértéke a projekt elszámolható költségének legfeljebb 65%-a, illetve 80%-a, amennyiben a
program a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (IX. 17.) Korm. rendelet 2. melléklete szerint komplex programmal segítendõ 33 leghátrányosabb helyzetû kistérségben valósul meg.
A támogatás maximális összege:
– 5 millió Ft, ha a beruházás nem kizárólag haszongépjármû-beszerzésre, és nem kizárólag minõség-, környezet- és
egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésére vonatkozik, valamint nem kizárólag a piacra jutáshoz szükséges
beszerzésekre vonatkozik,
– 4 millió Ft, ha a beruházás kizárólag haszongépjármû-beszerzésre vonatkozik,
– 1 millió Ft, ha a beruházás kizárólag a piacra jutáshoz szükséges beszerzésekre vonatkozik,
– 800 ezer Ft, ha a beruházás kizárólag minõség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésére vonatkozik.
Ha a pályázónak a támogatásból finanszírozott projekttel kapcsolatban nincs áfalevonási jogosultsága, akkor a támogatás számításának alapja a projekt áfával növelt, bruttó összköltsége.
Ha a pályázó áfalevonásra jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a projekt nettó összköltsége.
A gépbeszerzésnek a pályázó által aktivált beruházás keretében kell megvalósulnia. Operatív lízing és haszonbérlet
keretében történõ beszerzéshez támogatás nem igényelhetõ. Amennyiben a vállalkozás pénzügyi lízing keretében kívánja a gépet beszerezni, a beruházás megvalósítását két éven belül, a pályázó vállalkozás tulajdonjogszerzésével be kell fejezni. A támogatás csak a lízingcég részére fizetendõ tõkerésze után igényelhetõ.
A döntéshozó indokolt esetben a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékkel is megállapíthatja, errõl a pályázót tájékoztatja. Ha a pályázó a csökkentett mértékû támogatás mellett is képes, és kész a fejlesztés megvalósítására, errõl köteles – az értesítés kézhezvételét követõ 15 napon belül – írásban nyilatkozni, csatolva beadványához a megfelelõen módosított üzleti és finanszírozási tervét, az igényelt és az elnyert támogatási összeg különbözetére vonatkozó forrás meghatározását (pl. igazolt saját forrás, bankhitel).
A kedvezményezetteknek jelen pályázati konstrukció keretei közt nincs lehetõségük elõleg igénybevételére.
A támogatás maximális összege csak akkor fizethetõ ki, ha a pályázó az elszámolható költségeket igazoló számlákat a
projekt megkezdését követõ két év plusz 60 napon belül benyújtja a közremûködõ szervezetnek. Mindazokra a számlákra, amelyek e határidõn túl kerülnek benyújtásra, nem fizethetõ ki a támogatás arányos része a pályázó részére. A pályázónak a támogatás elnyerésekor vállalt kötelezettségei ez esetben is fennállnak.

VII. Kizáró okok
Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére
– amely csõdeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll;
– aki vagy amely a támogatás iránti pályázat benyújtását megelõzõ három naptári éven belül az államháztartás alrendszereibõl, az Európai Unió elõcsatlakozási eszközeibõl, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással
összefüggésben a támogatási szerzõdésben vállalt kötelezettségét nem, vagy csak részben teljesítette;
– akinek vagy amelynek lejárt esedékességû, meg nem fizetett köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett;
– aki vagy amely nem felel meg az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ban elõírt, rendezett
munkaügyi kapcsolatok törvényben meghatározott követelményeinek;
– akinek vagy amelynek az utolsó éves beszámoló alapján saját tõkéje negatív volt, vagy az a gazdálkodószervezet,
amelynek a számviteli jogszabályok szerint számított saját tõkéje a törzstõke (alaptõke) jogszabályban elõírt legkisebb
mértéke alá csökkent;
– aki vagy amely a beruházást, illetve a fejlesztést olyan ingatlanon kívánja megvalósítani, amely a pályázat benyújtásának idõpontjában nem per- és igénymentes, illetõleg bérelt ingatlan esetében a bérleti szerzõdés kizárólagos joggal
nem biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetõségét legalább a rendeletben elõírt üzemeltetési kötelezettség idejére. Amennyiben a beruházást, illetve fejlesztést osztatlan közös tulajdonban álló ingatlanon
kívánják megvalósítani, a pályázat befogadásának feltétele a tulajdonostársak között közokiratba vagy tejes bizonyító
erejû magánokiratba foglalt használati megállapodás és az ahhoz tartozó használati megosztásra vonatkozó vázrajz pályázati dokumentációval történõ benyújtása. A per- és igénymentesség követelményének az osztatlan közös tulajdon
azon tulajdoni hányada vonatkozásában kell teljesülnie, amely a beruházás (fejlesztés) helyszíne;
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– akirõl vagy amelyrõl hitelt érdemlõen bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor;
– aki vagy amely a jóváhagyott utolsó éves beszámoló vagy szja-/eva-bevallás alapján meghatározott nettó árbevételének több mint 50%-át mezõgazdasági tevékenység (TEÁOR szám: 01.11 – 03.22) teszi ki;
– a külföldre irányuló szállítási ágazatban tevékenykedõ vállalkozások, a mezõgazdasági, illetve halászati termékeket elõállító, feldolgozó vagy azok marketingjével foglalkozó vállalkozások, valamint az exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységek;
– aki vagy amely ezen pályázat (KKC-2008-R) keretében már részesült támogatásban. (A kis- és középvállalkozásokról, fejlõdésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 4. §-a alapján partner vagy kapcsolódó vállalkozások
vagy annak minõsülnek. Lásd. pályázati formanyomtatvány IV. KKV Nyilatkozat);
– akinek vagy amelynek a tevékenysége/projektje a környezetvédelmi és egyéb hatósági elõírásoknak nem felel meg;
– aki vagy amely nem rendelkezik a tevékenység folytatásához szükséges szakhatósági engedélyekkel;
– akinek vagy amelynek a pályázatban szereplõ projektje részvény- és/vagy üzletrészvásárlást tartalmaz.
A támogatást a pályázat befogadását megelõzõen megkezdett beruházásra nem lehet igényelni. A projekt megkezdésének kritériumait a Pályázati útmutató tartalmazza.

VIII. Támogatható tevékenységek és elszámolható költségek
a) Támogatható tevékenységek köre:
A támogatás kizárólag a pályázó cégkivonat/vállalkozói igazolványban szereplõ tevékenységéhez kapcsolódó, és az
alábbi jogcímeken megvalósuló fejlesztésekhez adható:
a) Mûszaki gépek, berendezések beszerzése és/vagy
– technológiai korszerûsítést eredményezõ új, illetve 6 évnél nem régebbi eszközök beszerzése (azaz az eszköz gyártási éve nem lehet korábbi, mint a pályázat benyújtását megelõzõ hatodik év),
– szállítás és üzembe helyezés,
– betanítás (közvetlenül az eszközhöz kapcsolódva).
b) Ingatlan építése, bõvítése, fejlesztése és/vagy
– infrastruktúra építése, korszerûsítése,
– szolgáltatónak közmû- és hálózatfejlesztési hozzájárulás fizetése,
– ingatlan építése, bõvítése, korszerûsítése,
– ingatlanfejlesztési kiviteli tervek.
c) Informatikai fejlesztés és/vagy
– hardver,
– szoftver (beleértve: speciális egyedi fejlesztésû szoftver).
d) Irodabútor/berendezés vásárlása és/vagy
e) Haszongépjármûvek vásárlása és/vagy
f) Minõség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetése és/vagy
– ISO 9001 szabvány elõírása szerinti minõségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
– ISO 14001 követelményeknek megfelelõ környezetközpontú irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
– ISO/TS 16949; QS 9000, VDA jármûipari beszállítói követelményeknek megfelelõ rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
– AQAP 2110/2120, valamint AQAP 150 és 160 szerinti NATO beszállítói követelményeknek megfelelõ minõségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
– ISO 13485 szabvány elõírása szerinti speciális orvostechnikai többletkövetelményeket tartalmazó minõségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
– Élelmiszer-biztonsági rendszer szabványok (BRC, EFSIS, IFS, ISO 22000) bevezetése és tanúsíttatása,
– EMAS minõségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
– MSZ 28001 (OHSAS 18001) szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer bevezetése és
tanúsítása,
– ISO 27001:2005, informatikai biztonsági menedzsment követelményeknek megfelelõ irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
– ISO/IEC 15408:1999 (Common Criteria 2.1) informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelõ irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
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– BS 15000:2000 (ITIL) informatikai szolgáltatás menedzsment követelményeknek megfelelõ irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
– COBIT3 informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelõ irányítási
rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
– ISO/IEC 17025 szerinti vizsgáló- és kalibráló laboratóriumi rendszer akkreditálása.
A már mûködõ irányítási rendszerek megújítása is támogatható.
g) A piacon való megjelenés támogatása (kiállítás, marketing, …)
– piaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon való részvétel),
– marketingeszközök elkészítése, beszerzése.
A haszongépjármûvet kizárólag a pályázó saját vállalkozási tevékenységének kiszolgálása céljából történõ munkaerõ,
eszköz, alapanyag, készáru szállítására lehet hasznosítani. Más cégek részére történõ bérfuvarozási tevékenység
(TEÁOR’08 49.31 – 49.42) fejlesztése nem támogatható. A pályázó cég ügyvezetõje, képviseletre jogosultja, tagja, valamint rokonaik, mint magánszemélyek nem adhatnak el mûszaki gépet, berendezést, haszongépjármûvet, a pályázó számára.
b) Elszámolható költségek:
Ingatlanfejlesztési célú támogatás esetén az elszámolható költségek:
– Telekhatáron belüli infrastruktúraépítés, (víz, villany, gáz).
– Ingatlanépítés, -bõvítés (amennyiben ezekhez közvetlenül kapcsolódik, útépítés, parkolókialakítás, kerítésépítés és
parkosítás, akkor elfogadható).
– Vásárolt anyagok költsége.
– Vissza nem igényelhetõ áfa (áfa-visszaigénylésre nem jogosult pályázók esetén).
Eszközbeszerzés célú támogatás esetén az elszámolható költségek:
– Mûszaki gépek, berendezések beszerzése.
– Szállítás, üzembe helyezés és költségei.
– Haszongépjármû beszerzése.
– Olyan informatikai eszközök és szoftverek, amelyek a vállalkozás mûködtetéséhez tevékenységéhez elengedhetetlenül szükségesek.
– Digitális fényképezõgép, illetve kamera, amennyiben a fõ tevékenységhez kapcsolódik.
– Vissza nem igényelhetõ áfa (áfa-visszaigénylésre nem jogosult pályázók esetén).
Piacra jutás támogatása esetén az alábbi költségek számolhatók el (maximum 1 millió forintig):
Vásárokon, kiállításokon való megjelenés díja (utazás, napidíj, bérköltség, szállás kivételével).
Marketinganyagok, marketingakciók költsége.
Minõség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása esetén az alábbi költségek számolhatók el (maximum 800 ezer forintig):
Rendszer kialakítása: irányítási rendszer kézikönyve, folyamatleírások, munkautasítások, munkaköri leírások készítése, irányítási rendszer bevezetése, oktatás (a felkészítõ, tanácsadó szervezet árajánlata alapján elszámolt költségek).
Nemzetközileg elismert tanúsíttatás: elõaudit, tanúsító audit, a tanúsítvány regisztrációjának költsége a tanúsító szervezet árajánlata alapján.
c) Egyéb, a támogathatósághoz kapcsolódó feltételek:
– Támogatás csak új telephely létesítéséhez vagy meglévõ telephely bõvítéséhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzéséhez vagy a termékben, a szolgáltatásban vagy a termelési, szolgáltatási folyamatban alapvetõ változást hozó tevékenység megkezdéséhez (ésszerûsítés, diverzifikálás vagy korszerûsítés útján) nyújtható, így szinten tartó beruházás nem finanszírozható.
– A támogatásban részesített fejlesztés a vállalkozás gazdasági tevékenységét szolgálja.
– A támogatás új gép, vagy 6 évesnél nem idõsebb használt gép vásárlásához vehetõ igénybe. Új haszongépjármû
(a luxus terepjárók kivételével valamennyi pick-up típus) beszerzése is támogatható, amennyiben munkaeszköznek tekinthetõ és a vállalkozás mûködtetéséhez elengedhetetlen. A beszerezni kívánt gépeknek meg kell felelniük a vonatkozó
európai irányelvek, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeletek követelményeinek. A gépeknek CE jelöléssel
és/vagy gyártói megfelelõségi nyilatkozattal [lásd 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet a gépek biztonsági követelményeirõl
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és megfelelõségének tanúsíttatásáról] kell rendelkezniük. Használt gép vásárlásához támogatás csak akkor vehetõ igénybe, ha a pályázó igazolni tudja, hogy a használt gép 6 évnél nem idõsebb.
– Használt gép beszerzése esetén az eladónak nyilatkoznia kell a gép eredetérõl, valamint arról a tényrõl, hogy a gép a
projektet megelõzõen nem került beszerzésre hazai vagy európai uniós támogatás igénybevételével. A használt gép ára
nem haladhatja meg a piaci értékét, valamint egy hasonló új gép áránál alacsonyabbnak kell lennie. A használt gépnek a
mûködéshez szükséges mûszaki paraméterekkel kell rendelkeznie, és meg kell felelnie a vonatkozó elõírásoknak és
szabványoknak.
– A gépbeszerzésnek, gépjármûbeszerzésnek a pályázó által aktivált beruházás keretében kell megvalósulnia. Operatív lízing és haszonbérlet keretében történõ beszerzéshez támogatás nem igényelhetõ. Amennyiben a vállalkozás pénzügyi lízing keretében kívánja a gépet beszerezni, a beruházás megvalósítását 2 éven belül a pályázó vállalkozás tulajdonjogszerzésével be kell fejezni. A támogatás csak a lízingcég részére fizetendõ összeg tõkerésze után igényelhetõ.
– Használt haszongépjármû beszerzése esetében a támogatási szerzõdés megkötésekor a gépjármû nem lehet idõsebb
3 évesnél, a gépjármû per-, teher- és igénymentes kell legyen, a gépjármû nem lehet hatósági alvázszámú, karambolos,
továbbá luxus kategóriába sorolt, a gépjármû 60 napnál nem régebbi eredetvizsgálattal, érvényes forgalmi engedéllyel,
környezetvédelmi igazolólappal, illetve törzskönyvvel kell rendelkezzen (az eredetvizsgálatról és a jármûkísérõ okmányokról készített hiteles másolatokat a pályázathoz ugyancsak csatolni kell).
– A fejlesztés megvalósításához nyújtott támogatás esetén a szerzõdéskötés feltételeként a Nemzeti Fejlesztési és
Gazdasági Minisztérium nem ír elõ biztosítékadási kötelezettséget.
– Ingatlannal kapcsolatos beruházások esetén az ingatlan építése, bõvítése, fejlesztése, korszerûsítése támogatható
(pl. külsõ megjelenés javítása, portálok, kirakatok kialakításával, esztétikai színvonal növelésével). A karbantartás és
szintentartó beruházás nem finanszírozható (pl.: péküzem éves újrameszelése, vagy padlószõnyeg lecserélése járólappal stb.), azaz a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott tárgyieszköz-beruházáshoz lehet a támogatást
igénybe venni.
– Üzlethelyiség-fejlesztéshez kapcsolódóan támogatás tárgyi eszközök (mûszaki gépek, berendezések stb.) beszerzése és olyan tevékenység megkezdése támogatható, amely a termelési, szolgáltatási folyamatban alapvetõ változást hoz
(ésszerûsítés, diverzifikálás vagy korszerûsítés útján).
– A támogatott fejlesztés kizárólag olyan ingatlanon valósítható meg, ahol biztosítható a rendeletben elõírt (a projekt
befejezésétõl számított legalább 3 évig tartó) fenntartási, mûködtetési idõ. Az ingatlannak per- és igénymentesnek kell
lennie, illetve bérelt ingatlan esetében a bérleti szerzõdésnek kizárólagos joggal biztosítania kell a támogatással megvalósuló beruházás legalább fenti ideig való üzemeltetési lehetõségét.
– Amennyiben a pályázó a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet szerinti érzékeny ágazatban tevékenykedõ vállalkozásnak minõsül, a rendelet megfelelõ rendelkezéseit is figyelembe kell venni.
– A beruházást legkésõbb a támogatási szerzõdés megkötését követõ 2 hónapon belül meg kell kezdeni, és a fejlesztésnek a megkezdéstõl számított két éven belül meg kell valósulnia.
– A projekt megtérülési idejével kapcsolatban nincs minimális elvárás.
– Ugyanazon projekthez támogatás egy elõirányzatból csak egy alkalommal ítélhetõ meg.
– A fejlesztés nem kapcsolódhat közvetlenül mezõgazdasági, vadgazdálkodási, erdõgazdálkodási és halgazdálkodási
tevékenységhez (TEÁOR’08 01.11 – 03.22).
– A pályázó vállalja, hogy a támogatott beruházással létrehozott termelõ kapacitásokat, szolgáltatásokat a támogatási
szerzõdésben rögzített üzembe helyezési (befejezési) idõponttól számítva legalább 3 évig folyamatosan fenntartja és mûködteti.
– A beruházás eredményeként megvalósult létesítményen egy táblát köteles elhelyezni a következõ szöveggel: „Ez a
beruházás a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium támogatásával valósult meg, a roma vállalakozások fejlesztéseit segítõ program keretében.”
– Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy a költségvetési forrásra való tekintettel az elnyert támogatás felhasználásakor a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény rendelkezéseit figyelembe véve kell eljárni.
A kifizethetõ támogatás akkor sem haladhatja meg a támogatás maximális értékét, ha az elszámolható költségek
összege meghaladja a maximális értéket. Ez esetben a pályázó választhatja meg a még be nem nyújtott számlák alapján,
hogy mely elszámolható költségekhez vesz igénybe támogatást.

IX. A célok számszerûsítésére használt indikátorok
– a fejlesztésbõl származó többlet nettó éves árbevétel,
– a fejlesztésbõl származó többlet adózott eredmény,
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– a fejlesztés eredményeképpen létrejött új roma foglalkoztatottak száma,
– a fejlesztés eredményeképpen megõrzött roma foglalkoztatottak száma.

X. A projektkiválasztás folyamatának rövid bemutatása
A pályázati anyag beérkezését követõen a pályázati konstrukcióért felelõs Közremûködõ Szervezet megvizsgálja,
hogy a pályázat megfelel-e
– a benyújtás,
– a jogosultság,
– a teljesség (formai megfelelõség) feltételeinek.
A pályázónak hiánypótlásra kizárólag a pályázat formai hiányossága esetén, a megadott határidõn belül van módja.
Amennyiben a beérkezett pályázat megfelel a benyújtás, a jogosultság és a teljesség feltételeinek, a Közremûködõ Szervezet az elõre meghatározott értékelési szempontrendszer és az ahhoz rendelt pontrendszer alapján elvégzi a benyújtott
projekt szakmai és pénzügyi értékelését. Az értékelõ a pályázati anyag pontszáma alapján javaslatot tesz a bírálóbizottság részére a támogatás odaítélésérõl. A bizottság a pályázati felhívás feltételei alapján alakítja ki javaslatát.
A bírálóbizottság javaslata alapján a támogatásról szóló döntést a miniszter, illetve az általa meghatalmazott személy
hozza meg:
– a pályázat igényelt támogatással egyezõ összegû támogatásáról,
– a pályázat csökkentett mértékû támogatásáról, vagy
– a pályázat elutasításáról.
A döntésrõl a pályázó támogató vagy elutasító levélben értesül.
A jóváhagyott projektek megvalósítására és a támogatás nyújtás feltételeinek rögzítésére a pályázónak támogatási
szerzõdést kell kötnie a Támogatóval.

XI. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati formanyomtatványon nyújtható be. A formanyomtatvány sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. A pályázatot a pályázati útmutatóban közölteknek megfelelõen hiánytalanul, azaz a pályázati formanyomtatvány minden kérdésére választ adva és az egyéb elõírt dokumentumok csatolásával
kell benyújtani.
A pályázónak a pályázat benyújtásakor nem kell pályázati díjat fizetnie.
1. A pályázat benyújtása
2008. július 28-tól 2008. augusztus 29-ig
lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbírálása szakaszosan, a kapott pontszám alapján történik.
2. A pályázatot 2 példányban (1 eredeti, 1 másolat), valamint elektronikusan 1 db compact disc (CD) lemezen zárt csomagolásban ajánlott küldeményként, a következõ címre kell beküldeni:
MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
Kis- és Középvállalkozói Célelõirányzat
Kódszám: KKC-2008-R
1539 Budapest, Postafiók 684
3. A Pályázati adatlap/formanyomtatvány és az útmutató a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium
(www.nfgm.gov.hu) és a MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (www.magzrt.hu) Internet honlapjáról letölthetõ.
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4. A pályázatokkal kapcsolatban a következõ kék számon kérhetõ felvilágosítás:
06 (40) 200-617
5. Több elõirányzat együttes támogatására benyújtott igény esetén az egyes elõirányzatok szabályozásának, illetve az
egyes felhívások által meghatározott feltételeknek megfelelõen, a szükséges formanyomtatványok, mellékletek és példányszám szerint összeállított pályázati anyagokat egyidejûleg és kizárólag azon elõirányzat kezelõjéhez kell benyújtani, amelytõl a legmagasabb összegû támogatást kérik. Több azonos legmagasabb összegû támogatási igény esetén az
ezekkel érintett elõirányzatok bármelyikének kezelõjéhez benyújtható a pályázat.
A pályázati felhívás elválaszthatatlan része a pályázati útmutató és a formanyomtatvány, ezek együtt tartalmazzák a
pályázáshoz szükséges összes feltételt.

Felhívás a vámfelfüggesztés és vámkontingens iránti kérelmek benyújtására
Felhívjuk a gazdálkodószervezetek figyelmét, hogy
– a 2009. július 1-jétõl érvényes autonóm vámfelfüggesztésekre és vámkontingensekre vonatkozó kérelmeket folyamatosan, de legkésõbb 2008. augusztus 27-ig kell eljuttatni a Vámtarifa Bizottság titkárságára elektronikus formában.
A kérelmeket 2008. augusztus 29-ig postai úton is kérjük továbbítani;
– lehetõség van a hatályban lévõ vámfelfüggesztésekkel, illetve vámkontingensekkel szembeni kifogások elõterjesztésére is. A kifogásokat az arra rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus formában, folyamatosan, de legkésõbb 2008. november 10-ig lehet eljuttatni a Vámtarifa Bizottság titkárságára.
További információk és a formanyomtatványok az NFGM honlapján (www.nfgm.gov.hu) találhatók.
Az NFGM Kereskedelempolitikai fõosztálya keretében mûködõ Vámtarifa Bizottság titkárságának e-mail címe:
vtb@nfgm.gov.hu, postacím: 1880 Budapest, Pf. 111.

Vámtarifa Bizottság
Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium
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2008. július 30.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium közleménye
Az Országos Rádió és Televízió Testület közleménye tozik. Lelkiismereti, illetõleg világnézeti meggyõzõdést
reklám útján a Mecsek-NET Televízió nem terjeszt, nemAz Országos Rádió és Televízió Testület tájékoztatja az zeti ünnepek eseményeirõl, vallási és egyházi szertartásokérdekelteket, hogy a 1054/2008. (VI. 5.) határozata alapján ról készített mûsorszámok közlését közvetlenül megelõközmûsor-szolgáltatóvá nyilvánította a Hegyhát Média zõen és azt követõen reklámot nem közöl. A Mecsek-NET
Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 21.) vezetékes mûsorszol- Televízió híreket közlõ és idõszerû politikai tájékoztató
gáltatót, melynek mûsorszolgáltatási szabályzatát az aláb- mûsorszámokban rendszeresen szereplõ belsõ és külsõ
munkatársai sem képben, sem hangban nem jelenhetnek
biakban közöljük:
meg reklámban és politikai hirdetésben. A Mecsek-NET
Televízió burkolt, illetve tudatosan nem észlelhetõ reklámot
nem közöl.
Mûsorszolgáltatási szabályzat
2.5. A Mecsek-NET Televízió választási idõszakban az
országgyûlési képviselõk, illetõleg a helyi, területi önkor1. Alapelvek
mányzati képviselõk és polgármesterek választásáról, to1.1. A Hegyhát Média Kulturális és Szolgáltató Kft.
vábbá a kisebbségi önkormányzatok választásáról és a tár(székhelye: 7300 Komló, Kossuth L. u. 21.) által mûködtesadalombiztosítási önkormányzatok választásáról szóló
tett Mecsek-NET Televízió (a továbbiakban: mûsorszoltörvények szabályai szerint tesz közzé politikai hirdetést a
gáltató) az Országos Rádió és Televízió Testülethez történt
mûsorszolgáltatásban. Választási idõszakon kívül politikai
bejelentkezés alapján végez mûsorszolgáltatást.
hirdetést kizárólag már elrendelt népszavazással összefüg1.2. A tevékenységét a rádiózásról és a televíziózásról gésben közöl.
szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rttv.), a beje2.6. A reklám, a közérdekû közlemény, a jótékonysági
lentésben foglaltak és a jelen mûsorszolgáltatási szabályzat felhívás és politikai hirdetés közzétételének megrendelõje,
(a továbbiakban: szabályzat) alapján közmûsor-szolgálta- továbbá az, akinek ezek közzétételéhez érdeke fûzõdik, a
tóként folytatja. A Mecsek-NET Televízió a közmûsor- Mecsek-NET Televízió felelõsségét vagy szabadságát
szolgáltatás törvényes és szakmai feltételeinek érvényre érintõ módon nem befolyásolhatja a mûsor tartalmát, vagy
juttatásáról a jelen szabályzatban rendelkezik.
– az idõpont kivételével – mûsorszám idõbeli elhelyezését.
1.3. Jelen szabályzat kötelezõ tartalommal bír a Me- A Mecsek-NET Televízió a közérdekû közlemény, a jótécsek-NET Televízió minden munkavégzésére (tartalom- konysági felhívás és politikai hirdetés tartalmáért felelõsszolgáltató tevékenységre) irányuló, bármely, a Mecsek- séggel nem tartozik.
NET Televízióval jogviszonyban álló alkalmazottjára
2.7. A Mecsek-NET Televízió nem tesz közzé dohány(foglalkoztatottjára) nézve. A szabályzat a foglalkoztatási árut, fegyvert, lõszert, robbanóanyagot, kizárólag orvosi
jogviszony, így különösen: a jelen mûsorszolgáltatónál rendelvényre igénybe vehetõ gyógyszert, továbbá gyógyámunkaviszony, a Polgári törvénykönyv alapján kialakított szati eljárást és alkoholtartalmú italt népszerûsítõ, ismertemegbízási, vállalkozási jogviszony – létesítése céljából tõ reklámot. A Mecsek-NET Televízió mûsorszámát nem
megkötött bármely szerzõdés része.
támogathatja a fõ tevékenysége szerint alkoholtartalmú ital
elõállítója vagy forgalmazója.
2. Általános szabályok
2.8. A reklám nem szólíthat fel közvetlen formában kis2.1. Jelen szabályzat az Rttv. 2. § (Értelmezõ rendelke- korúakat, hogy szüleiket vagy más felnõtteket játékok, ilzések) alatt felsorolt fogalmi meghatározásait használja.
letve más áru vagy szolgáltatás vásárlására vagy igénybe2.2. A Mecsek-NET Televízió mûsorszolgáltatása során vételére ösztönözzék. A reklám a játék tényleges természekülönösen figyelmet fordít az Rttv. 1. Cím (Alapelvek 3. §, tét és lehetõségeit illetõen nem lehet félrevezetõ. A reklám
4. §, 5. §) alatt felsoroltak maradéktalan teljesülésére.
nem mutathat gyermekeket erõszakos helyzetben, és nem
2.3. A Mecsek-NET Televízió sugárzása során közszol- buzdíthat erõszakra. A kiskorúaknak szóló reklám nem
gálati mûsorszámokat a fõmûsoridõben legalább 90 perc- építhet a szülõk vagy tanárok iránti bizalomra.
ben szolgáltat.
2.9. Reklámot, közérdekû közleményt, jótékonysági fel2.4. A reklám tényállításaiért – a tudatos félrevezetés ki- hívást, politikai hirdetést a Mecsek-NET Televízió e jellevételével – a Mecsek-NET Televízió felelõsséggel nem tar- gének a közzétételt közvetlenül megelõzõ és azt követõ
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megnevezéssel, továbbá egy mûsorszámoktól optikai vagy
felismerhetõen, elkülönítve tesz közzé. Közérdekû közlemény és jótékonysági felhívás közzétételekor annak forrását egyértelmûen megnevezi. Az Rttv. 2. § 16. pontjának
a) alpontja szerinti közérdekû közlemény közzétételéért a
Mecsek-NET Televízió ellenszolgáltatást nem kér. A közérdekû közlemény idõtartama a két percet nem haladhatja
meg – a korlátozás nem vonatkozik az Rttv. 137. § szerinti
közérdekû közleményre. Reklámot mûsorszámok között
tesz közzé a Mecsek-NET Televízió.
2.10. A mûsorszám támogatóját, a közzétételt közvetlenül megelõzõen vagy azt követõen meg kell nevezni. Támogatott mûsorszám nem hívhat fel és nem befolyásolhat
a támogató vagy az általa meghatározott harmadik személy üzleti tevékenységének igénybevételére, illetõleg az
attól való tartózkodásra. A támogató a mûsorszolgáltató
felelõsségét, illetve szabadságát érintõ módon a mûsor
vagy a támogatott mûsorszám tartalmát vagy mûsorbeli elhelyezését – az idõpont kivételével – nem befolyásolhatja.
A Mecsek-NET Televízió nem tesz közzé – a mûsorelõzetes kivételével – olyan mûsorszámot, amelyben a mûsorszám támogatójának védjegye, megkülönböztetõ jelzése,
jelszava megjelenik. A politikai mûsorszám nem támogatható. A kizárólag áru vagy szolgáltatás, megrendelésre
szakosodott mûsorszolgáltatásra e pont – az elõzõ mondatban foglaltak kivételével – nem alkalmazható. Nem támogathat mûsorszámot párt, politikai mozgalom, valamint az
a vállalkozás, amely – fõ tevékenysége szerint – e szabályzat szerint nem reklámozható terméket állít elõ, nagykereskedelmi forgalomban értékesít, illetõleg ilyen termékkel kapcsolatos szolgáltatást nyújt. Ez a tilalom nem vonatkozik a gyógyszertermék, illetve a gyógyászati eljárás
tekintetében érintett vállalkozás neve és védjegye közléséhez kötött támogatásra. A támogató megnevezésében (feltüntetett nevében) párt neve, jelszava, emblémája nem szerepelhet.
2.11. A Mecsek-NET Televízió különösen köteles a
nemzet, a nemzeti, az etnikai, a nyelvi és más kisebbségek
méltóságát és alapvetõ érdekeit tiszteletben tartani, nem
sértheti más nemzetek méltóságát. A Mecsek-NET Televízió rendszeresen, átfogóan, elfogulatlanul, hitelesen és
pontosan tájékoztat a közérdeklõdésre számot tartó hazai
és külföldi eseményekrõl, a vételkörzetében élõk életét jelentõsen befolyásoló eseményekrõl, összefüggésekrõl, vitatott kérdésekrõl, az eseményekrõl alkotott jellemzõ véleményekrõl, az eltérõ véleményeket is beleértve. E feladatok ellátása során gondoskodik az Rttv. 137. §-ában nem
említett közérdekû közlemények nyilvánosságra hozataláról. A Mecsek-NET Televízió biztosítja a mûsorszámok és
a nézetek sokszínûségét, a kisebbségi álláspontoknak a
megjelenítését, a mûsorszámok változatosságával gondoskodik a nézõk széles köre, illetve minél több csoportja érdeklõdésének színvonalas kielégítésérõl.
A Mecsek-NET Televízió különös figyelmet fordít az
egyetemes és a nemzeti kulturális örökség értékeinek ápolására, a kulturális sokszínûség érvényesülésére, a kisko-
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rúak testi, lelki és erkölcsi fejlõdését, érdeklõdését szolgáló, ismereteit gazdagító mûsorszámok bemutatására, a
vallási és egyházi, továbbá a nemzeti, etnikai és más kisebbségi kultúrák értékeinek megjelenítésére, az életkoruk, szellemi és lelki állapotuk, társadalmi körülményeik
következtében súlyosan hátrányos helyzetû csoportok számára fontos információk elérhetõvé tételére, különös tekintettel a gyermeki jogokat ismertetõ, mûsorok fõmûsoridõben történõ bemutatására, az ország különbözõ területeinek társadalmi, gazdasági, kulturális életét megjelenítõ
mûsorszámok bemutatására.
2.12. A napi mûsoridõ átlagában számított óránként a
reklám idõtartama nem haladhatja meg az öt percet. A reklám idõtartamába a reklámtartalmú képernyõszöveg – kivéve a mûsoridõn kívüli képernyõszöveget – megjelenítése is beleszámít. Reklám csak mûsorszámok – összetett
mûsorszámokban az egyes mûsorszámok – között tehetõ
közzé. A sport- és más olyan közvetítésekben, amelyekben
természetes szünetek vannak, a reklám a részek között és a
szünetekben közzétehetõ.
2.13. Csak az alábbi mûsorszámok támogathatók: vallási és egyházi tartalmú mûsorszámok, mûvészeti és kulturális eseményeket bemutató, közvetítõ mûsorszámok, a
nemzeti és az etnikai kisebbségi anyanyelvû, illetve a
nemzeti és etnikai kisebbségek életét, kultúráját bemutató
mûsorszámok, az életkoruk, testi, szellemi vagy lelki állapotuk, társadalmi körülményeik következtében súlyosan
hátrányos helyzetben lévõ csoportok számára készített
mûsorszámok.
3. A pártoktól és a politikai mozgalmaktól való függetlenség elvei és biztosítékai
3.1. A Mecsek-NET Televízió ezen szabályzat szerint
közmûsor-szolgáltatói tevékenységét a politikai pártoktól
és mozgalmaktól függetlenül folytatja, a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglalt, a véleménynyilvánítás és a
sajtószabadságra vonatkozó garanciák alapján.
3.2. A pártok és a politikai mozgalmak tevékenységérõl
és elveirõl a mûsorszolgáltató folyamatosan tájékoztatást ad
úgy, hogy a tájékoztatás objektív, tárgyszerû, kiegyensúlyozott és pártatlan legyen. Annak keretében az eltérõ álláspontokat meg kell világítani, és lehetõséget kell adni arra, hogy
a nézõ a véleményeket összehasonlítsa. A mûsorszolgáltató
nem köteles arra, hogy a politikai pártoknak és mozgalmaknak a mûsorokban számszerûen is (másodpercben) egyenlõ
megjelenési lehetõséget biztosítson.
3.3. A politikai pártok és mozgalmak sem közvetve,
sem közvetlenül nem befolyásolhatják sem maguk, sem
más hasonló szervezetek megjelenítésének körülményeit.
3.4. A mûsorszolgáltató politikai hirdetést az országgyûlési, illetve az önkormányzati választások, továbbá az
elrendelt népszavazás idején kívül közzé nem tesz. A politikai hirdetések közzétételének szabályaira nézve a mûsorszolgáltatót csak a jogszabályok elõírásai kötelezik.
3.5. A mûsorszolgáltató nem készít olyan mûsorszámot,
amely egyetlen politikai párt vagy mozgalom nézeteit nép-
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szerûsíti, továbbá nem toborozhat politikai párt vagy mozgalom rendezvényein való részvételre.
3.6. A mûsorszolgáltató az általa megválasztott formában szerepeltetheti a helyi vagy országos politikai közélet
érdeklõdésére számot tartó személyiségeit, azonban ebben
az esetben sem válhat a mûsorfolyam egyetlen politikai
vagy eszmei nézetrend kifejezõdésévé.
3.7. A mûsorszolgáltató a politikai pártok és mozgalmak
által nyilvánosságra hozott dokumentumokat szerkesztett
formában teszi közzé. Politikai pártok és mozgalmak, országgyûlési és önkormányzati képviselõk, polgármesterek
és alpolgármesterek kommentárt, magyarázatot és jegyzetet
a mûsorszolgáltató mûsoraihoz nem fûzhetnek.
3.8. Politikai pártok és mozgalmak, országgyûlési és
önkormányzati képviselõk, polgármesterek és alpolgármesterek bármely megnyilvánulása esetén a mûsorszolgáltató közli a megszólaló személy tisztségét és pártállását, illetve az általa képviselt mozgalom megnevezését.
Mellõzni ezt csak akkor lehet, ha a megszólaló személy
politikai tevékenységétõl teljes mértékben független minõségben szólal meg. A mûsorszolgáltató még ebben az
esetben is ragaszkodhat a tisztség, a pártállás, illetve a
mozgalom megnevezéséhez.
3.9. A mûsorszolgáltató sem politikai párttól és mozgalomtól, sem központi vagy helyi államhatalmi vagy államigazgatási szervtõl, sem azok tisztségviselõitõl közvetlen
vagy közvetett olyan utasítást nem fogadhat el, amely a
mûsorszolgáltatás vagy a mûsorszámok tartalmára, idejére, mûsorkörnyezetére, továbbá a szerkesztés egyéb elveire vonatkoznék.
4. A hírek, idõszerû politikai mûsorok sokoldalúságának és kiegyensúlyozottságának, a vitatott kérdések
ismertetésének, a vélemények, nézetek sokféleségének
bemutatására vonatkozó elvek
4.1. A mûsorszolgáltató köteles gondoskodni arról,
hogy a közvéleményt foglalkoztató, a közérdeklõdésre
számot tartó, vagy a vitatott kérdésekben minden lényeges, a helyi közélet szempontjából befolyásoló vélemény
megismerhetõ legyen.
4.2. A hírekben, illetve a politikai mûsorokban a vélemények kinyilvánításának jogát csak a mûsor idõtartama korlátozhatja, de az is csak az arányosság szempontjai alapján.
4.3. A mûsorszolgáltató köteles arra, hogy a nézõ véleményének kialakításához szükséges minden lényeges információt és véleményt megjelenítsen.
4.4. A mûsorszolgáltató törekszik arra, hogy a hírekben,
illetve a politikai mûsorokban a helyi közéletet meghatározó társadalmi csoportok véleménye helyet kapjon.
4.5. A mûsor közzétételének nem akadálya, ha valamely
álláspont képviseletére, objektív vagy szubjektív okból
nincs lehetõség. Ebben az esetben az akadály okáról a mûsorszolgáltató a nézõt tájékoztatni köteles.
4.6. A hír-, illetve politikai mûsorban megjelenõ információk forrását a mûsorszolgáltató ellenõrzi, és ahol szükséges, megjelöli. Ha több információ ellentétes tartalom-
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mal áll rendelkezésre, azok közül legalább két egymástól
független hírforrásból származó információt kell közzétenni, az ellentmondásra történõ kifejezett és egyértelmû
figyelemfelhívás mellett.
4.7. A különbözõ vélemények megszólaltatásakor a mûsorszolgáltató a véleménynyilvánításhoz fûzõdõ alkotmányos jog elvei szerint lehetõséget ad arra, hogy a megszólaló álláspontját ismertesse. Ez azonban nem járhat a személyiséghez fûzõdõ jogok sérelmével, megfogalmazásában pedig nem lehet durva, illetve alkalmas arra, hogy más
becsületét vagy jó hírnevét sértse. Ha ez – különösen élõ
mûsorban – mégis elõfordulna, a mûsorszerkesztõnek haladéktalanul közölnie kell, hogy ez a megszólaló, nem pedig a mûsorszolgáltató álláspontja.
4.8. Hír- és politikai mûsorokban a mûsorvezetõ saját
pártpolitikai hovatartozását nem fejezheti ki, saját véleményét az elhangzott álláspontok mellett vagy ellen nem ismertetheti.
4.9. Bármely állásfoglalás vagy vélemény a szerkesztés
során nem változhat meg úgy, hogy ellentmondásban álljon a megkérdezett álláspontjával.
4.10. Ha a hír- vagy politikai mûsorban tartalmi vagy
tárgyi tévedés hangzott el, azt a lehetõ leghamarabb ki kell
javítani a nézõ figyelmének erre történõ kifejezett és egyértelmû felhívása mellett.
4.11. Politikai mûsorban a mûsorvezetõnek törekedni
kell arra, hogy a résztvevõk egymás emberi méltóságának
tiszteletben tartásával fejtsék ki véleményüket.
4.12. Helyreigazítást, illetve kifogást lehet közzétenni
az érintett kérelmére, illetve kötelezõ a közzététel akkor,
ha ezt jogerõs bírói ítélet vagy a Panaszbizottság határozata elõírja.
5. Az anyanyelvi kultúra ápolásának követelményei
5.1. A szabályzat elõírásainak alkalmazása során a mûsorszolgáltató köteles a magyar nyelv helyes és pontos
használatára, kerülve az anyanyelvet rontó fordulatok, a
magyarul is kifejezhetõ idegen szavak indokolatlan és
gyakori használatát. Idegen nevek és szavak használatakor
a mûsorszolgáltató az adott nyelv fonetikai és kiejtési szabályait veszik figyelembe, kivéve, ha a használt név vagy
kifejezés magyaros kiejtéssel került a köztudatba.
5.2. A mûsorvezetõknek figyelmet kell arra fordítaniuk,
hogy a megszólalókat – személyük sérelme nélkül – a magyar nyelv helyes használatára késztessék.
5.3. A mûsorszolgáltató köteles kerülni a durva, a trágár, illetve a szeméremsértõ kifejezések alkalmazását.
Ezek használatára csak akkor kerülhet sor, ha a mûsor témája vagy mondanivalója indokolja, és a helyette alkalmazott hangjelzés e témával vagy mondanivalóval nem harmonikus hatást eredményezne.
6. A nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrája, életük
bemutatásának követelményei
6.1. A mûsorszolgáltató – az erre szolgáló speciális mûsoron kívül is – e szabályzat elõírásainak megfelelõen sok-
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oldalúan és tárgyilagosan mutatja be a nemzeti és etnikai
kisebbségek életét, kultúráját és hagyományait. Ennek során a mûsorszolgáltató nem adhat helyt a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó, a közgondolkodásban kialakult negatív sztereotípiáknak.
6.2. A nemzeti és etnikai kisebbségekhez tartozó személyeket a társadalmi élet különbözõ megnyilvánulásaiban
kell bemutatni, és tartózkodni kell attól, hogy a megjelenítés egyoldalú legyen, illetve, hogy csak a kisebbség hagyományosan elfogadott szerepeiben történjék.
6.3. A nemzeti és etnikai kisebbségek bemutatásakor figyelmet kell arra fordítani, hogy hagyományaik, kultúrájuk és mûvészetük bemutatása megfelelõ súllyal kifejezéshez jusson.
6.4. A nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó személynek akkor is joga van saját nyelvén megszólalni, ha a magyar nyelvet egyébként érti és beszéli. Ebben az esetben a
mûsorszolgáltató kötelezettsége a tolmácsolás biztosítása.
7. A kulturális, tudományos, világnézeti és vallási
sokféleség tárgyilagos bemutatása
7.1. A mûsorszolgáltató kulturális mûsorában törekszik
arra, hogy bemutassa a nemzeti és egyetemes mûvészet értékeit, valamennyi nézõi réteg érdeklõdésének figyelembevételével.
7.2. A mûsorszolgáltató mûsoraiban népszerûsíti a mûvészeti alkotásokat és elõsegíti azok befogadását. A mûsorszolgáltató a kulturális értékek terjesztését úgy végzi,
hogy megkülönböztetést vagy kizárólagosságot nem alkalmazva, a nézõt a kulturális érték fontosságának elismeréséhez segítse hozzá.
7.3. A mûsorszolgáltató lehetõségeihez mérten beszámol a tudomány eredményeirõl. Tudományos kérdésekben
biztosítani kell az eltérõ vélemények megjelenítését. Új tudományos eredmények ismertetése a nézõben nem kelthet
megalapozatlan várakozást.
7.4. Általánosan még el nem fogadott tudományos eredmények közlésekor az ellentétes vélemények ismertetése
nem kerülhetõ el. Az eredmény bizonytalanságára a nézõ
figyelmét kifejezetten és egyértelmûen fel kell hívni.
7.5. A tudományos eredmények ismertetésekor a közérthetõségre törekedni kell. Szükség esetén bármely tudományos kérdésben igénybe kell venni szakértõ személyek
vagy szervezetek segítségét.
7.6. A tudományos mûsor nem szolgáltatható a nézõ
egészségi állapotának közvetlen befolyásolása céljából, illetve e célra módszerek és eszközök nem ajánlhatók.
7.7. A mûsorszolgáltató felelõs azért, hogy világnézeti,
illetve vallási meggyõzõdését sértõ nézetek a mûsorban ne
hangozhassanak el.
7.8. A mûsorszolgáltató köteles a világnézeti és vallási
kérdésekben elfogultságtól mentesen ábrázolni a világnézetekre és vallásokra vonatkozó nézeteket. A mûsorszolgáltató mûsorában világnézeti vagy vallási propaganda
nem folytatható.
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7.9. A mûsorszolgáltató kiegyensúlyozott lehetõséget
biztosít a Magyar Köztársaságban bejegyzett egyházak
hitéleti tevékenységének bemutatására. E tevékenység során az érintett egyház részére a mûsorszolgáltató konzultációs lehetõséget, illetve részvételt tesz lehetõvé.
7.10. A világnézeti, illetve vallási mûsor politikai nézetek népszerûsítésére nem szolgálhat, és nem irányulhat
más világnézet vagy vallás ellen.
7.11. A szertartások tartalmáért a mûsorszolgáltató nem
tartozik felelõsséggel. A szertartások és más egyházi események közvetítése mûsorkörnyezetének kialakításakor
figyelembe kell venni a vallásos ember érzelmeit és a hitélet méltóságát.
7.12. Vallási vagy világnézeti tartalmú mûvészeti alkotás közzététele esetén – különösen, ha vitatott tartalmú alkotásról van szó – a vallásos vagy világnézeti tartalomra a
nézõ figyelmét fel kell hívni.
8. A megkülönböztetõ jelzéssel ellátott mûsorszámok
közzététele
8.1. A szabályzat alábbi meghatározásai szerint a Mecsek-NET Televízió, mint mûsorszolgáltató a következõ
mûsorszámokat látja el hangban megkülönböztetõ jelzésekkel és szöveges felvezetéssel:
– reklámok,
– közérdekû közlemények és jótékonysági felhívás,
– politikai és választási hirdetések,
– kiskorúak számára nem ajánlott mûsorok,
– támogatott mûsorszámok,
– vallási vagy világnézeti mûsorok,
– kommentár és hírmagyarázat.
8.2. A reklámot a mûsortól elkülönítetten, azonosítható
szignállal kell közzétenni akkor is, ha az beszélgetés formájában hangzik el. A szignál minden esetben külön konferálással pótolható.
8.3. Közérdekû közlemény és jótékonysági felhívás
közzététele esetén mindig meg kell nevezni a közzétevõ
szervezet, illetve a közlemény forrását. A jótékonysági felhívás reklámozásra nem használható.
8.4. A politikai és választási hirdetéseket a mûsortól elkülönítetten kell közzétenni, megjelölve a közzététel okát
(országgyûlési vagy önkormányzati képviselõk választása, népszavazás).
8.5. A közönség figyelmét külön fel kell hívni minden
olyan mûsorszámra, amely a kiskorú fejlõdését hátrányosan befolyásolhatja. A törvényben e körbe utalt mûsorokon kívül a mûsorszolgáltató az ilyen mûsorszámok körét
maga határozhatja meg. Az ajánlott korhatár 12, 16 és
18 év. A korlátozásra a mûsorelõzetesekben, -ajánlókban
és újságokban is utalni kell.
8.6. A támogatott mûsorszám támogatóját a közzétételt
közvetlenül megelõzõen vagy azt követõen egyértelmûen
kell megnevezni, a megnevezés nem járhat együtt a támogató reklámjával.
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8.7. A vallási vagy világnézeti mûsorszámokat közvetlenül megelõzõen és azt követõen egyértelmûen tájékoztatni kell a nézõt a mûsor jellegérõl. Szertartás vagy egyházi esemény közvetítésekor meg kell nevezni a tartalomért
felelõs egyházat.
8.8. Politikai tájékoztató- és hírmûsorokban a hírekhez
kommentárt, jegyzetet és magyarázatot e minõség megjelölésével, a szerzõ megnevezésével és a hírektõl megkülönböztetetten kell közzétenni.
9. A kiskorúakra vonatkozó rendelkezések
9.1. A mûsorszolgáltató a kiskorúak szellemi és erkölcsi
fejlõdésére súlyosan ártalmas mûsorszámokat nem közvetít.
9.2. A mûsorszolgáltató mûsoraival igyekszik elõsegíteni a kiskorúak szellemi, társadalmi és erkölcsi fejlõdését,
a világ megismerését és pozitív magatartásminták kialakulását.
9.3. A mûsorszolgáltató védi a kiskorúak személyiségi
jogait és emberi méltóságát. Ezen belül a mûsorszolgáltató
nem él vissza a kiskorú tapasztalatlanságával és nem használja ki azt, a kiskorút nem hozza nevetséges helyzetbe, és
nem teszi ki sem fizikai, sem lelki megpróbáltatásnak.
Gyermekkorú személy a mûsorban csak szülõje, törvényes
képviselõje vagy osztályfõnöke jóváhagyásával szólaltatható meg.
9.4. Kiskorúak számára készült mûsorokban durva, szeméremsértõ kifejezés, illetve káromkodás nem használható, még hangjelzéssel történt helyettesítéssel sem.
9.5. Gyermekkorú személy szexuális helyzetben, vagy
arra utaló körülmények között nem szerepeltethetõ. A reklámok közzététele során a mûsorszolgáltató az alábbi szabályok megtartására köteles:
– A reklámok (közvetlenül) erõszakosan nem beszélhetik rá a kiskorúakat tapasztalatlanságuk és hiszékenységük
kihasználásával egy adott termék megvételére vagy szolgáltatás igénybevételére.
– A reklámok (közvetlenül) erõszakosan nem biztathatják a kiskorúakat, hogy szüleiket vagy másokat rábeszéljenek arra, hogy egy adott terméket megvásároljanak, vagy
szolgáltatást igénybe vegyenek, illetve nem tartalmazhatnak számukra közvetlen vásárlási ajánlatot.
– A reklámok nem használhatják ki azt a különleges
tiszteletet, amit a kiskorúak szüleikkel, tanáraikkal vagy
egyéb személyekkel kapcsolatban éreznek.
– A reklámok hanghatásokkal vagy más módon és indokolatlanul nem mutathatnak kiskorúakat veszélyes helyzetekben.
– A reklámok nem válthatják ki a kiskorúakban, fiatalokban azt az érzést, hogy a reklámozott áru nélkül társaiknál alacsonyabb rendûek. Az ár feltüntetése – például a
„csak” szó használata – nem kelthet a kiskorúakban elképzelést a termék tényleges értékét illetõen. A reklám nem
utalhat arra, hogy a termék megvásárlása, szolgáltatás
igénybevétele minden család költségvetésébe belefér.
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10. Reklámtevékenység, támogatás
10.1. A reklám nem élhet vissza fogyasztó bizalmával,
nem használhatja ki tapasztalatlanságát vagy tudatlanságát.
10.2. A reklám nem kelthet félelmet, nem dicsérheti fel
az erõszakos magatartást, az emberi és természeti környezet károsítását, az állatok kínzását.
10.3. A reklám nem igazolhat hátrányos faji, vallási
vagy nembeli megkülönböztetést, ábrázolásmódja nem
sértheti az emberi méltóságot.
10.4. A reklám nem irányulhat nem kellõ mennyiségben
rendelkezésre álló árura, szolgáltatásra.
10.5. A reklám nem lehet túlzó, nem vezetheti félre, illetve tévesztheti meg a fogyasztót sem közvetve, sem közvetlenül, különös tekintettel:
– termék, szolgáltatás legfontosabb tulajdonságaira,
– áru értékére és a ténylegesen fizetendõ teljes árra,
– a szállításra, a cserére, a visszavételre a javításra és a
karbantartásra,
– a garanciális feltételekre,
– a szerzõi jogokra és ipari tulajdonjogokra,
– a hivatalos minõsítésre,
– a jótékonysági célra fordítandó hányadra.
10.6. A reklám nem élhet vissza a mûszaki és tudományos kutatási eredményekkel. A reklám nem tüntethet fel
tudományosan megalapozottnak olyan állításokat, melyek
nem azok. A reklámban szereplõ személyek nem kelthetnek olyan képzetet, hogy a terméket orvos ajánlja.
10.7. Az összehasonlításoknak bizonyítható tényen kell
alapulni, melyek független forrásból származnak.
10.8. A reklám nem ronthatja más termékek, cég vagy
személy hitelét.
10.9. A reklám nem mutathat be olyan személyt vagy tulajdonát, aki erre elõzetesen nem adott engedélyt.
10.10. A reklám nem használhatja jogtalanul más cég,
vállalat vagy intézmény nevét.
10.11. A reklám nem másolhatja le más reklámok általános megjelenését vagy részleteit olyan módon, hogy félrevezetõ legyen.
10.12. A reklám csak magyar nyelvû lehet. Ez alól csak
a szlogen, illetve a reklámdal képez kivételt, azonban a
szlogent magyar nyelven is közölni kell.
10.13. A reklám nem tartalmazhat pornografikus szöveget, illetve nem szólhat öncélúan a szexualitásról. A reklám nem használhat durva vagy a közízlést sértõ szavakat
és kifejezéseket.
10.14. Nemzeti ünnepek eseményeirõl, illetve egyházi
szertartásokról készített mûsorszámokat megelõzõen vagy
azt követõen reklám nem közölhetõ. A jelen szabályzat
céljai megvalósulása érdekében a Mecsek-NET Televízió
fõszerkesztõje meghatározhat egyéb olyan mûsorszámokat és mûsoridõket is, amelyekben reklám nem tehetõ
közzé.
10.15. A reklámszerzõdéseket vagy maga a mûsorszolgáltató, vagy az ezzel megbízott reklámügynökség köti
meg. Ha közzététel után jut a mûsorszolgáltató tudomásá-
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ra, hogy a reklámot nem lehetett volna közvetíteni, köteles
haladéktalanul a reklám közvetítését megszüntetni.
10.16. A mûsor támogatója nem befolyásolhatja a mûsorszám tartalmát, illetve elhelyezését.
10.17. A támogatót a mûsorszám elõtt és az után egyértelmûen meg kell nevezni. A megnevezés reklámozásra
nem használható fel.
11. A közérdekû közlemények közzététele
11.1. A közérdekû közlemények forrását és hitelességét
a mûsorszolgáltató ellenõrizni köteles.
11.2. Állami vagy helyi önkormányzati feladatot ellátó
szervezet által közölni kívánt közérdekû közleményt a mûsorszolgáltató ingyenesen teszi közzé. Méltányosságot érdemlõ ok esetén a természetes személy által közzétenni kívánt közérdekû közlemény is ingyenes.
11.3. A közérdekû cél támogatására irányuló közérdekû
közleményt a mûsorszolgáltató térítés ellenében teszi közzé. Térítésmentes közérdekû közlemény csak illetékes személytõl és írásban fogadható el.
11.4. A közérdekû közlemény közzététele vagy bemondó által történt felolvasással, vagy a technikai elõírások figyelembevételével készített hanganyag lejátszásával történhet.
11.5. A közérdekû közleményt haladéktalanul, az átvételtõl számított elsõ mûsorszámot megelõzõen közzé kell tenni,
ha a közzététel elmaradása az élet- és vagyonbiztonságot, társadalmi csoportok vagy személyek méltányolható gazdasági
érdekeit veszélyeztetné vagy károkozással járna.
12. A mûsorkészítõk önállósága, függetlensége és felelõssége
12.1. A mûsorszolgáltatónál munkavégzésre irányuló
jogviszonyban álló mûsorkészítõk tevékenységüket az arra vonatkozó jogszabályok és e szabályzat keretein belül
függetlenül végzik. A mûsorkészítõ a mûsorszolgáltató erre illetékes vezetõin kívül nem utasítható. A mûsorkészítõnek joga van arra, hogy a jogszabályt sértõ vagy e szabályzattal ellentétes utasítás végrehajtását megtagadja. Az utasítás megtagadásának okáról és körülményeirõl a mûsorszolgáltató illetékes vezetõje és a mûsorkészítõ által aláírt
jegyzõkönyvet kell haladéktalanul felvenni.
12.2. A felelõs szerkesztõ és a fõszerkesztõ mûsorértékelése nem minõsül a mûsorkészítõi függetlenség megsértésének. Abban az esetben, ha a mûsorértékelés a mûsorkészítõ számára sérelmes, joga van azt írásban rögzíteni.
12.3. A mûsorkészítõ nem kötelezhetõ meggyõzõdésével vagy lelkiismeretével ellentétes tartalmú mûsorszám
készítésére, vagy az abban való közremûködésre. Ebben
az esetben a mûsorkészítõnek joga van nevét a mûsorszámról levétetni, ez azonban nem akadályozza meg a mûsor közzétételét. A mûsorkészítõt megilleti a jogszabályok
szerint a szellemi alkotáshoz fûzõdõ jog védelme. Ennek
szabályait a mûsorkészítõ foglalkoztatására irányuló szerzõdésben rögzíteni kell.
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12.4. A mûsorkészítõt alkotmányos jogainak gyakorlásában a mûsorszolgáltató nem akadályozhatja meg. A mûsorkészítõt tevékenysége során megilleti a sajtóról szóló
1986. évi II. törvényben foglalt védelem.
12.5. A mûsorkészítõ tevékenysége során nem sértheti
az állampolgárok tájékozódásához fûzõdõ jogát, nem veszélyeztetheti a Magyar Köztársaság nemzetbiztonsági érdekeit, és az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát.
12.6. A mûsorkészítõ fontos információkat nem hallgathat el vitás esetben, különösen akkor, ha az információ
személyiségi jogokat sértene vagy erkölcsi vagy anyagi
kárt okozna, a mûsorkészítõ köteles konzultálni az illetékes vezetõvel.
12.7. A mûsorkészítõ nem felelõs azokért a változtatásokért, amelyeket tudta nélkül vagy tiltakozása ellenére
hajtottak végre mûsorán.
12.8. A mûsorkészítõ saját véleményét, meggyõzõdését
vagy elõítéleteit a mûsorban nem fejtheti ki, és nem kelthet
olyan benyomást, hogy az elhangzott álláspont a mûsorszolgáltató véleménye.
12.9. A mûsorkészítõnek a mûsorban való személyes
közremûködése során kerülnie kell az indulatos megnyilvánulásokat, illetve azt, hogy más indulatos megnyilvánulásokat elfogadjon. A mûsorkészítõnek tiszteletben kell
tartania a mûsorban részt vevõk álláspontját, illetve személyes megjelenést. A mûsorvezetõ nem tehet megjegyzést a mûsorban részt vevõk társadalmi helyzetére, testi
adottságaira, nevére családi állapotára, és nem használhat
olyan kifejezéseket, vagy teremthet olyan helyzetet,
amelyben a résztvevõk nevetségessé válnának, vagy
egyébként megalázó helyzetbe kerülnének.
12.10. A mûsorkészítõ közvetlenül részt vehet a mûsorkészítés elveinek kialakításában, ehhez észrevételeket fûzhet. Álláspontjuk kifejtésében a mûsorkészítõk egyenlõ
jogokat élveznek.
13. Összeférhetetlenségi és magatartási szabályok
13.1. A mûsorszolgáltató munkatársa minden, a mûsorszolgáltatóval bármely foglalkoztatási – így különösen:
a munka-, a Polgári Törvénykönyv alapján kialakított
megbízási, vállalkozási – jogviszonyban álló, a mûsorfolyam elkészítésében alkotói felelõsséggel közremûködõ
személy.
13.2. A munkatársak sem magánéletükben, sem munkahelyükön kívüli társadalmi életükben nem veszélyeztethetik a mûsorszolgáltató jó hírnevét.
13.3. A 13/1. pont szerinti munkatárs nem lehet politikai
párt vagy mozgalomvezetõ tisztségviselõje. A hírekben és
a politikai mûsorokban szereplõ 13/1. pont szerinti munkatárs politikai párt vagy mozgalom nevében közszereplést nem vállalhat.
13.4. A munkatársak írott politikai sajtótermék szerkesztõi nem lehetnek. Abban az esetben, ha e tevékenység nem
veszélyezteti a mûsorszolgáltató pártatlanságra vonatkozó
kötelezettségét, a mûsorszolgáltató vezetõje a tevékenység-
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re írásban engedélyt adhat, amelyben szabályozni kell a tevékenységre vonatkozó részletes feltételeket.
13.5. A mûsorszolgáltató telephelyein semmilyen párttal, vagy politikai mozgalommal kapcsolatos tevékenység
nem folytatható, és ilyen célra helyiség nem adható bérbe.
13.6. Ha a munkatárs egyesület, vagy nem politikai célra létrejött társadalmi szervezet vezetõségi tagja, illetve
alapítvány kuratóriumi tagja, gazdálkodószervezet tulajdonosa vagy felügyelõbizottságának a tagja, ezen szervezetekre vonatkozó mûsort nem készíthet.
13.7. Amennyiben a mûsorkészítõ országgyûlési vagy
önkormányzatiképviselõ-jelöltséget vállal, ennek bejelentésétõl a választás napjáig (két forduló esetén a számára
döntést hozó napig) a mûsorkészítésben nem vehet részt.
Ha a mûsorkészítõt országgyûlési vagy önkormányzati
képviselõvé megválasztják, mandátuma érvényessége idején politikai, közéleti vonatkozású mûsor készítésében
nem vehet részt.
13.8. A mûsorkészítõ más mûsorszolgáltatónál tevékenységet csak a mûsorszolgáltató vezetõjének írásos engedélyével végezhet.
13.9. A mûsorszolgáltató vezetõi, illetve azok közeli
hozzátartozói nem lehetnek vezetõ tisztségviselõi, tulajdonosai és felügyelõbizottsági tagjai azon gazdálkodószervezetnek, amelyekkel a mûsorszolgáltató gazdasági célra
irányuló szerzõdést köt.
13.10. A pénzügyi élet eseményeivel foglalkozó mûsorokban a mûsorkészítõ bennfentes információkat nem közölhet. A mûsorkészítõ csak a mûsorszolgáltató vezetõjének elõzetes engedélyével nyilatkozhat olyan pénzügyi
mûveletrõl, illetve értékpapírról, amelyben részt vett, illetve amely a birtokában van.
13.11. A munkatársak ajándékot a szokásos ajándéktárgyakon kívül nem fogadhatnak el, és támogatott mûsorszám bevételébõl, továbbá mûsorszámhoz kapcsolódó
reklámbevételbõl közvetlenül nem részesülhetnek. Támogatott mûsorszám mûsorkészítõje nem lehet a támogató
gazdálkodószervezet tulajdonosa, felelõs tisztségviselõje,
felügyelõbizottságának tagja, és nem állhat a támogatóval
munkavégzésre irányuló jogviszonyban. Ezeket a rendelkezéseket alkalmazni kell a felsorolt személyek közeli
hozzátartozóira is.
13.12. A munkatársak magatartásukkal, viselkedésükkel és külsõ megjelenésükkel nem sérthetik a mûsorszolgáltató jó hírnevét.
13.13. A munkatárs nem hozhat nyilvánosságra olyan
adatot, amely a mûsorszolgáltató üzleti titokkörébe tartozik. Az üzleti titok körét a munkatárs munkavégzésre irányuló szerzõdésében rögzíteni kell.
13.14. A mûsorkészítõnek mindig figyelembe kell azt
vennie, hogy a mûsorban megjelenõ személyek számára a
nyilvánosság nem természetes közeg, ezért törekednie kell
arra, hogy a szereplõ személy tapasztalatlanságával a mûsorkészítõ nem élhet vissza, különösen kiskorúak és társadalmi szerepkörükben kiszolgáltatott személyek esetében.
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13.15. A mûsorkészítõ magatartásában nem tehet különbséget a résztvevõk társadalmi helyzete között. Ezen
belül törekednie kell arra, hogy egyforma megszólításokat
alkalmazzon a szereplõk irányában, azok társadalmi helyzetétõl függetlenül. A megszólításokban a köznyelvben
szereplõ udvarias formákat kell használni, ideértve a szereplõ hivatali rangjával vagy foglalkozásával történõ megszólítást. („X úr”, „X-né asszony”, „kisasszony”, „államtitkár úr”, „polgármester úr”, „tanár úr” stb.) A tegezõdést
lehetõség szerint kerülni kell. A mûsorkészítõ nem használhat bizalmas megszólításokat, illetve olyan megszólításokat, amelyeket a szereplõ személy alárendelt társadalmi
helyzetére utalnak. Kiskorú személyt csak 14 éves kora
alatt lehet tegezni és keresztnevén szólítani.
13.16. Az ifjúság számára készült mûsorokban, ha a
mûsorkészítõk és szereplõk egy korosztályba tartoznak, a
tegezõdés és az ifjúságra jellemzõ bizalmas hangnem
használata megengedett.
13.17. A mûsorkészítõ külsõ megjelenésében kerülje a
szélsõségeket, és ne utaljon saját anyagi helyzetére. A mûsorkészítõ öltözködésében alkalmazkodjék ahhoz a társadalmi közeghez, amelynek bemutatására a mûsor irányul.
A mûsorkészítõ külsõ megjelenésében is kerülje fensõbbségének kifejezõdését.
13.18. A mûsorkészítõ ne hangsúlyozza a mûsor tárgyát
meghatározó társadalmi közegben való bennfentességét,
és kerülje az ezekre vonatkozó, a nézõ által nem érthetõ kifejezések és fordulatok használatát.
14. A mûsorkészítés szakmai szabályai
14.1. A Mecsek-NET Televízió közmûsor-szolgáltató
feladata az, hogy hitelesen, pontosan, tárgyilagosan, idõszerûen és kiegyensúlyozottan tájékoztasson az országban
és a világban történt eseményekrõl, közvetítse a nemzeti és
egyetemes kultúra és tudomány értékeit és eredményeit,
biztosítson esélyegyenlõséget a társadalom tagjainak megnyilvánulására, szolgálja a társadalom rétegeinek speciális
igényeit és érdeklõdését.
14.2. Ennek érdekében a mûsorszolgáltató színvonalas
elõkészítõ munkával és felkészülten közelít a mûsorszolgáltatásban elõadódó témákhoz, mellõzi az elõítéleteket,
közhelyeket és sztereotípiákat.
14.3. A mûsorszolgáltató az általa elkövetett tévedést
azonnal ismerje el, és juttassa a nézõ tudomására. A mûsorszolgáltató a tudatos megtévesztés eszközeivel soha, és
semmilyen körülmények között nem élhet, és az ebbõl
adódó kárt viselnie kell.
14.4. A mûsorszolgáltatónak tartózkodnia kell ellenõrizetlen tények, számok és adatok közlésétõl. Olyan közlés
esetén, amely az emberi életre vonatkozik – így balesetek,
tûzesetek, bûnügyek, terrorcselekmények stb. esetében –
az áldozatok megnevezése csak abban az esetben lehetséges, ha ez hivatalos megerõsítést nyert, és az áldozat hozzátartozói a közzétételhez hozzájárultak. Közismert személyek esetében e rendelkezés alól kivételt lehet tenni.
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14.5. Az erre hatáskörrel rendelkezõ állami szerv által
elrendelt hírzárlatot a mûsorszolgáltatónak tiszteletben
kell tartania, de a hírzárlat kimondását közölheti. Ha bármely más tájékoztató eszköz útján a hírzárlat megsérül, az
ennek eredményeképpen nyilvánosságra került hírt a forrás megjelölésével közölni lehet.
14.6. A mûsorszolgáltatónak tiszteletben kell tartania az
ártatlanság vélelméhez fûzõdõ alkotmányos jogot. Ennek
értelmében a mûsorszolgáltató senkit nem nyilváníthat
bûncselekmény elkövetésében vétkes személlyé mindaddig amíg annak bûnösségét jogerõs bírói ítélet meg nem állapította. A mûsorszolgáltató legyen figyelemmel arra,
hogy a bûncselekmény lehetséges elkövetõjét a nyomozati
szakaszban „gyanúsítottként”, bírósági szakaszban „vádlottként” nevezze meg. A mûsorszolgáltató köteles tiszteletben tartani a sértett személyiségi jogait. Szexuális bûncselekmények sértettjeinek nevét csak kifejezett írásos jóváhagyásuk esetén szabad közzétenni. Fiatalkorú sértett
nevének közzététele még akkor is tilos, ha ehhez szülõje
vagy törvényes képviselõje hozzájárulna.
14.7. Bûncselekménnyel gyanúsított személyek megszólaltatása esetén a mûsorszolgáltatónak ügyelnie kell arra, hogy a bûnelkövetés ne tûnhessék fel pozitív színben.
A bûncselekmények helyszínén készült hangfelvételek
közzétételét megelõzõen – amennyiben azok alkalmasak a
nézõ fizikai vagy érzelmi megrendülésének kiváltására – a
következményre a nézõk figyelmét fel kell hívni.
14.8. A nemzeti, etnikai és egyéb kisebbségek, vallási
felekezetek, népek és nemzetek, mozgáskorlátozottak, fogyatékosok, bármely korosztályhoz tartozó emberek megnevezésekor nem hangozhat el olyan kifejezés, amely az
érintettekre nézve sértõ.
14.9. A mûsorszolgáltató – a kritikai tevékenység kivételével – nem nyilváníthat véleményt más mûsorszolgáltatóról. A mûsorszolgáltató belsõ életérõl információt csak
akkor lehet közzétenni, ha az érinti a közéletet, és számot
tarthat a nézõ érdeklõdésére. A mûsorszolgáltató nevében
nyilatkozó személyek körét a mûsorszolgáltató vezetõje
írásban határozza meg.
14.10. A szereplõket tájékoztatni kell arról, hogy a mûsornak mi a célja, és ki lesz a többi szereplõ. Egyenes adásban a szereplõkkel ismertetni kell az egyenes adás sajátosságait és a szükséges viselkedési szabályokat. A felvétel a
szereplõ hozzájárulása nélkül nem használható fel, azonban a szereplõ nem ellenõrizheti a részvételével készült
mûsorszámban más szereplõk által mondottakat. A felelõs
tisztséget betöltött személyt a mûsorkészítõ törvényben
foglalt tájékoztatási kötelezettségére figyelmeztetheti.
14.11. Rejtett kamerát és mikrofont kivételes esetben
szabad használni a mûsorszolgáltató vezetõjének írásos
engedélye mellett.
14.12. Névtelen, kép-, illetve hangtorzítást alkalmazó
közlést vagy felvételt csak akkor szabad közzétenni, ha azt
különösen súlyos társadalmi vagy személyes érdek indokolja.

5735

14.13. Ha a nézõ a mûsorban közvetlenül közölheti nézeteit, a telefonálók között válogatni nem szabad. Ebben
az esetben a mûsorvezetõnek kell ismertetnie a hívásokban
nem megnyilvánult álláspontokat.
14.14. A mûsorok szerkesztési folyamata a szereplõk
mondanivalóját nem módosíthatja. Utólag felvett kérdést
nem szabad a mûsorban olyan látszattal közölni, mintha az
a helyszínen hangzott volna el.
14.15. A titokvédelem körébe, illetve a személyes adatok védelmére vonatkozó törvényben foglalt adatok tárgyába esõ kérdésre a szereplõ személy a válaszadást
megtagadhatja.
14.16. A szereplõ személyek magánéletére vonatkozó
kérdés csak akkor tehetõ fel, ha a kérdés feltevésébe a személy elõzetesen beleegyezett. Még ebben az esetben is
ügyelni kell arra, hogy a kérdés a jó ízlést, illetve a személy jó hírnevét és becsületét ne sértse.
14.17. Közvélemény-kutatási eredményeket és statisztikákat mûsorban felhasználni csak pontosan, a forrás megjelölésével és az adatok manipulálása nélkül szabad.
14.18. Archív anyag felhasználásakor egyértelmûen
meg kell jelölni annak idõtartamát, és tekintetbe kell azt
venni, hogy az archív anyagban szereplõ személyek álláspontjának megváltoztatása folytán jogaik és jogos érdekeik ne sérüljenek.
15. A vételkörzet ellátásának irányelvei
15.1. A mûsorszolgáltató a reá vonatkozó távközlési hatósági engedélyek alapján – a lehetõségeihez mért legmagasabb mûszaki színvonalon – szolgáltat mûsort a vételkörzetben élõ lakosság számára.
15.2. Mûszaki hiba esetén azonnal tájékoztatni kell a
nézõket a hibáról, annak okairól és várható idõtartamáról.
A nézõtõl minden esetben elnézést kell kérni. A mûsorszolgáltató mûsorait a jogszabályokban és a szabványokban elõírt audio-technikai színvonalon kell sugározni.
15.3. A mûsorszolgáltató együttmûködik a helyi önkormányzattal, a mûsorszolgáltatás tartalmának arányossága
és sokszínûsége érdekében, továbbá jogszabályban elõírt
kötelezettségének sérelme nélkül segítséget nyújt a helyi
nyilvánosság fórumainak megteremtéséhez.
15.4. A mûsorszolgáltató a nézõvel rendszeres kapcsolatot tart. A kapcsolattartás közvetlen formáin kívül a mûsorszolgáltató rendszeresen nyilvánosságra hozza mûsorszerkezetét és a mûsorok tartalmát, továbbá mûsorismeretekkel és mûsorajánlatokkal segíti a nézõk választását.
15.5. A mûsorváltoztatás jogát a mûsorszolgáltató fenntartja.
15.6. A mûsorral kapcsolatos nézõi panaszt közlõ levelekre a mûsorszolgáltatónak válaszolnia kell és törekednie kell
arra, hogy hivatalos eljárásra az ügyben ne kerüljön sor.
15.7. A Mecsek-NET Televízió részletes mûsorstruktúrája ezen szabályzat mellékleteként annak elválaszthatatlan részét képezi.
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16. A Mecsek-NET Televízió mûsoridejében a közszolgálati mûsorszám aránya
A Mecsek-NET Televízió mûsorszolgáltatásának teljes
idõtartama napi 24 óra, amely 50%-ot meghaladó, részben
közszolgálati mûsorszámokból áll. A mûsoridõn belül a
közszolgálati mûsorszámok – így különösen, pl. a helyi hírek, közérdekû információk, helyi történések stb. – a heti
mûsoridõ több mint 50%-át teszik ki.
A Mecsek-NET Televízió mûsorrendjében hetente két
alkalommal készít új mûsort, amely minden esetben minimum 120 perc és keddi, illetve pénteki napokon 19 órai
kezdettel kerül adásba.
A keddi új mûsort szerdán és csütörtökön 19 órai kezdettel, a pénteki új mûsort szombaton és vasárnap szintén
19 órai kezdettel ismétli meg.
Hétfõn, illetve a mûsorokon kívüli adásidõben a Mecsek-NET Televízió folyamatos képújságot szolgáltat,
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melyben a közszolgálati hírek, információk 50%-ot meghaladó aránya érvényesül.
A különféle közszolgálati mûsorszámok mûsorba szerkesztését havonta a fõszerkesztõ vezetésével és felelõssége mellett elõre tervezi a szerkesztõbizottság.
17. Hatályba léptetõ rendelkezések
A Mecsek-NET Televízió üzemeltetõje a Hegyhát Média Kulturális és Szolgáltató Kft. taggyûlése a jelen szabályzatot megismerte és azt magukra nézve kötelezõ érvényûnek 2008. március 27. napjától elfogadták.

Komló, 2008. március 27.
Hiegl Zsolt s. k.,
ügyvezetõ igazgató
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A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye
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
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309066D
050040A
563470A
024254A
856018H
178402C
328873B
540180G
636368A
391462C
026544F
181023D
788759E
231136D
937465D
872185H
261543G
552984G
639663E
322979D
448483G
095351H
056425F
609822A
788900A
950228A
532812F
141108E
140357H
205774D
565791C
730600E
386983C
256245G
023519A

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala
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Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal közleménye
Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal közleménye
a 2008. szeptember 1-je és szeptember 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról

A személyi jövedelemadóról szóló – többször módosított – 1995. évi CXVII. törvény 82. § (2) bekezdése arra kötelezi
az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatalt, hogy havonta tegye közzé a tárgyhónapban a fogyasztási norma szerinti üzemanyagköltség-elszámolással kapcsolatosan alkalmazható üzemanyagárat.

Ólmozatlan motorbenzin:
ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin

305 Ft/l

Gázolaj

326 Ft/l

Keverék

327 Ft/l

LPT autógáz

193 Ft/l

Ha a személyijövedelemadó-törvény hatálya alá tartozó magánszemély az üzemanyagköltséget a közleményben szereplõ árak szerint számolja el, nem szükséges az üzemanyagról számlát beszerezni.

Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal
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A Heves Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Földmûvelésügyi Igazgatósága hirdetménye
A Heves Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földmûvelésügyi Igazgatósága a földrendezõ és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. tv. 4/B. § (5) bekezdése alapján
nyilvános sorsolást
tart az Egri Csillagok Mgtsz (jogutódja) használatában lévõ, részarány-földtulajdonú földek kiadása céljából.

I. Sorsolás helye: MgSzH Földmûvelésügyi Igazgatóság, Eger, Szövetkezet u. 6. szám alatti tanácskozóterme.

II. Sorsolási idõpontok:
1. 2008. szeptember 16. 10 óra
a) A sorsoláson részvételre jogosultak köre: az Egri Csillagok Mgtsz (jogutódja) gazdálkodási területén még ki nem
adott részarány-földtulajdonnal (aranykoronával) rendelkezõ azon személyek, akik a 2001. évi CXVIII. törvény 5/B. §
(1) bekezdése alapján határidõben kérelmet nyújtottak be.
b) Az önálló földrészlet kialakítását kérõk 3000 m2 alatti földrészletre csak abban az esetben jelenthetnek be egyezséget, ha a földrészlet önálló helyrajzi számon szerepel és rendelkeznek a tulajdonba adáshoz szükséges AK értékkel.
2. 2008. szeptember 17. 9 óra
2008. szeptember 18. 9 óra
A sorsoláson részvételre jogosultak köre: az Egri Csillagok Mgtsz (jogutódja) gazdálkodási területén még ki nem
adott részarány-földtulajdonnal (aranykoronával) rendelkezõ személyek.

III. Sorsolásra kerülõ földrészletek:
Település: Bogács
Sorszám

Helyrajzi
szám

Mûvelési ág

Terület
(ha)

Össz.
AK

Sors.
AK

1.
2.
3.
4.

0124/321
0124/334
0124/335
0124/337

szántó
erdõ
erdõ
erdõ

2,3479
0,3153
0,1673
0,2060

28,64
0,50
0,27
0,33

28,64
0,50
0,27
0,33

Terület hasznosítására
vonatkozó korlátozások

Jogi jelleg: Bányatelek

Település: Andornaktálya
Sorszám

Helyrajzi
szám

Mûvelési ág

Terület
(ha)

Össz.
AK

Sors.
AK

1.
2.
3.
4.
5.
6.

04/8
04/14
04/20
0158/13
0195/28
0197

szõlõ
szõlõ
gyep (legelõ)
szõlõ
szántó
gyep (legelõ)

0,3596
0,8274
0,6000
0,0566
0,1684
0,8000

22,51
40,29
1,68
1,77
2,05
6,96

22,51
40,29
1,68
1,77
2,05
6,96

Terület hasznosítására
vonatkozó korlátozások

2008/33. szám
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Település: Eger
Mûvelési ág

Terület
(ha)

Össz.
AK

Sors.
AK

036/19

szõlõ

0,0935

2,76

2,76

036/20
036/31

szántó
erdõ

0,0264
1,0337

0,29
1,03

0,29
1,03

4.

036/33

szántó

1,9154

21,26

21,26

5.
6.

055/41
057/30

szántó
szántó

0,0106
0,3013

0,20
4,30

0,20
3,14

Kiadható: 314/430 tulajdoni hányad

7.

0149/18

szántó

0,7584

14,49

9,65

Kiadható: 965/1449 tulajdoni hányad

8.
9.

0158/40
0158/51

gyep (legelõ)
gyep (legelõ)

0,0117
0,0097

0,18
0,15

0,18
0,15

10.

0164/16

szántó

1,2829

31,78

31,78

11.

0164/18

szántó

0,5182

11,65

11,65

12.
13.

0195/83
0195/90

szõlõ
szántó

0,0215
0,4537

0,93
8,67

0,93
8,67

14.
15.

0200/2
0206/1

0,3729
0,6492

2,61
10,13

2,61
10,13

16.

0210/3

18,9145

156,38

21,00

17.

0212/7

gyep (legelõ)
gyep (legelõ)
gyep (legelõ),
erdõ
szántó

0,3919

4,35

4,35

18.
19.
20.

0217/5
0217/11
0219/1

gyep (legelõ)
szántó
szántó, szõlõ

0,3455
0,3016
0,2013

2,42
3,35
9,33

2,42
3,35
9,33

És pince*

21.
22.
23.

0229/11
0229/45
0229/55

gyep (rét)
gyep (legelõ)
gyep (legelõ)

0,2841
0,0361
0,0080

4,94
0,56
0,12

4,94
0,56
0,12

Jogi jelleg: „Natura 2000 terület”
Jogi jelleg: „Natura 2000 terület”
Jogi jelleg: „Natura 2000 terület”

24.
25.
26.
27.
28.

0229/63
0229/66
0229/78
0229/79
0233/1

gyep (legelõ)
gyep (legelõ)
gyep (legelõ)
szántó
szántó

0,0164
0,0166
0,0048
0,8305
0,1086

0,26
0,26
0,07
15,86
2,07

0,26
0,26
0,07
15,86
2,07

Jogi jelleg: „Natura 2000 terület”
Jogi jelleg: „Natura 2000 terület”
Jogi jelleg: „Natura 2000 terület”

29.

0235/30

gyep (legelõ)

0,0329

0,06

0,06

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

0235/31
0235/32
0251/97
0251/103
0251/106
0251/109
0251/118
0276/5
0276/14
0276/15
0276/16
0276/17
0276/21
0276/22
0276/42
0266/44

gyep (legelõ)
gyep (legelõ)
gyep (legelõ)
gyep (legelõ)
gyep (legelõ)
gyep (legelõ)
gyep (legelõ)
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szõlõ
szõlõ
szántó
szántó

0,0282
0,0170
0,0060
0,0334
0,0721
0,0074
0,0180
0,0893
0,0915
0,0477
0,0451
0,0566
0,0860
0,2465
0,0789
0,0555

0,05
0,03
0,01
0,06
0,12
0,01
0,03
0,99
1,02
0,53
0,50
0,63
3,73
10,70
0,88
0,62

0,05
0,03
0,01
0,06
0,12
0,01
0,03
0,99
1,02
0,53
0,50
0,63
3,73
10,70
0,88
0,62

Sorszám

Helyrajzi
szám

1.
2.
3.

Terület hasznosítására
vonatkozó korlátozások

És épület*

Ebbõl kivett árok: 0,0720 ha (+ 0,20 AK)

Jogi jelleg: „Natura 2000 terület”
Jogi jelleg: „Natura 2000 terület”
Jogi jelleg: „Natura 2000 terület”
Kiadható: 2100/15664 tulajdoni hányad

Jogi jelleg: „Natura 2000 terület”
Egyéb szolgalmi jog terheli
Jogi jelleg: „Natura 2000 terület”
Jogi jelleg: „Natura 2000 terület”
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Sorszám

Helyrajzi
szám

Mûvelési ág

Terület
(ha)

Össz.
AK

Sors.
AK

46.

0266/53

szántó

0,0588

0,65

0,65

47.
48.

0266/64
0266/65

szántó
erdõ

0,0876
0,1599

0,97
0,16

0,97
0,16

49.

0276/66

szántó

0,0601

0,67

0,67

50.
51.

0276/69
0276/71

szántó
szántó

0,1397
0,2919

1,55
3,24

1,55
3,24

52.

0276/79

szántó, fásított terület

1,0467

10,79

10,79

53.
54.

0276/82
0276/85

erdõ
gyep (legelõ)

0,2497
0,0809

0,25
1,26

0,25
1,26

55.

0281/9

szántó

0,1192

1,32

1,32

56.

0281/141

szántó

0,3260

3,62

3,62

57.
58.

0288/4
0292/3

szántó
gyep (legelõ)

0,0925
0,3690

1,03
5,76

1,03
5,76

59.

0292/13

szántó

0,0284

0,54

0,54

60.
61.

0314/1
0319/36

gyep (legelõ)
szõlõ

0,2013
0,2325

0,88
10,09

0,88
10,09

62.
63.
64.

0319/37
0327/6
0327/57

szõlõ
szõlõ
szõlõ

0,2852
0,4052
0,2978

12,38
11,95
11,80

12,38
0,70
1,66

65.
66.
67.

0327/82
0365/7
0374/42

gyep (legelõ)
gyep (legelõ)
szántó

0,4262
0,2006
0,1099

8,91
0,34
1,22

8,91
0,34
1,22

68.
69.
70.

0374/44
0396/30
0396/32

szántó
gyep (rét)
szõlõ, gyep (rét)

0,1155
0,1830
2,0431

1,28
1,59
41,72

1,28
1,59
41,72

71.
72.
73.

0396/34
0396/35
0396/37

szõlõ
szõlõ
szõlõ

1,7325
2,5119
0,2026

42,19
53,52
5,98

42,19
53,52
5,98

74.

0396/38

szõlõ

1,6556

45,79

18,79

75.

0396/39

gyep (legelõ)

0,2020

1,41

1,41

76.

0396/40

szántó, szõlõ

1,8738

48,37

20,62

77.

0398/31

gyep (legelõ)

0,4142

1,45

1,45

78.

0453/72

szõlõ

0,1735

2,41

2,41

79.

0454/5

erdõ

0,2772

0,28

0,28

80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

0474/2
0480/13
0480/17
0480/34
0480/35
0480/37
0480/38

0,4799
3,8846
0,4618
0,8572
1,7103
1,3506
0,8526

26,68
43,12
7,20
0,86
23,88
14,99
30,38

26,68
43,12
7,20
0,86
23,88
14,99
30,38

87.

0480/52

0,3352

1,89

1,89

88.
89.

0480/57
0480/69

szõlõ
szántó
gyümölcsös
erdõ
gyümölcsös, szántó
szántó
gyep (legelõ), szõlõ
fásított terület,
gyep (legelõ)
gyümölcs
gyep (legelõ), szántó

0,5004
0,8800

7,81
12,58

7,81
12,58

2008/33. szám
Terület hasznosítására
vonatkozó korlátozások

Ebbõl kivett gazdasági épület 0,1450 ha*

Kiadható: 70/1195 tulajdoni hányad
Kiadható: 166/1180 tulajdoni hányad

Ebbõl kivett: 0,1030 ha (+ 0,29 AK)
Ebbõl kivett: 0,0632 ha (+ 0,18 AK)
Ebbõl kivett: 0,1439 ha (+ 0,40 AK)
Ebbõl kivett: 0,1030 ha ( + 0,29 AK)
Kiadható: 1879/4579 tulajdoni hányad
Ebbõl kivett: 0,0509 ha ( + 0,14 AK)
Kiadható: 2062/4837 tulajdoni hányad
Jogi jelleg: Helyi jelentõségû
természetvédelmi terület
Jogi jelleg: Helyi jelentõségû
természetvédelmi terület

2008/33. szám
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Mûvelési ág

Terület
(ha)

0480/70

erdõ

0,8835

0,88

0,88

0498/29
0533/3

szõlõ
szõlõ

1,0392
0,4306

22,16
23,94

22,16
22,10

93.

0533/28

szántó

0,0901

1,72

1,72

94.
95.

0533/62
0568/56

szõlõ
gyümölcsös

0,0128
0,1395

0,71
2,18

0,71
2,18

Jogi jelleg: Bányatelek

96.

0571/16

szõlõ

0,3180

17,68

8,84

Kiadható: 884/1768 tulajdoni hányad

97.
98.

0571/25
0571/27

szántó
szántó

0,2588
0,0776

2,87
0,86

2,87
0,86

Sorszám

Helyrajzi
szám

90.
91.
92.

Össz.
AK

Sors.
AK

5743

99.

571/28

szántó

0,0706

0,78

0,78

100.

0571/29

szántó

0,1219

1,35

1,35

101.
102.

0578/15
0578/19

szántó
szántó

0,0953
0,0757

1,06
0,84

1,06
0,84

103.

0578/21

szántó

0,0487

0,54

0,54

104.
105.

0578/24
0582/31

szántó
gyep (legelõ)

0,0379
0,0461

0,42
0,32

0,42
0,32

106.
107.
108.

0588/65
0588/116
0588/120

szõlõ
szõlõ
szõlõ

0,0172
0,0193
0,4529

0,75
0,84
21,19

0,75
0,84
21,19

109.
110.
111.

0596/4
0596/20
0596/21

szántó
szõlõ
szõlõ

0,0231
0,3268
0,2928

0,26
25,00
22,40

0,26
15,69
9,69

112.
113.
114.

0606/23
0606/55
0612/28

szõlõ
gyep (legelõ)
szántó

0,7642
0,0967
0,0039

34,80
0,68
0,04

4,63
0,68
0,04

115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.

0622/7
0624/17
0626/23
0626/24
0626/25
0626/26
0626/28
0626/29
0626/30
0626/34
0626/35
0626/36
0626/37
0626/43
0626/53
0626/54
0626/55
0626/56
0626/57
0626/58
0626/60
0635/25
0635/34

erdõ, gyep (legelõ)
szántó
szántó
szõlõ
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szõlõ
szántó, gyümölcsös
szántó
szántó, szõlõ
szõlõ
szõlõ
szõlõ
szõlõ
szõlõ
szántó

0,8035
0,4225
0,1167
0,1862
0,1190
0,0781
0,0722
0,1719
0,0849
0,0921
0,0818
0,0985
0,1115
0,2321
0,3860
0,0343
0,1082
0,1655
0,0851
0,3059
0,6176
0,0599
0,0353

1,49
4,69
1,30
10,35
1,32
0,87
0,80
1,91
0,94
1,02
0,91
1,09
1,24
12,90
4,87
0,38
3,41
9,20
4,73
17,01
34,34
1,35
0,39

1,49
4,69
1,30
10,35
1,32
0,87
0,80
1,91
0,94
1,02
0,91
1,09
1,24
12,90
4,87
0,38
3,41
9,20
4,73
17,01
34,34
1,35
0,39

Terület hasznosítására
vonatkozó korlátozások

Ebbõl kivett: 0,0585 ha (+ 0,16 AK)
Kiadható: 2210/2394 tulajdoni hányad

Kiadható: 1569/2500 tulajdoni hányad
Kiadható: 969/2240 tulajdoni hányad
Kiadható: 1389/10440 tulajdoni hányad

Szolgalmi jog: földhasználati jog terheli
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Sorszám

Helyrajzi
szám

Mûvelési ág

Terület
(ha)

Össz.
AK

Sors.
AK

Terület hasznosítására
vonatkozó korlátozások

138.

0635/35

szántó

0,0152

0,17

0,17

Szolgalmi jog: földhasználati jog terheli

139.
140.

0635/36
0635/37

szántó
szántó

0,0202
0,0204

0,22
0,23

0,22
0,23

Szolgalmi jog: földhasználati jog terheli
Szolgalmi jog: földhasználati jog terheli

141.

0635/39

szántó

0,0279

0,31

0,31

142.
143.

0635/41
0657/30

szántó
szõlõ

0,0393
0,3923

0,44
11,57

0,44
6,58

144.

0657/43

gyep (legelõ)

0,1075

1,68

1,68

145.
146.

0688/8
0738/33

szántó, gyep (legelõ)
erdõ

1,2897
0,0072

18,35
0,01

18,35
0,01

147.

0738/34

erdõ

0,0666

0,07

0,07

148.

0745/5

gyep (rét)

0,0728

1,27

1,27

149.

0768/4

0,1359

1,51

1,51

150.

0785

48,7619

430,18

430,18

151.

0788/35

szántó
gyep (legelõ), erdõ,
gyep (rét)
gyep (legelõ)

1,0804

16,85

16,85

152.
153.
154.

0788/63
0788/69
0795/4

gyep (legelõ)
szõlõ
szántó

0,1744
1,0347
0,0354

2,72
30,52
0,39

2,72
30,52
0,39

155.
156.
157.

0795/6
0797/102
0797/111

szántó
gyep (legelõ)
szõlõ

0,0353
0,0554
0,0589

0,39
0,86
3,27

0,39
0,86
3,27

158.
159.
160.

0797/115
0797/120
0797/124

gyep (legelõ)
gyep (legelõ)
gyep (legelõ)

0,0769
0,0565
0,0808

1,20
0,88
1,26

1,20
0,88
1,26

161.
162.
163.

0799/5
0799/7
0799/8

gyep (legelõ)
gyep (legelõ)
erdõ

1,2268
0,0716
0,3240

19,14
1,12
0,32

19,14
1,12
0,32

164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.

0799/132
0799/147
0799/155
0799/157
0799/161
0799/163
0827/6
0827/7
0835/32
0835/42
0835/63
0852/17
0857/9
0857/11
0857/23
0861/71
0872/52
0872/54
0872/64
0882/54
0903/13

szõlõ
szõlõ
szõlõ
szõlõ
szõlõ
szõlõ
szõlõ
szõlõ
gyep (rét)
fásított terület
gyümölcsös
szõlõ
szõlõ
szõlõ
szõlõ
szántó
gyep (legelõ)
gyep (legelõ)
szõlõ
szántó, gyep (legelõ)
szántó

0,2776
0,2694
0,2555
0,2752
0,7556
0,4392
0,1133
0,1518
0,1947
0,0147
0,0132
0,1188
0,0392
0,3057
0,3489
0,1526
0,0193
0,0249
0,1093
3,3176
0,1297

15,43
14,98
14,21
15,30
42,01
24,42
10,63
14,24
7,11
0,01
0,21
5,16
1,70
13,27
15,14
1,69
0,14
0,17
4,74
13,49
1,44

15,43
6,06
14,21
15,30
42,01
24,42
10,63
14,24
7,11
0,01
0,21
5,16
1,70
13,27
15,14
1,69
0,14
0,17
4,74
13,49
1,44

Kiadható: 658/1157 tulajdoni hányad

És épület*

Kiadható: 606/1498 tulajdoni hányad

Szolgalmi jog: földhasználati jog terheli

2008/33. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

Sorszám

Helyrajzi
szám

Mûvelési ág

Terület
(ha)

Össz.
AK

Sors.
AK

185.

0931/23

szántó

0,1194

1,33

1,33

186.
187.

0931/32
0931/36

erdõ
szántó

0,4964
0,4111

0,50
4,56

0,50
4,56

188.

0931/41

szántó

0,1116

1,24

1,24

189.
190.

0932/12
0932/15

szántó
szántó

0,0832
1,0261

0,92
11,39

0,92
11,39

191.

0932/24

szántó

0,1909

2,12

2,12

192.
193.

0932/27
0944/20

szántó
szántó

2,0845
0,1522

21,08
2,91

21,08
2,91

194.

01005/15

gyep (legelõ)

0,2198

0,77

0,77

195.

01005/26

szántó

0,1299

1,44

1,44

196.
197.

01005/28
01005/30

gyep (legelõ)
gyep (legelõ)

0,1831
0,1172

0,64
0,41

0,64
0,41

198.

01005/32

gyep (rét)

0,1709

2,97

2,97

199.
200.

01005/34
01013/97

gyep (rét)
szántó

0,2353
1,0901

4,09
12,10

4,09
12,10

201.
202.
203.

01013/110
01013/112
01030/10

szõlõ
szõlõ
szántó

0,3491
0,2402
0,0472

32,75
20,31
0,90

4,06
2,95
0,90

204.
205.
206.

01030/52
01030/54
01030/55

szántó
szántó
szántó

0,0754
0,0763
0,0911

1,44
1,46
1,74

1,44
1,46
1,74

207.
208.
209.

01030/56
01030/57
01030/58

szántó
szántó
szántó

0,1043
0,0795
0,0939

1,99
1,52
1,79

1,99
1,52
1,79

210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.

01030/73
01030/77
01030/78
01046/44
01046/73
01051/7
01051/8
01051/9
01082/10
21030/13
21035
21153/1
21153/3
21153/4
21153/5
21153/17
21165
21238
21316
21359
21370
21371
21373

szántó
szántó
szántó
szántó
gyep (legelõ)
szántó
szántó
szántó
gyep (legelõ)
szõlõ
gyümölcsös
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
gyep (legelõ)
szõlõ
kert
kert
gyümölcsös
kert
kert

0,0879
0,0666
0,0653
0,6886
2,5106
0,0395
0,2774
0,0393
0,1398
0,1340
0,2460
0,0604
0,0762
0,0741
0,0742
0,0918
0,1194
0,0881
0,0689
0,0740
0,0203
0,0201
0,0151

0,98
0,74
0,72
17,97
17,57
0,75
5,30
0,75
2,18
3,95
3,84
0,67
0,85
0,82
0,82
1,02
0,84
3,82
0,60
0,64
0,18
0,17
0,13

0,98
0,74
0,72
0,19
17,57
0,75
5,30
0,75
2,18
3,95
3,84
0,67
0,85
0,82
0,82
1,02
0,84
3,82
0,60
0,64
0,18
0,17
0,13

5745
Terület hasznosítására
vonatkozó korlátozások

Kiadható: 406/3274 tulajdoni hányad
Kiadható: 590/4064 tulajdoni hányad

Kiadható: 95/8985 tulajdoni hányad

Szolgalmi jog: egyéb szolgalmi jog terheli

5746

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

2008/33. szám

Sorszám

Helyrajzi
szám

Mûvelési ág

Terület
(ha)

Össz.
AK

Sors.
AK

Terület hasznosítására
vonatkozó korlátozások

233.

21375

kert

0,0127

0,11

0,11

234.
235.

21378
21379

kert
gyümölcsös

0,0103
0,0086

0,09
0,07

0,09
0,07

236.

21445/13

szántó

0,0161

0,18

0,18

237.
238.

21700/1
21704

kert
kert

0,0517
0,0132

0,81
0,21

0,81
0,21

239.

21889

kert

0,0086

0,07

0,07

240.
241.

21998/4
22233

kert
szántó

0,1058
0,1450

0,92
1,61

0,92
1,61

242.

22234

kert, szõlõ

0,0983

1,62

1,62

243.

220401

szõlõ

0,0732

4,07

4,07

244.
245.

23009
23018

kert
gyep (legelõ)

0,0423
0,0458

0,66
0,32

0,66
0,32

Szolgalmi jog: földhasználati jog terheli

246.

23254

kert

0,0067

0,10

0,10

Szolgalmi jog: földhasználati jog terheli

247.
248.

23256
23509

kert
szõlõ

0,0061
0,1187

0,10
2,68

0,10
2,68

Szolgalmi jog: földhasználati jog terheli

249.

23510

szõlõ

0,1246

2,82

2,82

250.

23601

kert

0,1359

1,18

1,18

251.

23602

szántó

0,1785

1,98

1,98

252.

23607

erdõ

0,1554

0,16

0,16

Jogi Jelleg: Helyi jelentõségû
természetvédelmi terület

253.

23608

erdõ

0,1740

0,17

0,17

Jogi Jelleg: Helyi jelentõségû
természetvédelmi terület

254.

23609

erdõ

0,1941

0,19

0,19

Jogi Jelleg: Helyi jelentõségû
természetvédelmi terület

255.

23613

erdõ

0,1808

0,18

0,18

256.

23616

erdõ

0,1711

0,17

0,17

257.

23617

erdõ

0,2650

0,27

0,27

258.

23621

erdõ

0,1228

0,12

0,12

259.

23624

erdõ

0,2184

0,22

0,22

260.

24751

szántó

0,1693

1,88

1,88

261.

26960/19

szántó

0,0600

1,15

1,15

Jogi jelleg: „Natura 2000 terület”

Jogi Jelleg: Helyi jelentõségû
természetvédelmi terület
Jogi Jelleg: Helyi jelentõségû
természetvédelmi terület

Jogi Jelleg: Helyi jelentõségû
természetvédelmi terület
és gazdasági épület*
Jogi Jelleg: Helyi jelentõségû
természetvédelmi terület
Jogi Jelleg: Helyi jelentõségû
természetvédelmi terület
Jogi Jelleg: Helyi jelentõségû
természetvédelmi terület
Jogi Jelleg: Helyi jelentõségû
természetvédelmi terület

Település: Egerbakta
Sorszám

Helyrajzi
szám

Mûvelési ág

Terület
(ha)

Össz.
AK

Sors.
AK

1.
2.
3.

880
881
882

kert
kert
kert

0,1218
0,1216
0,1224

0,89
0,89
0,89

0,89
0,89
0,89

Terület hasznosítására
vonatkozó korlátozások

2008/33. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

5747

Település: Egerszalók
Sorszám

Helyrajzi
szám

Mûvelési ág

Terület
(ha)

Össz.
AK

Sors.
AK

1.

075/1

gyep (legelõ)

0,2122

0,74

0,74

2.
3.

075/2
076

gyep (legelõ)
gyep (legelõ)

0,0474
0,0873

0,17
0,31

0,17
0,31

4.

086

gyep (legelõ)

0,0120

0,02

0,02

Terület hasznosítására
vonatkozó korlátozások

Település: Felsõtárkány
Sorszám

Helyrajzi
szám

Mûvelési ág

Terület
(ha)

Össz.
AK

Sors.
AK

Terület hasznosítására
vonatkozó korlátozások

1.

0162/3

erdõ

2,3507

13,16

13,16

Jogi jelleg: „Natura 2000 terület”

2.
3.

0204/3
0204/5

szántó
szántó

0,2900
0,4388

1,02
1,54

1,02
1,54

Jogi jelleg: „Natura 2000 terület”
Jogi jelleg: „Natura 2000 terület”

4.

0204/8

szántó

0,1207

0,42

0,42

Jogi jelleg: „Natura 2000 terület”

5.
6.

0205/3
0205/5

gyep (legelõ)
szántó

0,1281
0,6416

1,11
4,00

1,11
4,00

Település: Noszvaj
Sorszám

Helyrajzi
szám

Mûvelési ág

Terület
(ha)

Össz.
AK

Sors.
AK

1.
2.

05/11
05/28

szõlõ
szõlõ

0,3554
0,2569

17,31
8,04

2,07
2,08

3.

05/75

szõlõ

0,1133

3,55

3,55

4.

06/2

gyep (legelõ)

0,1231

1,07

1,07

5.

016/5

szántó

2,7925

34,07

34,07

6.

017/103

szántó

1,6489

20,12

2,70

7.

018/43

gyep (legelõ)

0,1402

1,22

1,22

8.

020/4

gyep (rét)

2,1423

33,42

33,42

9.
10.

023/82
033/1

gyep (legelõ)
szántó

0,0561
0,0887

0,49
0,31

0,49
0,31

11.

035/8

szántó

0,1894

0,66

0,66

12.

035/15

szántó

0,2875

1,01

1,01

13.

044//3

gyep (rét)

1,0966

13,38

13,38

14.

0101/8

gyep (legelõ)

0,6494

5,65

5,65

15.

0101/22

gyep (legelõ)

0,1490

1,30

1,30

16.

0103/5

gyep (legelõ)

0,4196

3,65

3,65

17.

0112/18

gyep (legelõ)

0,3101

0,87

0,87

18.

0148/3

gyep (legelõ)

2,0108

17,49

17,49

19.

0148/9

szántó

0,2260

2,76

2,76

20.

0150/9

szántó, gyep (legelõ)

0,4057

4,42

4,42

21.

0152/4

erdõ

0,2299

0,71

0,71

22.

0153/26

szántó

0,2588

3,16

3,16

23.

0158/16

szántó

0,2163

2,64

2,64

24.

0171/1

gyep (legelõ)

1,0199

8,87

8,87

25.

0171/3

gyep (legelõ)

1,0185

1,43

1,43

Terület hasznosítására
vonatkozó korlátozások

Kiadható: 207/1731 tulajdoni hányad
Kiadható: 207/1731 tulajdoni hányad

Jogi jelleg: Bányatelek
Kiadható: 270/2019 tulajdoni hányad
Jogi jelleg: Bányatelek

Jogi jelleg: „Natura 2000 terület”

5748

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

Sorszám

Helyrajzi
szám

Mûvelési ág

Terület
(ha)

Össz.
AK

Sors.
AK

26.

0178/4

gyep (legelõ)

14,0943

18,55

18,55

27.

0185/16

gyep (legelõ)

5,1366

15,41

15,41

28.

0185/18

gyep (legelõ)

0,2664

0,37

0,37

29.

0185/19

gyep (legelõ)

18,3149

77,06

70,52

30.

0187/3

gyep (legelõ)

0,4184

7,28

7,28

31.

0187/14

gyep (legelõ)

3,5544

4,98

4,98

32.

0189/22

gyep (legelõ)

0,6393

1,79

1,79

33.

0191/9

gyümölcsös

6,6874

97,38

97,38

34.

0191/11

gyümölcsös

1,0426

18,14

18,14

35.

0191/14

gyümölcsös

1,8185

30,79

30,79

36.

0191/18

gyep (legelõ)

0,2191

0,61

0,61

37.

0191/19

gyümölcsös

2,6701

44,78

44,78

38.

0191/24

gyümölcsös

2,2582

39,29

39,29

39.

0191/26

gyep (legelõ)

11,9176

51,90

51,90

40.

0191/28

gyep (legelõ)

0,5951

1,67

1,67

41.

0191/29

gyep (legelõ)

1,9409

5,43

5,43

42.

0191/30

gyep (legelõ)

2,0591

2,88

2,88

43.

0191/31

gyep (legelõ)

0,3193

0,45

0,45

44.

0192/7

gyümölcsös

0,6901

12,01

1,80

45.

0197/5

gyümölcsös

1,0265

22,01

22,01

46.

0197/8

gyümölcsös

0,4943

8,60

8,60

47.

0197/9

gyümölcsös

1,0478

18,23

18,23

48.

0197/10

gyep (legelõ)

4,1344

25,78

25,78

49.

0197/11

gyep (legelõ)

0,2826

2,46

2,46

50.

0197/12

gyümölcsös

1,5544

27,05

27,05

51.

0197/17

gyep (legelõ)

2,7873

3,90

3,90

52.

0197/22

gyümölcsös

0,2184

3,80

3,80

53.

0197/23

gyümölcsös

0,3734

6,50

6,50

54.

0197/24

gyümölcsös

1,5298

26,62

26,62

55.

0199/5

gyümölcsös

0,1464

2,55

2,55

56.

0199/15

gyümölcsös

0,4440

9,28

9,28

57.

0199/25

szántó

0,1629

1,99

1,99

58.

0199/29

gyümölcsös, szántó

0,1934

3,64

1,26

59.

0201/1

gyümölcsös

0,3417

7,14

7,14

60.

0201/8

szántó

0,2104

2,57

2,57

61.

0203/3

gyümölcsös

0,0766

1,33

1,33

62.

0203/4

gyümölcsös

0,0874

1,52

1,52

63.

0203/10

gyümölcsös

0,4131

7,19

7,19

64.

0203/11

gyümölcsös

0,1949

3,39

3,39

65.

0203/13

gyümölcsös

0,0636

0,11

0,11

66.

0203/14

gyümölcsös

0,1940

3,58

3,58

67.

0203/15

gyümölcsös

0,1593

3,33

3,33

68.

0206/1

gyümölcsös

0,0326

0,68

0,68

69.

0206/2

gyümölcsös

0,0386

0,81

0,81

70.

0208/16

szántó

0,1807

0,63

0,63

2008/33. szám
Terület hasznosítására
vonatkozó korlátozások

Ebbõl kivett vízmosás:0,8460 ha
(+2,96 AK)

Ebbõl kivett vízfolyás: 0,8702 ha
(+3,04 AK)
Kiadható: 7052/7706 tulajdoni hányad

Kiadható: 1800/12010 tulajdoni hányad

Kiadható: 126/364 tulajdoni hányad

2008/33. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ
Mûvelési ág

Terület
(ha)

Össz.
AK

Sors.
AK

0208/17

szántó

0,1820

0,64

0,64

0208/21

gyümölcsös, szántó

0,1403

1,87

1,87

73.

0208/22

gyümölcsös

0,1191

2,49

2,49

74.

0208/30

gyep (legelõ)

0,1380

1,20

1,20

75.

0208/32

gyep (legelõ),
gyümölcsös

0,6705

7,15

7,15

76.

0208/39

szántó

0,0531

0,19

0,19

77.

0208/42

szántó

0,0432

0,15

0,15

78.

0208/43

szántó

0,0307

0,11

0,11

79.

0208/45

gyümölcsös, szántó

0,1075

1,37

1,37

80.

0210/1

gyümölcsös

0,5198

10,86

10,86

81.

0210/6

gyümölcsös

0,3146

6,58

6,58

82.

0216/12

szántó

0,2436

3,10

3,10

83.

0216/13

szántó

0,0898

1,56

1,56

84.

0216/27

szántó

0,0794

1,38

1,38

85.

0218/7

gyümölcsös

0,5676

11,86

11,86

86.

0218/10

gyümölcsös

2,4689

42,96

42,96

Sorszám

Helyrajzi
szám

71.
72.

87.

0220/9

gyep (legelõ)

0,3759

1,05

1,05

88.

0220/10

gyep (legelõ)

0,2509

0,70

0,70

89.

0220/12

gyep (legelõ)

0,5652

0,79

0,79

90.

0222/58

gyep (legelõ)

3,4693

5,82

5,82

91.

0231/10

szõlõ

2,0079

114,81

114,81

92.

0231/14

szõlõ

0,1506

9,43

9,43

93.

0231/15

szõlõ

0,3714

20,47

20,47

94.

0231/16

szõlõ

0,2422

12,47

12,47

5749
Terület hasznosítására
vonatkozó korlátozások

Ebbõl kivett anyaggödör: 1,3916 ha
(+4,87 AK)

* A földrészleten található építmény nem képezi a földkiadás tárgyát.

A sorsolás nyilvános, azon bárki jelen lehet.
Több részarány-tulajdonos egyezségen alapuló írásbeli igényét, valamint a kisorsolt földrészletekre vonatkozó cseremegállapodásokat a Földmûvelésügyi Igazgatóság figyelembe veszi. Az egyezségen alapuló közös igényt a sorsolás
kezdetéig a helyszínen, a cserét – amely csak a tulajdonba adható földrészletekre vonatkozik – a sorsolást követõ 15 napon belül lehet a Földmûvelésügyi Igazgatósághoz írásban benyújtani.
A sorsolás a helyben szokásos módon és a Heves megyei MgSzH honlapján (www.mgszh-heves.hu) is meghirdetésre
kerül.
A sorsoláson bármely okból meg nem jelenõ jogosult késõbb a mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebbõl az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.
A megjelenésben akadályozott érdekelt részarány-tulajdonos szabályszerû meghatalmazással ellátott meghatalmazottal képviseltetheti magát.
Akinek a nyilvános sorsolás jogos érdekét érinti, vagy sérti, törvénysértésre hivatkozással a sorsolást követõ 48 órán
belül a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz (1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.) címzett, de a Heves Megyei
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földmûvelésügyi Igazgatósághoz (3300 Eger, Barkóczy út 7.) benyújtott kifogást nyújthat be.
Szabó József s. k.,
fõigazgató
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HIVATALI BÉLYEGZÕK ÉRVÉNYTELENÍTÉSE
A Veszprém Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földmûvelésügyi Igazgatóság Veszprém Falugazdász 21. feliratú körbélyegzõje elveszett.
A bélyegzõ használata 2008. július 31-tõl érvénytelen.

Ágasegyháza Község Önkormányzata polgármesterének körbélyegzõje elveszett.
A bélyegzõ lenyomata:

A bélyegzõ használata 2008. augusztus 1-jétõl érvénytelen.

ÜGYÉSZSÉGI SZOLGÁLATI IGAZOLVÁNY ÉRVÉNYTELENÍTÉSE
Dr. Gyurkó Szilvia, az OKRI tudományos munkatársa eltulajdonított 100764, Kegyes Lõrincné tatai városi ügyészségi
irodavezetõ 100375, valamint Ortner Józsefné pécsi fellebbviteli fõügyészségi fizikai alkalmazott 130412 sorszámú
szolgálati igazolványát a Legfõbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási fõosztálya érvénytelenítette.
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III. FÕRÉSZ: Utasítások, jogi iránymutatások
Az igazságügyi és rendészeti miniszter, a szociális és munkaügyi miniszter, valamint a pénzügyminiszter
14/2008. (HÉ 33.) IRM–SZMM–PM
együttes utasítása
az illegális migráció és az ahhoz kapcsolódó más jogellenes cselekmények elleni
hatósági fellépés hatékonyságának növelésére, illetve összehangolására kiadott
20/2004. (BK 15.) BM–FMM–PM együttes utasítás módosítására
A Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 4. § (2) bekezdésére, a Vám- és Pénzügyõrségrõl szóló 2004. évi
XIX. törvény 1. § (1) bekezdésére, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalról szóló 162/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésére, az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõségrõl szóló 295/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelet 1. § (2) bekezdésére figyelemmel, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § g) és n) pontjaiban, a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés b) pontjában, valamint a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés bc) pontjában foglalt feladatkörben eljárva az illegális
migráció és az ahhoz kapcsolódó más jogellenes cselekmények elleni hatósági fellépés hatékonyságának növelésére,
illetve összehangolására kiadott 20/2004. (BK 15.) BM–FMM–PM együttes utasítás (a továbbiakban: U.) módosítására
a következõ utasítást adjuk ki:
1. Az U. 3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. A komplex ellenõrzõ rendszert a Rendõrség, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (a továbbiakban: BÁH),
a Vám- és Pénzügyõrség (a továbbiakban: VPOP), valamint az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség
(a továbbiakban: OMMF) központi és területi szerveinek (a továbbiakban együtt: hatóságok), a jogszabályokban meghatározott hatáskörük és illetékességük keretei között kell kialakítani és a helyi szervek bevonásával kell mûködtetni.”
2. Az U. 7. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. Az Integrált Vezetési Központ központi szerve a Vezetõi Tanács, melynek vezetõje az Országos Rendõr-fõkapitányság (a továbbiakban: ORFK) rendészeti fõigazgatója, tagjai:
a) a BÁH általános fõigazgató-helyettese,
b) a VPOP országos parancsnokának helyettese,
c) az OMMF elnökhelyettese.”
3. Az U. 10. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„10. A Vezetõi Tanács szintjén nem rendezhetõ kérdésekben az érintett szervek országos vezetõi együttesen döntenek.”
4. Az U. 12. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„12. Az Integrált Vezetési Központ operatív végrehajtó szerve az Integrált Vezetési Csoport, amelynek irányítója az
ORFK Rendészeti Fõigazgatóság Határrendészeti Fõosztályának a vezetõje.”
5. Az U. 13. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„13. Az Integrált Vezetési Csoport tagjai:
a) az ORFK Rendészeti Fõigazgatóság Határrendészeti Fõosztályától 2 fõ,
b) az ORFK Rendészeti Fõigazgatóság Közrendvédelmi Fõosztályától 1 fõ,
c) az ORFK Bûnügyi Fõigazgatóság Bûnügyi Fõosztályától 1 fõ,
d) a VPOP Határügyi és Ügyeleti Fõosztályától 1 fõ,
e) a VPOP Bûnügyi Igazgatóságától 1 fõ,
f) a BÁH Idegenrendészeti Igazgatóságától 1 fõ,
g) az OMMF Munkaügyi Fõosztályától 1 fõ.”
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6. Ez az utasítás a közzététele napján lép hatályba, egyidejûleg hatályát veszti az illegális migráció és az ahhoz kapcsolódó más jogellenes cselekmények elleni hatósági fellépés hatékonyságának növelésére, illetve összehangolására kiadott 20/2004. (BK 15.) BM–FMM–PM együttes utasítás módosítására kiadott 21/2006. (BK 10.) BM–FMM–PM
együttes utasítás. Ez az utasítás a közzétételét követõ napon hatályát veszti.

Dr. Draskovics Tibor s. k.,

Szûcs Erika s. k.,

Dr. Veres János s. k.,

igazságügyi és rendészeti miniszter

szociális és munkaügyi miniszter

pénzügyminiszter

Az igazságügyi és rendészeti miniszter
15/2008. (HÉ 33.) IRM
utasítása
az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Vagyonnyilatkozati Szabályzatának kiadásáról
Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény 11. § (6) bekezdése és 14. § (2) bekezdése alapján a vagyonnyilatkozat átadására, nyilvántartására, a vagyonnyilatkozatban foglalt személyes adatok védelmére, valamint – az érdekképviseletekkel való egyeztetés alapján – az ellenõrzési eljárást megelõzõ meghallgatásra
vonatkozó részletes szabályok megállapítása céljából az alábbi utasítást adom ki:
1. §
Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Vagyonnyilatkozati Szabályzatát az utasítás Melléklete tartalmazza.

2. §
A Vagyonnyilatkozati Szabályzatot az utasítás hatálybalépését követõ munkanapon az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium belsõ elektronikus hálózatán közzé kell tenni, és errõl az érintetteket haladéktalanul értesíteni kell.

3. §
(1) Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.
(2) Az utasítás hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti az Igazságügyi Minisztérium Egységes Közszolgálati
Szabályzatáról szóló 4/2003. (IK 6.) IM utasítás Mellékletének 12. § (2) bekezdésének harmadik mondata, 17–18. §-a,
76. § (2) bekezdésében a „valamint a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos elkülönített iratok” szövegrész, 77. § (4) bekezdése, 80–83. §-a, 85. § (5)–(9) bekezdése, 88. §-a, 89. § (3) bekezdésének b) pontja, 91. § (3)–(5) bekezdése, 92. §-a,
93. § (2) bekezdése, valamint 5/a–5/j függeléke.
Dr. Draskovics Tibor s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter
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Melléklet a 15/2008. (HÉ 33.) IRM utasításhoz

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
Vagyonnyilatkozati Szabályzata

Általános rendelkezések
1. §
(1) A Vagyonnyilatkozati Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) hatálya kiterjed az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumra (a továbbiakban: minisztérium), valamint a minisztériummal foglalkoztatási jogviszonyban álló, az egyes
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény (a továbbiakban: Vnytv.) alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett személyekre, továbbá azokra a Vnytv. alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett más személyekre, akik felett a munkáltatói jogkört az igazságügyi és rendészeti miniszter gyakorolja (a továbbiakban együtt: kötelezettek).
(2) A vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos ügyviteli teendõket, a vagyonnyilatkozat-tétellel összefüggésben keletkezett iratok nyilvántartását, õrzését és kezelését a minisztérium vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos ügyviteli feladatokért felelõs fõosztálya (a továbbiakban: Fõosztály) végzi.

Tájékoztatás a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségrõl
2. §
(1) A kötelezettet a munkáltatói jogkör gyakorlója – a Fõosztály útján – írásban tájékoztatja a vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségrõl és annak határidejérõl. A tájékoztató tartalmazza:
a) a Vnytv. 5. § (1) bekezdés a) pontja esetén az 1. függelék szerinti értesítést,
b) a Vnytv. 5. § (1) bekezdés b) pontja esetén a 2. függelék szerinti értesítést,
c) a Vnytv. 5. § (1) bekezdés c) pontja esetén a 3. függelék szerinti értesítést,
d) a Vnytv. 8. § (5) bekezdésében foglaltakat.
(2) A vagyonnyilatkozat-tételhez szükséges kitöltési útmutatót, valamint – annak részeként – a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megszegésének jogkövetkezményeire való figyelmeztetést a 4. függelék tartalmazza.
(3) A Fõosztály az (1) bekezdés szerinti tájékoztatót a Vnytv. 5. § (1) bekezdés a) pontja esetén legkésõbb a jogviszony, beosztás tervezett létesítését, illetve a munka- vagy feladatkör betöltése kezdetének tervezett idõpontját megelõzõ
10. munkanapig, a Vnytv. 5. § (1) bekezdés b) pontja esetén haladéktalanul, a Vnytv. 5. § (1) bekezdés c) pontja esetén
pedig a kötelezettség esedékessé válásának évében legkésõbb március 1-jéig a kötelezett részére személyesen adja át
vagy „saját kezû felbontásra” jelzéssel ellátott zárt borítékban küldi meg.
(4) E Szabályzat alkalmazásában a boríték akkor tekinthetõ zártnak, ha mechanikai sérülés nélkül nem nyitható fel.
(5) Az (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti értesítést 2 példányban kell átadni, illetve megküldeni. A kötelezett az egyik
példányt aláírásával ellátva 5 munkanapon belül személyesen visszaadja vagy zárt borítékban visszaküldi a Fõosztálynak, a másik példányt pedig magánál tartja.
(6) A Fõosztály a minisztériummal létesítendõ foglalkoztatási jogviszony létesítését megelõzõen nyilatkozattételre
hívja fel a leendõ foglalkoztatottat azzal kapcsolatban, hogy korábbi foglalkoztatási jogviszonyában vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség alá esett-e.
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A vagyonnyilatkozat-tétel
3. §
(1) A Vnytv. Melléklete szerinti nyomtatványt közzé kell tenni a minisztérium belsõ elektronikus hálózatán.
(2) A Vnytv. Melléklete szerinti nyomtatványt géppel vagy olvashatóan tollal kell kitölteni. Amennyiben a kitöltés során tévedésre vagy elírásra kerül sor, a vagyonnyilatkozat elrontott lapja helyett új lapot kell kitölteni. A nyomtatvány elsõ oldalának jobb felsõ sarkában a nyilvántartási számot a kötelezettnek kell feltüntetnie.

A vagyonnyilatkozat átadása és átvétele
4. §
(1) A Vnytv. 5. § (1) bekezdés a) pontja esetén a 2. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatás kézhezvételétõl számított
5 munkanapon belül, Vnytv. 5. § (1) bekezdés b) pontja esetén a jogviszony, beosztás, munka- vagy feladatkör megszûnését követõ 30 napon belül, a Vnytv. 5. § (1) bekezdés c) pontja esetén pedig az esedékesség évében június 30-áig kell a
vagyonnyilatkozatot tartalmazó zárt borítékokat személyesen átadni a Fõosztály vagyonnyilatkozatok kezeléséért felelõs munkatársának.
(2) A vagyonnyilatkozat átadás-átvételét az 5. függelék szerinti nyomtatványon írásban igazolni kell. Az igazolást két
példányban kell kiállítani, ebbõl egy példányt a kötelezett részére kell átadni, a másik példány pedig a Fõosztály kezelésében marad.
(3) A Fõosztály vagyonnyilatkozatok kezeléséért felelõs munkatársa a vagyonnyilatkozatot tartalmazó zárt borítékokra felvezeti a kötelezett nevét, a vagyonnyilatkozat nyilvántartási számát és a vagyonnyilatkozat átadásának dátumát.
(4) A Fõosztály az átvételt követõen haladéktalanul tájékoztatja a munkáltatói jogkör gyakorlóját a kötelezett vagyonnyilatkozatának átvételérõl.

A vagyonnyilatkozat-tétellel kapcsolatos iratok kezelése
5. §
(1) A vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos iratokat az egyéb személyügyi iratoktól elkülönítetten, személyenként külön iratgyûjtõben, biztonsági zárral felszerelt lemezszekrényben kell tárolni.
(2) A kötelezettek és – a Vnytv. 2. § b) pontja szerinti – hozzátartozóik vagyonnyilatkozatát ugyanabban a zárt borítékban, az ezekhez kapcsolódó iratokat pedig azonos iratgyûjtõben kell tárolni. A Vnytv. 14. § (1) bekezdése szerinti
meghallgatásáról készült jegyzõkönyvet zárt borítékban kell elhelyezni. A borítékot a kötelezett, valamint a Fõosztály
vagyonnyilatkozatok kezeléséért felelõs munkatársa saját kezûleg aláírja.
(3) A vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos iratok kezeléséért a Fõosztálynak az a munkatársa felelõs, akinek ez a tevékenység a munkaköri leírásában szerepel.
(4) A vagyonnyilatkozatok tárolására szolgáló lemezszekrényhez csak a Fõosztály vagyonnyilatkozatok kezeléséért
felelõs munkatársa, a Fõosztály vezetõje, valamint – a Fõosztály vagyonnyilatkozatok kezelését végzõ munkatársa vagy
a Fõosztály vezetõje közremûködésével – a kötelezett felett munkáltatói jogkört gyakorló személy rendelkezik hozzáféréssel.
(5) A vagyonnyilatkozatot tartalmazó zárt boríték felbontására és a vagyonnyilatkozat tartalmának megismerésére kizárólag a munkáltatói jogkör gyakorlója jogosult, kizárólag abban az esetben, ha a Vnytv. rendelkezései szerint ellenõrzési vizsgálat kezdeményezésérõl kell döntenie.
(6) A vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos iratok kezelése során megfelelõen alkalmazni kell a minisztérium Egységes Közszolgálati Szabályzatának a közszolgálati adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseit is, kivéve, ha ez a Szabályzat
szigorúbb követelményeket támaszt.

2008/33. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

5755

A vagyonnyilatkozatokra vonatkozó iratok nyilvántartása
6. §
(1) A Fõosztály vagyonnyilatkozatok kezeléséért felelõs munkatársa a kötelezettekrõl és vagyonnyilatkozatuk kezelésérõl a 6. függelék szerint, továbbá a KIR iktatóprogram részeként más szervezeti egység által nem hozzáférhetõ módon
nyilvántartást vezet.
(2) Ellenõrzési eljárás kezdeményezése esetén a vagyonnyilatkozat adóhatóság részére történõ átadásáról jegyzõkönyvet kell felvenni. A jegyzõkönyvnek tartalmaznia kell az átadás idõpontját, az átvevõ nevét és beosztását. Az átvétel
tényét az átvevõ személy saját kezû aláírásával igazolja.

A vagyonnyilatkozat visszaadása
7. §
(1) A Vnytv. 12. § (1) bekezdése szerinti esetekben a vagyonnyilatkozatot tartalmazó zárt borítékot a Fõosztály vagyonnyilatkozatok kezeléséért felelõs munkatársa a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megszûnését vagy az újabb
vagyonnyilatkozat tételét követõ 8 napon belül személyesen adja át a kötelezettnek, és arról a 7. függelék szerint igazolást állít ki. Az igazolást két példányban kell kiállítani, az egyik példányt át kell adni a kötelezettnek, a másik példány pedig a Fõosztály kezelésében marad.
(2) Ha a kötelezett számára a vagyonnyilatkozatot 8 napon belül személyesen visszaadni nem lehet (pl. a kötelezett
akadályoztatása miatt), részére a vagyonnyilatkozatot tértivevényes küldeményként kell megküldeni. Ha a kötelezett részére a vagyonnyilatkozatot tértivevényes küldeményként juttatják el, a 7. függelék szerinti igazolás helyett az átvételt
igazoló tértivevényt kell a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos iratok között megõrizni.

Az ellenõrzési eljárás elõtti meghallgatásra vonatkozó szabályok
8. §
(1) A munkáltatói jogkör gyakorlója a Vnytv. 14. § (1) bekezdése szerinti bejelentéstõl számított 15 napon belül köteles a kötelezettet meghallgatni. Ez a határidõ indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható.
(2) A meghallgatás idõpontját a munkáltatói jogkör gyakorlója határozza meg.
(3) A meghallgatás idõpontjáról, céljáról és módszerérõl, a bejelentés tartalmáról, valamint a (4) bekezdésben foglaltakról a munkáltatói jogkör gyakorlója – a Fõosztály útján – a meghallgatás tervezett idõpontját megelõzõen legalább
5 munkanappal írásban értesíti a kötelezettet, valamint a minisztériumnál mûködõ munkavállalói érdek-képviseleti szerveket. A Fõosztály vagyonnyilatkozatok kezeléséért felelõs munkatársa a kötelezettnek szóló értesítést két példányban,
személyesen adja át. Az értesítésen a kötelezett az aláírásával igazolja annak átvételét, majd egy példányt magánál tart, a
másikat pedig visszaadja a Fõosztály vagyonnyilatkozatok kezeléséért felelõs munkatársának.
(4) A kötelezett a meghallgatás során jogi képviselõt is igénybe vehet. A minisztériumnál mûködõ munkavállalói érdek-képviseleti szervek részvételét a meghallgatáson lehetõvé kell tenni.
(5) A meghallgatás során a kötelezettel részletesen ismertetni kell a bejelentésben foglaltakat, és módot kell adni,
hogy azokra a kötelezett, jogi képviselõje, valamint az érdek-képviseleti szerv képviselõje észrevételt tehessen.
(6) A meghallgatáson kizárólag a kötelezett, a munkáltatói jogkör gyakorlója, a Fõosztály vagyonnyilatkozatok kezeléséért felelõs munkatársa (mint jegyzõkönyvvezetõ), a Fõosztály vezetõje, a kötelezett jogi képviselõje, valamint az érdek-képviseleti szerv képviselõje lehet jelen.
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(7) A meghallgatás során a kötelezett vagyonnyilatkozatába csak a munkáltatói jogkör gyakorlója, a kötelezett, illetve
– a kötelezett által erre adott felhatalmazás esetén – a kötelezett jogi képviselõje tekinthet be.
(8) A meghallgatásról 2 példányban jegyzõkönyvet kell készíteni, amelyet a meghallgatáson jelenlevõk aláírnak.
A jegyzõkönyvben fel kell tüntetni a munkáltatói jogkör gyakorlójának megállapításait, valamint a kötelezettnek, jogi
képviselõjének, illetve az érdek-képviseleti szerv képviselõjének a meghallgatással kapcsolatos észrevételeit. A jegyzõkönyv egyik példányát zárt borítékban a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos iratok között kell tárolni, másik példánya pedig a kötelezettet illeti. A kötelezettnek a jegyzõkönyv átvételét aláírásával igazolnia kell.

1. függelék

ÉRTESÍTÉS
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségrõl
……………………………………………………… (vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett) részére

Tájékoztatom, hogy az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény (a továbbiakban: Vnytv.) 3. § (1)–(2) bekezdése alapján jogviszonya, beosztása létrejöttének, illetve munka- vagy feladatköre betöltésének feltétele a vagyonnyilatkozat-tétel.
Vagyonnyilatkozatának nyilvántartási száma: ……………………………………………
Kérem, hogy a jelen értesítés egy aláírt példányát az értesítés kézhezvételétõl számított 5 munkanapon belül személyesen vagy zárt borítékban a minisztérium vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos ügyviteli feladatokért felelõs fõosztálya
részére visszajuttatni szíveskedjen.

………… év ……………………… hónap …… nap
………………………………………
átadó

Az értesítést átvettem:
………… év ……………………… hónap …… nap
………………………………………
vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett
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2. függelék

ÉRTESÍTÉS
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségrõl
………………………………………………………(vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett) részére

Tájékoztatom, hogy az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény (a továbbiakban: Vnytv.) 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ön a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét megalapozó jogviszonyának, beosztásának, munka- vagy feladatkörének megszûnését követõ harminc napon belül vagyonnyilatkozatot köteles
tenni.
A vagyonnyilatkozat benyújtásának határideje:……………………………………..

Vagyonnyilatkozatának nyilvántartási száma: ………………………………………………….
Kérem, hogy a jelen értesítés egy aláírt példányát az értesítés kézhezvételétõl számított 5 munkanapon belül személyesen vagy zárt borítékban a minisztérium vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos ügyviteli feladatokért felelõs fõosztálya
részére visszajuttatni szíveskedjen.

………… év ……………………… hónap …… nap
………………………………………
átadó

Az értesítést átvettem:

………… év ……………………… hónap …… nap
………………………………………
vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett
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3. függelék

ÉRTESÍTÉS
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségrõl
………………………………………………………(vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett) részére

Tájékoztatom, hogy az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény (a továbbiakban: Vnytv.) 3. § (1)–(2) bekezdése alapján Ön köteles vagyonnyilatkozatot tenni.
A vagyonnyilatkozat benyújtásának határideje a Vnytv. 5. § (2) bekezdése alapján:
…………………………….év június 30.

Vagyonnyilatkozatának nyilvántartási száma: ………………………………………………….
Kérem, hogy a jelen értesítés egy aláírt példányát az értesítés kézhezvételétõl számított 5 munkanapon belül személyesen vagy zárt borítékban a minisztérium vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos ügyviteli feladatokért felelõs fõosztálya
részére visszajuttatni szíveskedjen.

………… év ……………………… hónap …… nap
………………………………………
átadó

Az értesítést átvettem:

………… év ……………………… hónap …… nap
……………………………………
vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett
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4. függelék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény Melléklete szerinti
vagyonnyilatkozat kitöltéséhez

1. Fejezet

Általános szabályok

1. A vagyonnyilatkozatot két példányban kell kitölteni. A vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett személy (a továbbiakban: kötelezett) a nyilatkozat minden oldalát aláírja, majd példányonként külön-külön borítékba helyezi el.
2. A vagyonnyilatkozat részét képezi a hozzátartozókra vonatkozó vagyonnyilatkozat is, melyet minden, a kötelezettel közös háztartásban élõ hozzátartozóra vonatkozóan külön, 2 példányban ki kell tölteni.
3. A nyomtatványokat géppel vagy olvashatóan tollal kell kitölteni.
4. Elírás vagy tévedés esetén azt kijavítani nem lehet, hanem a vagyonnyilatkozat elrontott lapja helyett új lapot kell
kitölteni.
5. A vagyonnyilatkozatot elektronikus úton is ki lehet tölteni. A kitöltendõ dokumentumok a minisztérium belsõ informatikai hálózatáról (a P meghajtó  „vagyonnyilatkozat” mappából) tölthetõk le.
6. Azokat a sorokat, ahol adatot nem tüntet fel, az egyértelmûség végett szíveskedjék kihúzni/áthúzni.
7. A vagyonnyilatkozatnak minden esetben meg kell felelnie az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl
szóló 2007. évi CLII. törvény (a továbbiakban: Vnytv.) Mellékletében meghatározott formai és tartalmi követelményeknek. A vagyonnyilatkozati formanyomtatvány nem szerkeszthetõ át.
8. Amennyiben a nyomtatványon szereplõ sorok kevésnek bizonyulnak, úgy az adatok feltüntetése érdekében a nyomtatványhoz az eredeti lappal megegyezõ pótlapok csatolandóak. A pótlapokat be kell sorszámozni. Az eredeti nyomtatvány megfelelõ pontjánál szíveskedjék feltüntetni a csatolt pótlapok sorszámát.
9. A vagyonnyilatkozat átadásakor a kötelezett és az õrzésért felelõs a boríték lezárására szolgáló felületen aláírásával
egyidejûleg igazolja, hogy a nyilatkozat átadására zárt borítékban került sor. A borítékot az õrzésért felelõs személy nyilvántartási azonosítóval látja el, valamint feltünteti rajta a kötelezett nevét és az átadás dátumát is.
10. A vagyonnyilatkozat egyik példánya a nyilvántartásba vétel után a kötelezettnél marad, míg a másik példányt az
õrzésért felelõs az egyéb iratoktól elkülönítetten kezeli.

2. Fejezet

A vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett személyi adatai, valamint a jövedelmi, érdekeltségi és vagyoni viszonyaira
vonatkozó adatok

I. rész. Személyi adatok
A kötelezett az elõírt személyi adatokat megadja.

II. rész: Nyilatkozat a jövedelemrõl
A vagyonnyilatkozat-tételkor a megelõzõ 5 évre vonatkozó adatokat kell feltüntetni, évenként a december 31-i állapotnak megfelelõen.
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Jövedelem a magánszemély által az adóévben bármilyen címen és formában megszerzett bevétel egésze, meghatározott esetekben költségekkel csökkentett része, vagy a bevétel meghatározott hányada. Ezek közé tartoznak a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. tv.) rendelkezései szerint megállapított, az éves
adóbevallásban feltüntetett, az összevont adóalapba tartozó (az önálló tevékenységbõl származó, a nem önálló tevékenységbõl származó és az egyéb) jövedelmek, továbbá a külön adózó jövedelmek (így különösen az egyéni vállalkozásból
származó jövedelem, az ingatlan átruházásából származó jövedelem, a tõkejövedelmek).
A vagyonnyilatkozat szempontjából jövedelemnek minõsülnek – az Szja. tv. rendelkezéseitõl függetlenül – az
Szja. tv. szerint bevételnek nem számító és az Szja. tv. 1. számú melléklete szerint adómentesnek minõsülõ bevételek is
(pl. a biztosító szolgáltatása, a magánszemélynek más magánszeméllyel kötött tartási, életjáradéki vagy öröklési szerzõdésbõl származó jövedelme, az örökség, a magánszemélytõl kapott ajándék/pénz összege, nyereményjátékokon nyert
összeg stb).
A kötelezettnek az évenkénti jövedelem feltüntetésénél meg kell jelölnie, hogy az milyen tevékenységbõl származik.
A nyilatkozatban az évenkénti jövedelem közterhekkel csökkentett összegét kell megadni.

III. rész: Vagyoni nyilatkozat
A vagyonról szóló nyilatkozat kitöltésénél az alábbiak szerint figyelemmel kell lenni a fennálló házastársi, illetve élettársi vagyonközösségre.
A házastársi vagyonközösség a házastársi életközösség ideje alatt akár együttesen, akár külön-külön szerzett vagyonra terjed ki. Ennek megfelelõen a közös vagyonba tartozó vagyont (pl. 1/2-1/2) eszmei hányadának megfelelõen kell feltüntetni a kötelezett, illetõleg házastársa vagyonnyilatkozatában. Házassági vagyonjogi szerzõdés kötése esetén az abban foglaltaknak megfelelõ tulajdoni arány tüntetendõ fel. Nem tartozik a közös vagyonba a házastársak különvagyona,
vagyis a házasságkötéskor megvolt, a házasság fennállása alatt öröklés jogcímén szerzett vagy ajándékba kapott, a személyes használatra szolgáló és szokásos mértékû, illetõleg mennyiségû, a különvagyon értékén szerzett, valamint a házassági vagyonjogi szerzõdésben külön vagyonként megjelölt vagyontárgy [a házasságról, a családról és a gyámságról
szóló 1952. évi IV. törvény 27. § (2) bekezdése és 28. § (1) bekezdése].
Az élettársi vagyonközösség az élettársak együttélése alatt szerzett vagyontárgyakra terjed ki, melyeket a kötelezett
nyilatkozata szerint a szerzésben való közremûködés arányában kell feltüntetni. Ha a közremûködés aránya nem állapítható meg, azt azonos mértékûnek kell tekinteni. A háztartásban végzett munka a szerzésben való közremûködésnek számít [a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 578/G. § (1) bekezdés].

A) Ingatlanok
Ezen a helyen kell nyilatkoznia a saját, illetõleg a nyilatkozattétellel érintett hozzátartozói tulajdonában, állandó, illetõleg tartós használatában (haszonbérletében) álló vagy haszonélvezetével terhelt lakásról, lakótelekrõl, üdülõrõl, üdülõtelekrõl, nem lakás céljára szolgáló épületrõl vagy épületrészrõl, termõföldjérõl, függetlenül attól, hogy az ingatlan milyen értéket képvisel, Magyarországon vagy külföldön található, illetve, hogy milyen arányban áll fenn a jogosultság.
A szerzés jogcíme lehet ingyenes (pl. ajándékozás, öröklés) vagy visszterhes (pl. adásvétel, csere). A szerzés idõpontját, amennyiben azt valamely nyilvántartás vagy közokirat (pl. ingatlan-nyilvántartás, telekkönyvi kivonat stb.) tartalmazza, az abban foglaltaknak megfelelõen szíveskedjék feltüntetni.
Az ingatlanok adatait az ingatlan-nyilvántartásban szereplõ adatoknak megfelelõen, m2-ben kell megjelölni.
Tájékoztató a mértékegységek átváltási arányszámairól:
1 hektár: 10 000 m2
1 kat. hold: 5 754,642 m2
1 négyszögöl: 3,59665 m2
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B) Nagy értékû ingóságok, megtakarítások
Az ingóságokra vonatkozó pontoknál (1–3., illetve 8. pont) meg kell adni valamennyi, a kötelezett vagy vele közös
háztartásban élõ hozzátartozója tulajdonában álló ingóságok adatait az alábbiak szerint:
1. Gépjármûvek:
A beépített erõgéppel hajtott jármûvek közül csak személygépkocsi, tehergépjármû (vontató, nyerges vontató, mezõgazdasági vontató), autóbusz tüntetendõ fel, egyéb gépjármû (motorkerékpár, lassú jármû) nem. A gépjármû egyes adatait a forgalmi engedélyben szereplõ adatok alapján kell feltüntetni.
2. Védett mûalkotás, védett gyûjtemény:
A Kulturális Örökség Igazgatóságnál vezetett közhitelû nyilvántartásba felvett, védetté nyilvánított kulturális javak
(muzeális emlékek, régészeti emlékek, mûvészeti alkotások, tárgyi, képi, írásos és egyéb emlékek), így különösen: természettudományi anyag (ásvány-, kõzet-, õslény-, növény-, állat- és embertani anyag), régészeti jellegû emlékek és numizmatikai tárgyak, történelmi, tudománytörténeti, mûvelõdéstörténeti, hadtörténeti, mezõgazdasági, közlekedéstörténeti emlékek, muzeális értékû könyvek, zenemûvek, térképek és egyéb nyomtatványok, valamint kéziratok, néprajzi
(népmûvészeti) tárgyak, képzõmûvészeti alkotások, iparmûvészeti tárgyak, irodalmi, színház- és zenetörténeti, sporttörténeti emlékek, a fejlõdés, a technikatörténet vagy a mûszaki oktatás szempontjából jelentõsnek számító mûszaki jellegû
tárgyak (létesítmény, berendezés, mûtárgy, gép, szerkezet, készülék, szerszám, mûszer, kísérleti eszköz, modell, ezekrõl
készült fénykép és rajz stb.), a politikai, gazdasági, társadalmi, kulturális élet kiemelkedõ személyeinek életére és mûködésére vonatkozó emlékek, orvostörténeti és gyógyszertörténeti emlékek [a muzeális intézményekrõl, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvény].
3. Egyéb ingóságok:
Egyéb ingóságok akkor tüntetendõk fel, ha értékük darabonként vagy készletenként, gyûjteményenként a vagyonnyilatkozat benyújtása idõpontjában érvényes kötelezõ legkisebb munkabér havi összegének tízszeresét meghaladja. Az értéket Önnek kell felbecsülnie, erre vonatkozóan szakvéleményt nem kell beszereznie.
Ugyancsak e pontban tüntetendõk fel a védettnek nem minõsülõ (a 2. pontban nem szerepeltetett) mûalkotások (képzõmûvészeti alkotások, ékszerek), gyûjtemények, bútorok, állatok stb. Azonosító adatként az ingóság jellemzõ adata
(gyártási száma, kora, stílusa, anyaga, alkotója stb.) szerepeltetendõ.
E pont alkalmazásában a készlet olyan ingóságok csoportja, melyek együttesen képeznek használati egységet (étkészletek, evõeszközkészletek stb.), a gyûjtemény pedig ingóságok egységes gyûjtési szempontok szerint létrejött együttese.
4. Értékpapír:
E pontban kell feltüntetni értékpapírban megtestesülõ megtakarításait. Értékpapírnak minõsül minden olyan okirat,
amelyet a Ptk. 338/A–338/D. §-a, vagy a kibocsátás helye szerinti állam joga értékpapírnak tekint, így különösen: részvény, kötvény, állampapír, letéti jegy, váltó, csekk, közraktári jegy, jelzáloglevél stb. Az életbiztosítási kötvény nem értékpapír, hanem biztosítási konstrukció, amely szerzõdésen alapuló pénzkövetelésnek tekinthetõ, és így a 7. pont táblázatos részében kell szerepeltetni.
Az értékpapír megnevezéseként a kibocsátó által adott megnevezést, értékeként pedig a névértékeket kell feltüntetni.
Az egy kibocsátó által azonos idõpontban kiadott azonos elnevezésû értékpapírok együttes értékük, kezdõ és befejezõ
sorszámuk feltüntetésével is megjelölhetõk.
5. Takarékbetét:
E pontban szíveskedjék közölni a pénzintézetnél vezetett takarékbetétben rendelkezésre álló pénzösszeget. Itt kell feltüntetni a takaréklevél, egyéb betéti okirat adatait is.
A pénzintézet fogalmát a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény hitelintézetre
változtatta. A hitelintézet fajtái: bank, szakosított hitelintézet és szövetkezeti hitelintézet. Az önkéntes biztosító pénztárak nem tartoznak a hitelintézetek közé. Az önkéntes biztosító pénztárba történõ befizetések szerzõdés alapján fennálló
pénzkövetelések, azonban pénzintézeti számlakövetelésnek nem minõsíthetõek, hanem a pénzkövetelések 7. pont táblázatos részében kell szerepeltetni, és a pénzkövetelés összegét a vagyonnyilatkozat esedékességének évét megelõzõ év
december 31-i állapot szerint, a biztosító pénztár által kiadott egyenlegközlõ összegének megfelelõen kell feltüntetni.
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6. Készpénz:
Ebben a pontban a be nem fektetett, pénzintézetnél el nem helyezett, az esedékesség évét megelõzõ év december 31-én rendelkezésére álló, a 3. pontban megjelölt értékhatárt meghaladó készpénzállományt szíveskedjék feltüntetni.
7. Pénzintézeti számlakövetelés vagy más, szerzõdés alapján fennálló pénzkövetelés:
Ebben a pontban kell nyilatkoznia pénzintézettel, magánszeméllyel, gazdasági társasággal stb. szemben fennálló
pénzkövetelésérõl, valamint az Ön, illetve az önnel közös háztartásban élõ hozzátartozója által kölcsönadott pénzösszegrõl, amennyiben az külön-külön vagy együttesen meghaladja a 3. pontban megjelölt értékhatárt.
A pénzintézeti számlakövetelések között kell feltüntetni a lakossági folyószámláján, devizaszámláján (a devizanem
megjelölésével), bankszámláján, egyéb számláján az adott devizanemben szereplõ összeget, a pénzintézet által a nyilatkozattételt megelõzõen kiadott igazolásnak megfelelõen.
Ha a megjelölt idõpontban a számlán tartozás szerepel, akkor errõl a tartozásokról szóló IV. rész 1. pontjában kell nyilatkoznia.
Amennyiben az adós magánszemély írásos hozzájárulását adta a részére nyújtott kölcsönnel összefüggésben személyes adatai feltüntetéséhez, e hozzájárulást nem kell csatolnia a vagyonnyilatkozathoz, azonban azt szíveskedjék megõrizni. Ilyen hozzájárulás hiányában csak a kölcsön összegére, keltére, lejárati idejére vonatkozó adatokat kell megadni.
8. Más vagyontárgyak:
Itt kell bejelenteni a 3. pontban meghatározott értékhatárt egyenként (darabonként) el nem érõ értékû vagyontárgyakat
(ingóságot), amennyiben együttes értékük a 3. pontban meghatározott értékhatárt meghaladja.

IV. rész: Pénzintézettel, magánszemélyekkel szemben fennálló tartozások
1. Pénzintézettel szembeni tartozások:
Itt kell feltüntetnie a pénzintézettõl kapott (nem munkáltatói) lakáskölcsönt, áruvásárlási kölcsönt stb. A tartozás
összegénél – lehetõség szerint – a tartozás kamatok nélkül számított alapösszegét szíveskedjék megjelölni.
2. Magánszemélyekkel szembeni tartozások:
Amennyiben a hitelezõ magánszemély írásos hozzájárulását adta az általa nyújtott kölcsönnel összefüggésben személyes adatai feltüntetéséhez, e hozzájárulást nem kell csatolnia a vagyonnyilatkozathoz, azonban azt szíveskedjék megõrizni. Ilyen hozzájárulás hiányában csak a tartozás összegére, keltére, lejárati idejére vonatkozó adatokat kell megadni.

V. rész: Gazdasági érdekeltségi nyilatkozat
Itt kell megjelölni a magyarországi vagy külföldi gazdasági társaságokban, gazdálkodó szervezetnél fennálló tulajdonosi érdekeltséget, mindenkor a cég székhelye szerinti társasági jogi, cégjogi szabályoknak megfelelõen.
Gazdasági társaságban való érdekeltség alatt értendõ a közkereseti társaság részére rendelkezésre bocsátott vagyoni
hozzájárulás, a betéti társaság részére rendelkezésre bocsátott vagyoni betét, a korlátolt felelõsségû társaságbeli üzletrész, a szövetkezetekrõl szóló törvény szerinti részjegy, befektetõi részjegy, átalakított befektetõi részjegy, célrészjegy
és más vagyoni hozzájárulás a szövetkezeti tagsági kölcsön kivételével, valamint más, tagsági jogot megtestesítõ vagyoni részesedés, továbbá a részvénytársaságnál jegyzett részvény [Szja. tv. 3. § 34. pont].
Az érdekeltség jelenlegi arányára vonatkozóan az esedékesség évét megelõzõ év december 31-i állapotának megfelelõ adatot szíveskedjék feltüntetni, a társaság vagyonához, mint 100%-hoz viszonyítottan.
Gazdasági társaság nyereségbõl való részesedésénél a társasági szerzõdésben megjelölt százalékos arányt (ennek hiányában az Önre esõ, a vagyoni hozzájárulása arányának megfelelõ részt), illetõleg a részvénytársaság közgyûlése döntésének megfelelõen az osztalék alapjául szolgáló részvényei névérték arányát szíveskedjék megjelölni az esedékesség
évét megelõzõ évre vonatkozó adatok szerint. A nyereségbõl való részesedés tényleges mértéke az érdekeltségi aránytól
eltérõ is lehet (a nyereséget összegszerûen viszont nem itt, hanem a jövedelemrõl szóló II. részben kell feltüntetnie).
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3. Fejezet

A kötelezettel egy háztartásban élõ hozzátartozó személyi adatai, valamint a jövedelmi, érdekeltségi
és vagyoni viszonyaira vonatkozó adatok

A vagyonnyilatkozat tartalmazza a kötelezettel egy háztartásban élõ hozzátartozója nevét, születési helyét és idejét,
anyja nevét, valamint jövedelmi, érdekeltségi és vagyoni viszonyaira vonatkozó adatokat. A Vnytv. alkalmazása szempontjából hozzátartozónak minõsül: a házastárs, az élettárs, valamint a közös háztartásban élõ szülõ, gyermek, a házastárs gyermeke, ideértve az örökbefogadott és nevelt gyermeket is.
A vagyonnyilatkozat ezen részét annyiszor két példányban kell kitölteni, ahány hozzátartozó a kötelezettel egy háztartásban él. A vagyonnyilatkozat hozzátartozókra vonatkozó részének kitöltési szabályai megegyeznek a kötelezett saját
vagyonnyilatkozata esetén alkalmazandó, fent részletesen ismertetett szabályokkal.

4. Fejezet

Figyelmeztetés a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megszegésének jogkövetkezményeire

Ha a kötelezett az elõírt határidõig nem tesz vagyonnyilatkozatot, az õrzésért felelõs köteles õt írásban felszólítani arra, hogy e kötelezettségét a felszólítás kézhezvételétõl számított 8 napon belül teljesítse.
Amennyiben ez a határidõ eredménytelenül telik el, azt a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megtagadásának kell
tekinteni, kivéve ha a kötelezett a kötelezettségének önhibáján kívül nem tudott eleget tenni. Ez esetben az akadály megszûnésétõl számított 8 napon belül köteles a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek eleget tenni. Ennek elmulasztása
a kötelezettség megtagadásának minõsül.
Annak, aki a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítését megtagadja, a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó megbízását vagy jogviszonyát meg kell szüntetni, és a jogviszony megszûnésétõl számított három
évig közszolgálati jogviszonyt nem létesíthet, valamint a Vnytv. szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó munkakört, feladatkört, tevékenységet vagy beosztást nem láthat el.
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5. függelék

IGAZOLÁS
a vagyonnyilatkozat átvételérõl

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos ügyviteli feladatokért felelõs fõosztálya a mai napon …………………………………………………… vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettõl az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény (a továbbiakban: Vnytv.) szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség alapján készített vagyonnyilatkozatot zárt borítékban átvette.

A következõ vagyonnyilatkozat benyújtásának határideje a Vnytv. 5. § (1) bekezdés c) pontja alapján:

………… év ……………………… hónap …… nap

Átvétel dátuma: ………… év ……………………… hónap …… nap

………………………………………………
átadó (vagyonnyilatkozatra kötelezett)

…………………………………………
átvevõ
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6. függelék

Név: ……………………………………………………………………………………………
Beosztás: ………………………………………………………………………………………
Szervezeti egység: ……………………………………………………………………………
Nyilvántartási szám: ..…………………………………………………………………………
Munkáltatói jogkör gyakorlója: ………………………………………………………………
Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény 5. § (1) bekezdés c) pontja alapján ………………. évenként
köteles vagyonnyilatkozatot tenni.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Értesítés átvételének
dátuma

Vagyonnyilatkozat
átadása/átvétele
dátum

darab

Vagyonnyilatkozatok visszaadása
dátum

darab

Ellenõrzés elõtti
meghallgatás

Ellenõrzési eljárás
kezdeményezése
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Vagyonnyilatkozat-tétel
határideje

8.
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7. függelék

IGAZOLÁS
a vagyonnyilatkozat átvételérõl

…………………………………………………………………………………………… (név) vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett a mai napon az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos ügyviteli
feladatokért felelõs fõosztályától a fõosztály által õrzött vagyonnyilatkozatomat az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény 12. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen átvettem.

Átvétel dátuma: ………… év ……………………… hónap …… nap

………………………………………………
átvevõ (vagyonnyilatkozatra kötelezett)

…………………………………………
átadó
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A MINISZTERELNÖKI HIVATALT VEZETÕ MINISZTER UTASÍTÁSA
A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
8/2008. (HÉ 33.) MeHVM
utasítása
a Magyar Közlöny és a Hivatalos Értesítõ címrendjérõl
A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 57. § (4) bekezdésében és 58. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva – tekintettel a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 29/2008. (II. 19.)
Korm. rendelet 6. § (4) bekezdés b) pontjára – a következõ utasítást adom ki:

1. A Magyar Közlöny címrendjét az alábbiak szerint határozom meg:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Az alkotmány és annak módosításai
Törvények
Kormányrendeletek
A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei
A Kormány tagjainak rendeletei
Az Alkotmánybíróság határozatai és végzései
Jogegységi határozatok
Az Országgyûlés, a köztársaság elnök, a Kormány és a Kormány tagjainak határozatai
Az Országos Választási Bizottság állásfoglalásai és határozatai

2. A Magyar Közlöny részét mellékletként képezõ Hivatalos Értesítõ címrendjét az alábbiak szerint határozom meg:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Egységes szerkezetû jogi aktusok
Statisztikai közlemények
Utasítások, jogi iránymutatások
Állásfoglalások
Személyügyi hírek
Alapító okiratok
Pályázati felhívások
Közlemények
Hirdetmények

3. Ez az utasítás 2008. augusztus 15-én lép hatályba, és 2008. december 31-én hatályát veszti.

4. A „Hivatalos Értesítõ”-ben történõ közzététel szabályzatának kiadásáról szóló 5/2000. (MK. 102.) MeHVM utasítás hatályát veszti.

Budapest, 2008. augusztus 6.
Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
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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 24.–augusztus 5.)
(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

195.

51. évfolyam L 195. szám (2008. július 24.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
* A Tanács 693/2008/EK rendelete (2008. július 8.) a 974/98/EK rendeletnek az euró Szlovákiában való bevezetése tekintetében történõ módosításáról
* A Tanács 694/2008/EK rendelete (2008. július 8.) a 2866/98/EK rendeletnek az euró szlovákiai átváltási árfolyama tekintetében történõ módosításáról
A Bizottság 695/2008/EK rendelete (2008. július 23.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
* A Bizottság 696/2008/EK rendelete (2008. július 23.) a halászati ágazatban a termelõi szervezetek által elfogadott egyes szabályok tagsággal nem rendelkezõ termelõkre való kiterjesztése tekintetében a 104/2000/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak
megállapításáról (kodifikált változat)
* A Bizottság 697/2008/EK rendelete (2008. július 23.) a 40/2008/EK tanácsi rendeletnek az
ICES IIIa övezetben, valamint az ICES IIa és IV övezet közösségi vizein folytatott homokiangolna-halászatra vonatkozó fogási korlátozások tekintetében történõ módosításáról
* A Bizottság 698/2008/EK rendelete (2008. július 23.) a Litvánia lobogója alatt közlekedõ hajók által az ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII és XIV övezet közösségi és nemzetközi vizein folytatott, kék puha tõkehalra irányuló halászat tilalmáról
* A Bizottság 699/2008/EK rendelete (2008. július 23.) a Hollandia lobogója alatt közlekedõ
hajók által az ICES VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh és VIIk övezetben folytatott, vékonybajszú tõkehalra irányuló halászat tilalmáról
* A Bizottság 700/2008/EK rendelete (2008. július 23.) a Hollandia lobogója alatt közlekedõ
hajók által az ICES VIIb–k, VIII, IX és X övezetben, valamint a CECAF 34.1.1 övezet közösségi vizein folytatott, közönséges tõkehalra irányuló halászat tilalmáról
* A Bizottság 701/2008/EK rendelete (2008. július 23.) a Lengyelország lobogója alatt közlekedõ hajók által az ICES I és II övezet norvég vizein folytatott, közönséges tõkehalra irányuló halászat tilalmáról
* A Bizottság 702/2008/EK rendelete (2008. július 23.) az egyes, Zimbabwéval szembeni korlátozó intézkedésekrõl szóló 314/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról
A Bizottság 703/2008/EK rendelete (2008. július 23.) a cukorágazat egyes termékeire az
1109/2007/EK rendelet által a 2007/2008-as gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítõ
importvámok összegének módosításáról

2008/33. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Tanács
2008/608/EK:

* A Tanács határozata (2008. július 8.) a Szerzõdés 122. cikkének (2) bekezdésével összhangban a közös valuta Szlovákia általi, 2009. január 1-jén történõ bevezetésérõl
Bizottság
2008/609/EK:
* A Bizottság határozata (2008. július 16.) a 2007. január 1. és 2013. december 31. közötti idõszakra vonatkozó közösségi vidékfejlesztési támogatás tagállamonkénti és évenkénti összegének meghatározásáról szóló 2006/636/EK határozat módosításáról [az értesítés a C(2008)
3347. számú dokumentummal történt]

196.

51. évfolyam L 196. szám (2008. július 24.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
* Az Európai Parlament és a Tanács 683/2008/EK rendelete (2008. július 9.) az európai mûholdas navigációs programok (EGNOS és Galileo) végrehajtásának folytatásáról

197.

51. évfolyam L 197. szám (2008. július 25.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
* A Tanács 705/2008/EK rendelete (2008. július 24.) a Comore-szigeteki Unió Anjouan szigetének illegális hatóságaival szembeni egyes korlátozó intézkedések bevezetésérõl szóló
243/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl
A Bizottság 706/2008/EK rendelete (2008. július 24.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
* A Bizottság 707/2008/EK rendelete (2008. július 24.) a cukor belsõ piaca és a kvótarendszer
irányítása tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet alkalmazásának részletes szabályairól szóló 952/2006/EK rendelet módosításáról
* A Bizottság 708/2008/EK rendelete (2008. július 24.) az 1266/2007/EK rendeletnek a betegségre fogékony fajokhoz tartozó egyes állatok esetében a 2000/75/EK tanácsi irányelvben
elõírt körzetelhagyási tilalom alóli mentesség feltételei tekintetében történõ módosításáról1
* A Bizottság 709/2008/EK rendelete (2008. július 24.) az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a
dohányágazatbeli szakmaközi szervezetek és megállapodások tekintetében történõ végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról
* A Bizottság 710/2008/EK rendelete (2008. július 24.) a hasított sertés közösségi piaci árának
kiszámításához alkalmazandó súlyozási együtthatóknak a 2008/2009-es gazdasági évre történõ meghatározásáról

1

EGT-vonatkozású szöveg
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A Bizottság 711/2008/EK rendelete (2008. július 24.) a további feldolgozás nélkül exportált fehér
cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról
A Bizottság 712/2008/EK rendelete (2008. július 24.) a további feldolgozás nélkül exportált szirupokra és más cukorágazati termékekre vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról
A Bizottság 713/2008/EK rendelete (2008. július 24.) a 900/2007/EK rendelet által elõírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítésérõl
A Bizottság 714/2008/EK rendelete (2008. július 24.) az 1060/2007/EK rendelet által elõírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítésérõl
* A Bizottság 715/2008/EK rendelete (2008. július 24.) a Közösségen belül mûködési tilalom
alá tartozó légi fuvarozók közösségi listájának létrehozásáról szóló 474/2006/EK rendelet
módosításáról1
A Bizottság 716/2008/EK rendelete (2008. július 24.) a cukorágazatba tartozó, a Szerzõdés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési
ráta rögzítésérõl
IRÁNYELVEK
* A Bizottság 2008/75/EK irányelve (2008. július 24.) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv I. mellékletének a szén-dioxid hatóanyagként való felvétele tekintetében történõ
módosításáról1

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Bizottság
2008/610/EK:
* A Bizottság határozata (2008. július 24.) a 2008/155/EGK határozatnak egyes kanadai és
amerikai egyesült államokbeli embriógyûjtõ és -elõállító munkacsoportok tekintetében történõ módosításáról [az értesítés a C(2008) 3748. számú dokumentummal történt] 1

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok
AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK
* A Tanács 2008/611/KKBP közös álláspontja (2008. július 24.) a Comore-szigeteki Unió
Anjouan szigetének illegális kormányával szembeni korlátozó intézkedésekrõl szóló
2008/187/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezésérõl
* A Tanács 2008/612/KKBP együttes fellépése (2008 július 24.) az Európai Unió afganisztáni
különleges képviselõjének kinevezésérõl
* A Tanács 2008/613/KKBP határozata (2008. július 24.) a volt Jugoszláviában elkövetett háborús bûncselekményeket vizsgáló Nemzetközi Törvényszék (ICTY) célkitûzései hatékony
végrehajtásának támogatására irányuló további intézkedésekrõl szóló 2004/694/KKBP közös álláspont végrehajtásáról
* A Tanács 2008/614/KKBP határozata (2008. július 24.) a volt Jugoszláviában elkövetett háborús bûncselekményeket vizsgáló Nemzetközi Törvényszék (ICTY) megbízatása hatékony végrehajtásának támogatására meghatározott intézkedések megújításáról szóló
2004/293/KKBP közös álláspont végrehajtásáról
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51. évfolyam L 198. szám

(2008. július 26.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
* A Tanács 717/2008/EK rendelete (2008. július 17.) a mennyiségi kontingensek kezelésére vonatkozó közösségi eljárás létrehozásáról (kodifikált változat)
* A Tanács 718/2008/EK rendelete (2008. július 24.) a 2015/2006/EK és a 40/2008/EK rendeletnek a bizonyos halállományokra vonatkozó halászati lehetõségek és kapcsolódó feltételek tekintetében történõ módosításáról
A Bizottság 719/2008/EK rendelete (2008. július 25.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
* A Bizottság 720/2008/EK rendelete (2008. július 25.) az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a
kifizetõ ügynökségek, illetve az intervenciós hivatalok által felvásárolt termékek raktározására és szállítására történõ alkalmazására vonatkozó közös részletes szabályok megállapításáról (kodifikált változat)
* A Bizottság 721/2008/EK rendelete (2008. július 25.) a piros karotinban gazdag Paracoccus
carotinifaciens baktériumból elõállított készítmény takarmányadalékként való engedélyezésérõl1
* A Bizottság 722/2008/EK rendelete (2008. július 25.) az 563/82/EGK rendeletnek a hasított
kifejlett szarvasmarhák piaci árának megállapításához használandó korrekciós tényezõk
tekintetében történõ módosításáról
* A Bizottság 723/2008/EK rendelete (2008. július 25.) egyes elnevezéseknek az oltalom alatt
álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzésérõl [Afuega’l
Pitu (OEM), Mazapán de Toledo (OFJ), Agneau de Loze!re (OFJ), Oignon doux des Cévennes (OEM), Butelo de Vinhais vagy Bucho de Vinhais vagy Chouriço de Ossos de Vinhais
(OFJ), Chouriça Doce de Vinhais (OFJ)]
* A Bizottság 724/2008/EK rendelete (2008. július 24.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra
szerinti besorolásáról
* A Bizottság 725/2008/EK rendelete (2008. július 24.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra
szerinti besorolásáról
A Bizottság 726/2008/EK rendelete (2008. július 25.) a 327/98/EK rendelettel a 2008. júliusi alidõszakra megnyitott vámkontingensek keretében történõ rizsbehozatalra vonatkozó engedélyek kibocsátásáról
IRÁNYELVEK
* A Bizottság 2008/76/EK irányelve (2008. július 25.) a takarmányban elõforduló nemkívánatos anyagokról szóló 2002/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének
módosításáról1
* A Bizottság 2008/77/EK irányelve (2008. július 25.) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv I. mellékletének a tiametoxám hatóanyagként való felvétele céljából történõ módosításáról1
* A Bizottság 2008/78/EK irányelve (2008. július 25.) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv I. mellékletének a propikonazol hatóanyagként való felvétele céljából történõ módosításáról1
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Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Tanács
2008/618/EK:
* A Tanács határozata (2008. július 15.) a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó
iránymutatásokról
2008/619/EK:
* Az EU–Mexikó vegyes tanács 2/2008 határozata (2008. július 25.) a 3/2004 vegyes tanácsi
határozattal módosított 2/2000 vegyes tanácsi határozat módosításáról
Bizottság
2008/620/EK:
* A Bizottság határozata (2008. július 22.) a Kattegatban, az Északi-tengerben, a Skagerrakban, a La Manche csatorna keleti részében, a Skóciától nyugatra esõ vizekben és az Ír-tengerben található tõkehalállományokra vonatkozó egyedi ellenõrzési és vizsgálati program
létrehozásáról [az értesítés a C(2008) 3633. számú dokumentummal történt]

Helyesbítések
* Helyesbítés a Burmával/Mianmarral szembeni korlátozó intézkedések megújításáról és
megerõsítésérõl, valamint a 817/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló
194/2008/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. április 29-i 385/2008/EK bizottsági rendelethez (HL L 116., 2008. 4. 30.)

199.

51. évfolyam L 199. szám (2008. július 28.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
* A Bizottság 692/2008/EK rendelete (2008. július 18.) a könnyû személygépjármûvek és haszongépjármûvek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történõ típusjóváhagyásáról
és a jármûjavítási és -karbantartási információk elérhetõségérõl szóló 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és végrehajtásáról 1

200.

51. évfolyam L 200. szám (2008. július 29.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
* A Tanács 727/2008/EK rendelete (2008. július 24.) a Kínai Népköztársaságból származó
borkõsav behozatalára végleges dömpingellenes vám kivetésérõl szóló 130/2006/EK rendelet új exportõrre vonatkozó felülvizsgálatának befejezésérõl
A Bizottság 728/2008/EK rendelete (2008. július 28.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1
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* A Bizottság 729/2008/EK rendelete (2008. július 28.) egyes elnevezéseknek az oltalom alatt
álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzésérõl (Czwórniak [HKT], Dwójniak [HKT], Pó³torak [HKT], Trójniak [HKT])
* A Bizottság 730/2008/EK rendelete (2008. július 28.) az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintõ
nem kisebb jelentõségû módosítások jóváhagyásáról [Carnalentejana (OEM)]
* A Bizottság 731/2008/EK rendelete (2008. július 28.) az 1249/96/EK rendelettõl a jó minõségû közönséges búza behozatalára kivetett kiegészítõ biztosíték tekintetében való eltérésrõl
IRÁNYELVEK
* A Bizottság 2008/79/EK irányelve (2008. július 28.) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv I. mellékletének az IPBC hatóanyagként való felvétele céljából történõ módosításáról1
* A Bizottság 2008/80/EK irányelve (2008. július 28.) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv I. mellékletének a ciklohexil-hidroxidiazén-1-oxid, káliumsó (K-HDO) hatóanyagként való felvétele céljából történõ módosításáról 1
ELJÁRÁSI SZABÁLYZATOK
* A Bíróság eljárási szabályzatának módosítása

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Tanács
2008/621/EK, Euratom:
* A Tanács határozata (2008. június 23.) az Európai Közösségek Bírósága eljárási szabályzatának a felülvizsgálati eljárásra alkalmazandó nyelvhasználati szabályok vonatkozásában
való módosításáról
2008/622/EK:
* A Tanács határozata (2008. július 8.) a lengyelországi túlzott költségvetési hiányról szóló
2005/183/EK határozat hatályon kívül helyezésérõl
Bizottság
2008/623/EK:
* A Bizottság határozata (2008. július 24.) a 2007-ben az észtországi Newcastle-betegség elleni
küzdelemre irányuló biztonsági intézkedésekhez nyújtandó közösségi pénzügyi hozzájárulásról [az értesítés a C(2008) 3723. számú dokumentummal történt]

201.

51. évfolyam L 201. szám (2008. július 30.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
* A Tanács 733/2008/EK rendelete (2008. július 15.) a csernobili atomerõmûben történt balesetet követõen a harmadik országokból származó mezõgazdasági termékek behozatalára
irányadó feltételekrõl (kodifikált változat)
* A Tanács 734/2008/EK rendelete (2008. július 15.) a veszélyeztetett nyílt tengeri ökoszisztémáknak a fenékhalászati eszközök káros hatásával szembeni védelmérõl
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A Bizottság 735/2008/EK rendelete (2008. július 29.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
* A Bizottság 736/2008/EK rendelete (2008. július 22.) a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a halászati termékek elõállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történõ alkalmazásáról
* A Bizottság 737/2008/EK rendelete (2008. július 28.) a rákfélék betegségeit, a veszettséget és
a szarvasmarha-tuberkulózist vizsgáló közösségi referencialaboratóriumok kijelölésérõl, a
veszettséget és a szarvasmarha-tuberkulózist vizsgáló közösségi referencialaboratóriumok
számára további kötelezettségek és feladatok meghatározásáról, valamint a 882/2004/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. mellékletének módosításáról
* A Bizottság 738/2008/EK rendelete (2008. július 28.) a volt Jugoszláviával foglalkozó nemzetközi büntetõtörvényszék (ICTY) megbízatása hatékony végrehajtásának támogatására
irányuló egyes korlátozó intézkedések bevezetésérõl szóló 1763/2004/EK rendelet tizenkettedik alkalommal történõ módosításáról
* A Bizottság 739/2008/EK rendelete (2008. július 28.) a tagállamok – kivéve Spanyolország,
Franciaország, Írország és az Egyesült Királyság – lobogója alatt közlekedõ hajók által az
ICES VI, VII és VII övezetben (közösségi vizek, valamint a harmadik országok felségterületéhez és joghatósága alá nem tartozó vizek) folytatott, nagyszemû vörösdurbincsra irányuló
halászat tilalmáról
* A Bizottság 740/2008/EK rendelete (2008. július 29.) az 1418/2007/EK rendeletnek az egyes
országokba irányuló hulladékkivitelre érvényes eljárások tekintetében történõ módosításáról1
A Bizottság 741/2008/EK rendelete (2008. július 29.) a 996/97/EK rendelettel megnyitott, fagyasztott sovány marha- és borjúdagadóra vonatkozó vámkontingens keretében a 2008. július 1-jétõl
2009. június 30-ig terjedõ idõszakra benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról
IRÁNYELVEK
* A Bizottság 2008/81/EK irányelve (2008. július 29.) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv I. mellékletének a difenakum hatóanyagként való felvétele céljából történõ módosításáról1
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS ÁLTAL EGYÜTTESEN ELFOGADOTT
HATÁROZATOK
* Az Európai Parlament és a Tanács 742/2008/EK határozata (2008. július 9.) az idõs emberek
életminõségének az új információs és kommunikációs technológiák használata révén történõ javítását célzó, több tagállam által indított kutatási és fejlesztési programban való közösségi részvételrõl1
* Az Európai Parlament és a Tanács 743/2008/EK határozata (2008. július 9.) a több tagállam
által indított, a kutatást és fejlesztést végzõ kis- és középvállalkozások támogatását célzó kutatási és fejlesztési programban történõ közösségi részvételrõl 1

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Tanács
2008/624/EK:
* A Tanács határozata (2008. július 8.) a Régiók Bizottsága négy francia tagjának és négy
francia póttagjának kinevezésérõl
1
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NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL
ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

* Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) 30. számú elõírása
– Egységes rendelkezések gépjármûvek és pótkocsijuk gumiabroncsainak jóváhagyásáról

202.

51. évfolyam L 202. szám

(2008. július 31.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
* A Tanács 744/2008/EK rendelete (2008. július 24.) a gazdasági válság által érintett európai
közösségi halászati flották szerkezetátalakításának ösztönzését célzó különleges átmeneti
intézkedésrõl
A Bizottság 745/2008/EK rendelete (2008. július 30.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
* A Bizottság 746/2008/EK rendelete (2008. június 17.) az egyes fertõzõ szivacsos agyvelõbántalmak megelõzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. mellékletének módosításáról1
* A Bizottság 747/2008/EK rendelete (2008. július 30.) a külföldi leányvállalatok szerkezetére
és tevékenységére vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 716/2007/EK európai parlament és tanácsi rendeletnek a mutatók meghatározásainak és a NACE Rev. 2 végrehajtásának tekintetében történõ módosításáról1
* A Bizottság 748/2008/EK rendelete (2008. július 30.) a 02062991 KN-kód alá tartozó szarvasmarhafélék fagyasztott sovány dagadójára vonatkozóan behozatali vámkontingens
megnyitásáról és kezelésérõl (átdolgozott szöveg)
* A Bizottság 749/2008/EK rendelete (2008. július 30.) a marha- és borjúhúságazat behozatali
vámkontingenseit érintõ több rendelet módosításáról
* A Bizottság 750/2008/EK rendelete (2008. július 30.) a 2008/2009. tárolási évben egyes sajtok magántárolásához nyújtható közösségi támogatás odaítélésével kapcsolatban az
1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 414/2008/EK rendelet módosításáról
* A Bizottság 751/2008/EK rendelete (2008. július 30.) a Svédország lobogója alatt közlekedõ
hajók által Norvégia vizein, az északi szélesség 62. fokától délre folytatott, fekete tõkehalra
irányuló halászat tilalmáról
IRÁNYELVEK
* A Bizottság 2008/82/EK irányelve (2008. július 30.) a 2008/38/EK irányelvnek a krónikus
veseelégtelenség esetén a vesefunkció segítésére szánt takarmányok tekintetében történõ
módosításáról1
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Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Tanács
2008/625/EK:
* Az EK–Törökország Társulási Tanács 1/2007 határozata (2007. június 25.) Az EK–Törökország Társulási Tanácsnak a vámunió végsõ szakaszának megvalósításáról szóló 1/95 határozata, valamint az EK–Törökország Társulási Tanácsnak az egyes feldolgozott mezõgazdasági termékekre vonatkozó szabályozásról szóló 1/97 határozata hatálya alá tartozó, a
feldolgozott mezõgazdasági termékekre vonatkozó kereskedelmi engedmények módosításáról
Bizottság
2008/626/EK:
* A Bizottság határozata (2008. április 30.) C 40/06 (ex NN 96/05) állami támogatás az Egyesült Királyság által végrehajtott, kölcsön nyújtására irányuló támogatási programok [az
értesítés a C(2008) 1612. számú dokumentummal történt]1
2008/627/EK:
* A Bizottság határozata (2008. július 29.) egyes harmadik országbeli könyvvizsgálók és
könyvvizsgáló jogalanyok könyvvizsgálói tevékenységére vonatkozó átmeneti idõszakról
[az értesítés a C(2008) 3942. számú dokumentummal történt]1

203.

51. évfolyam L 203. szám (2008. július 31.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
* A Tanács 704/2008/EK rendelete (2008. július 15.) az Európai Közösség és a Mauritániai
Iszlám Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodásban elõírt halászati lehetõségek és pénzügyi ellentételezés 2008. augusztus 1-jétõl 2012. július 31-ig terjedõ idõszakra
történõ megállapításáról szóló jegyzõkönyv megkötésérõl
Jegyzõkönyv az Európai Közösség és a Mauritániai Iszlám Köztársaság közötti halászati
partnerségi megállapodásban elõírt halászati lehetõségek és pénzügyi ellentételezés 2008. augusztus 1-jétõl 2012. július 31-ig terjedõ idõszakra történõ megállapításáról

204.

51. évfolyam L 204. szám (2008. július 31.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
* Az Európai Parlament és a Tanács 689/2008/EK rendelete (2008. június 17.) a veszélyes vegyi anyagok kivitelérõl és behozataláról
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51. évfolyam L 205. szám (2008. augusztus 1.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
A Bizottság 752/2008/EK rendelete (2008. július 31.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
* A Bizottság 753/2008/EK rendelete (2008. július 31.) a komlótermelõk termelõi csoportjainak elismerésérõl szóló 1299/2007/EK rendelet módosításáról
* A Bizottság 754/2008/EK rendelete (2008. július 31.) az egyes madarak Közösségbe történõ
behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi feltételek és a karantén alá helyezésükkel kapcsolatos feltételek megállapításáról szóló 318/2007/EK rendelet módosításáról 1
* A Bizottság 755/2008/EK rendelete (2008. július 31.) a szakmai képesítések elismerésérõl
szóló 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról 1
A Bizottság 756/2008/EK rendelete (2008. július 31.) a gabonaágazatban a 2008. augusztus 1-jétõl
alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról
A Bizottság 757/2008/EK rendelete (2008. július 31.) a cukorágazat egyes termékeire az
1109/2007/EK rendelet által a 2007/2008-as gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítõ
importvámok összegének módosításáról
A Bizottság 758/2008/EK rendelete (2008. július 31.) a további feldolgozás nélkül exportált fehércukor és nyerscukor után járó export-visszatérítések rögzítésérõl szóló 711/2008/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 759/2008/EK rendelete (2008. július 31.) a további feldolgozás nélkül exportált szirupokra és más cukorágazati termékekre vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról szóló
712/2008/EK rendelet módosításáról
* A Bizottság 760/2008/EK rendelete (2008. július 31.) a kazein és a kazeinátok sajtgyártás során történõ felhasználásának engedélyezése tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet
alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról
A Bizottság 761/2008/EK rendelete (2008. július 31.) a cukorágazatba tartozó, a Szerzõdés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési
ráta módosításáról
IRÁNYELVEK
* A Tanács 2008/72/EK irányelve (2008. július 15.) a vetõmagokon kívüli zöldségszaporító és
-ültetési anyagok forgalmazásáról (kodifikált változat) 1

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Tanács
2008/628/EK:
* A Tanács határozata (2008. február 25.) az egyrészrõl az Európai Közösségek és tagállamai
és másrészrõl a Kirgiz Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és
együttmûködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az
Európai Unióhoz történõ csatlakozásának figyelembevételérõl szóló jegyzõkönyv aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

1

EGT-vonatkozású szöveg

5777

5778

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

2008/33. szám

Jegyzõkönyv az egyrészrõl az Európai Közösség és tagállamai és másrészrõl a Kirgiz Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttmûködési megállapodáshoz a Bolgár Köztársaságnak és Romániának a partnerségi és együttmûködési megállapodáshoz történõ csatlakozásának figyelembevételérõl
Bizottság
2008/629/EK:
* A Bizottság határozata (2008. június 12.) az 58/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazásában az
oktatási, audiovizuális és kulturális területen mûködõ közösségi programok irányítására
létrehozott Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökség létrehozásáról szóló
2005/56/EK határozat módosításáról
2008/630/EK:
* A Bizottság határozata (2008. július 24.) a Bangladesbõl importált, emberi fogyasztásra
szánt rákfélékre vonatkozó szükségintézkedésekrõl [az értesítés a C(2008) 3698. számú dokumentummal történt]1
2008/631/EK:
* A Bizottság határozata (2008. július 29.) a 2006/805/EK határozatnak a határozat mellékletében felsorolt bizonyos tagállami területek tekintetében történõ módosításáról és a határozat alkalmazásának kiterjesztésérõl [az értesítés a C(2008) 3964. számú dokumentummal
történt]1

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok
AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK
* A Tanács 2008/632/KKBP közös álláspontja (2008. július 31.) a Zimbabwéval szembeni
korlátozó intézkedések megújításáról szóló 2004/161/KKBP közös álláspont módosításáról

206.

51. évfolyam L 206. szám

(2008. augusztus 2.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
A Bizottság 769/2008/EK rendelete (2008. augusztus 1.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
* A Bizottság 770/2008/EK rendelete (2008. augusztus 1.) a 90/424/EGK tanácsi határozat bizonyos járványos állatbetegségek elleni biztonsági intézkedéseire és a kampány közösségi
finanszírozására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 349/2005/EK rendelet módosításáról
* A Bizottság 771/2008/EK rendelete (2008. augusztus 1.) az Európai Vegyianyag-ügynökség
fellebbezési tanácsa szervezeti és eljárási szabályzatának megállapításáról 1
A Bizottság 772/2008/EK rendelete (2008. augusztus 1.) a cukorágazat egyes termékeire az
1109/2007/EK rendelet által a 2007/2008-as gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítõ
importvámok összegének módosításáról
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Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
A tagállamok kormány-képviselõinek konferenciája
2008/634/EK:

* A tagállamok kormányainak képviselõi által közös megállapodás révén meghozott 2008. június 18-i határozat az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) székhelyének elhelyezkedésérõl
Bizottság
2008/635/EK:
* A Bizottság határozata (2008. július 22.) a harmadik országok, spermagyûjtõ központok és
embriógyûjtõ munkacsoportok jegyzéke, valamint a bizonyítványkiállítás követelményei
tekintetében a juh- és kecskefélék spermájának, embrióinak és petesejtjeinek Közösségbe
történõ behozataláról [az értesítés a C(2008) 3625. számú dokumentummal történt] 1
2008/636/EK:
* A Bizottság határozata (2008. július 22.) a tagállamok által a sertésfélék petesejtjeinek és
embrióinak behozatalára feljogosított harmadik országok jegyzékének megállapításáról
[az értesítés a C(2008) 3671. számú dokumentummal történt]1

Helyesbítések
* Helyesbítés a mennyiségi kontingensek kezelésére vonatkozó közösségi eljárás létrehozásáról szóló, 2008. július 17-i 717/2008/EK tanácsi rendelethez (HL L 198., 2008. 7. 26.)
* Helyesbítés a harmadik országokból származó állatok, azok spermája, petesejtjei és embriói behozatalára alkalmazandó tenyésztéstechnikai és származástani feltételekre vonatkozó elvek megállapításáról és a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatairól szóló
77/504/EGK irányelv módosításáról szóló, 1994. június 23-i 94/28/EK tanácsi irányelvhez
(HL L 178., 1994. 7. 12.) (Magyar nyelvû különkiadás 3. fejezet, 16. kötet, 238. o.)

207.

51. évfolyam L 207. szám (2008. augusztus 5.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
A Bizottság 773/2008/EK rendelete (2008. augusztus 4.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 774/2008/EK rendelete (2008. augusztus 4.) a cukorágazat egyes termékeire az
1109/2007/EK rendelet által a 2007/2008-as gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítõ
importvámok összegének módosításáról
* A Bizottság 775/2008/EK rendelete (2008. augusztus 4.) a kantaxantin takarmány-adalékanyag maradékanyag-határértékének – a 2003/7/EK irányelvben elõírt feltételeken kívüli –
megállapításáról1
* A Bizottság 776/2008/EK rendelete (2008. augusztus 4.) egyes elnevezéseknek az oltalom
alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzésérõl [Acciughe sotto sale del Mar Ligure (OFJ), Brussels grondwitloof (OFJ), Èufs de Loué (OFJ)]
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* A Bizottság 777/2008/EK rendelete (2008. augusztus 4.) a nem emberi fogyasztásra szánt
állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi elõírások megállapításáról szóló
1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I., V. és VII. mellékletének módosításáról1
* A Bizottság 778/2008/EK rendelete (2008. augusztus 4.) a 2007/2008-as gazdasági évre a szárított takarmányra vonatkozó támogatás végsõ összegének megállapításáról
* A Bizottság 779/2008/EK rendelete (2008. július 31.) a Svédország lobogója alatt közlekedõ
hajók által az ICES IV körzet norvég vizein folytatott iparihal-halászat tilalmáról
* A Bizottság 780/2008/EK rendelete (2008. július 31.) a Lengyelország lobogója alatt közlekedõ hajók által az ICES I és II körzet norvég vizein folytatott feketetõkehal-halászat tilalmáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Tanács
2008/637/EK:
* A Tanács határozata (2007. június 18.) az Európai Közösség és a Jordán Hasimita Királyság
közötti, az EK–Jordánia társulási megállapodás módosításáról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötésérõl
2008/637/EK:
* Megállapodás levélváltás formájában az Európai Közösség és a Jordán Hasimita Királyság
között az EK–Jordánia társulási megállapodás módosításáról
Bizottság
2008/638/EK:
* A Bizottság határozata (2008. július 30.) Kína hõkezelt baromfihús-készítmények behozatalára való felhatalmazása tekintetében a 2007/777/EK határozat módosításáról [az értesítés
a C(2008) 3874. számú dokumentummal történt]1
2008/639/EK:
* A Bizottság határozata (2008. július 30.) a Kínából behozott állati eredetû termékekkel kapcsolatos egyes védintézkedésekrõl szóló 2002/994/EK határozat módosításáról [az értesítés
a C(2008) 3882. számú dokumentummal történt]1
2008/640/EK:
* A Bizottság határozata (2008. július 30.) a bizonyos harmadik országokban elõforduló madárinfluenzával kapcsolatos védekezési intézkedésekrõl szóló 2005/692/EK határozat módosításáról [az értesítés a C(2008) 3883. számú dokumentummal történt] 1
2008/641/EK:
* A Bizottság határozata (2008. július 31.) a 2003/858/EK határozat és a 2006/656/EK határozattól való eltérésrõl, valamint a Malajziából származó bizonyos élõhal és akvakultúratermék szállítmányok Közösségbe történõ behozatalának felfüggesztésérõl [az értesítés a
C(2008) 3849. számú dokumentummal történt]1
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2008/642/EK:

* A Bizottság határozata (2008. július 31.) a 79/542/EGK tanácsi határozat II. mellékletének
az egyes friss húsok Közösségbe történõ behozatalára feljogosított harmadik országok és
azok részei jegyzékében az Argentínára, Brazíliára és Paraguayra vonatkozó bejegyzések
tekintetében történõ módosításáról [az értesítés a C(2008) 3992. számú dokumentummal
történt]1

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok
AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK
* A Tanács 2008/643/KKBP együttes fellépése (2008. augusztus 4.) az Európai Unió
afganisztáni rendfenntartó missziójának (EUPOL AFGHANISTAN) felállításáról szóló
2007/369/KKBP együttes fellépés módosításáról

208.

51. évfolyam L 208. szám

(2008. augusztus 5.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
KÖLTSÉGVETÉSEK
Európai Parlament
2008/606/EK, Euratom:
* Az Európai Unió 2008-as pénzügyi évre vonatkozó 3. számú költségvetés-módosításának
végleges elfogadása
2008/607/EK, Euratom:
* Az Európai Unió 2008-as pénzügyi évre vonatkozó 4. 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.
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A Közbeszerzési Értesítõ 87. számának (2008. július 30.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK
Ajánlati felhívás
Bányavagyon-hasznosító Kht. (meddõ CH-kutak mûszaki biztonságba helyezése – K. É. – 11414/2008)
Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. (marketing- és
kommunikációs tevékenység lebonyolítása – K. É. –
11623/2008)
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség dokumentumkezelési feladatait támogató
dokumentumkezelõ rendszer szállítása, bevezetése és
üzemeltetése – K. É. – 10713/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (43. sz. fõút
7+292 és 4302 j. út 0+000 km-sz., Szeged–Szõreg körforgalmi csomópont engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése – K. É. – 10444/2008)
Országos Rendõr-fõkapitányság Országos Balesetmegelõzési Bizottság (gyalogos-átkelõhelyek biztonságának fokozása kampány – K. É. – 11768/2008)
Pest Megyei Flór Ferenc Kórház (multifunkcionális
elektromos ágyak használata – K. É. – 11626/2008)
Püspökladány Város Önkormányzata (hosszú lejáratú
hitel felvétele, belterületi úthálózat kiépítése – K. É. –
11319/2008)
Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Markusovszky Kórháza Egyetemi Oktató Kórház (4266/Szombathely/07. MR, mobil röntgen- és UH-készülék beszerzése – K. É. – 11805/2008)
Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Markusovszky Kórháza Egyetemi Oktató Kórház (4378/Szombathely/08 – digitális radiológia – K. É. – 11809/2008)
Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdõ Kórház [ajánlatkérõ intézmény részére az egy évben szükséges különféle gyógyszerféleségek (izotópok, tápszerek, kontrasztanyagok) leszállítása – K. É. – 11463/2008]
Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság
(hullámtéri véderõk kialakítása a cigánd–tiszakarádi
tározó területén – K. É. – 11658/2008)
Zala Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye (az intézmény éves élelmiszer-alapanyag szükségletét biztosító különféle élelmiszertermékek beszerzése – K. É. – 11675/2008)

Ajánlati felhívás – egyes ágazatokban
Fõvárosi Vízmûvek Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (elektromos anyagok beszerzése – K. É. –
11468/2008)

Kaposvári Tömegközlekedési Zrt. [motorikus gázolaj
szállítása (MSZ EN 590:2004 számú) – K. É.
– 11382/2008]
Kunság Volán Zrt. (a Kunság Volán Zrt. részére szükséges üzemanyagok, kenõanyagok beszerzése 2008.
– K. É. – 11576/2008)
Részvételi felhívás
Gránit Gyógyfürdõ Zrt. [új fogadóépület gyógy- és
wellness-szolgáltatásokkal, fedett fürdõ átalakítása
(Zalakaros) – K. É. – 11043/2008]
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht. (személygépkocsik tartós bérleti szerzõdése a
hozzá kapcsolódó flottamendzsment-szolgáltatásokkal
– K. É. – 11634/2008]
Tájékoztató az eljárás eredményérõl
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi
Oktató Kórház (4269/Miskolc/08., informatika – K. É. –
11524/2008)
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. – 11416/2008)
Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság [euro-szibériai
erdõsztyepp tölgyesek és pannon homoki gyepek megõrzése a nagykõrösi pusztai tölgyesek pSCI területén
– K. É. – 11161/2008]
Fõvárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai KórházRendelõintézet és Baleseti Központ [idegsebészeti implantátumok beszerzése (SG-385.) – K. É. – 11609/2008]
Gyerekkuckó Óvoda (közétkeztetés – K. É. –
10045/2008)
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza KórházRendelõintézet (reagensbeszerzés – tájékoztató szerzõdésrõl – K. É. – 11799/2008)
Kátai Gábor Kórház (a Kátai Gábor Kórház éves
gyógyszerbeszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményérõl szóló tájékoztató – K. É. – 11759/2008)
Kisalföldi Mezõgazdasági Zrt. (trágyakezelés gépi eszközeinek beszerzése a Kisalföldi Mezõgazdasági Zrt.
nagyszentjánosi, rétalap–baloghtagi és kapuvár–miklósmajori szarvasmarhatelepén – K. É. – 11664/2008)
Magyar Nemzeti Bank [az MNB Integrált Emissziós
Rendszerének (IER), valamint az IER-hez integrált
WebeC – pénzszállítások elõrejelzését támogató –
rendszerének módosítása és továbbfejlesztése – K. É. –
11274/2008]
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Magyar Turizmus Zrt. [DRV konferencia (Német Utazási Szövetség) 2008. november 12–16. között Magyarországon megrendezésre kerülõ éves konferenciájának
teljes körû megszervezése és lebonyolítása – K. É. –
10297/2008]
Pest Megyei Önkormányzat (közétkeztetés – tájékoztató az eljárás eredményérõl – K. É. – 11806/2008)
Széchenyi István Egyetem [tervezési feladatok (épületek látványtervei, épületmodell, organizációs tervek,
elõ-közmûvesítés kiviteli tervei és épületek kiviteli
tervei, tervezõi mûvezetés) elkészítése – K. É. –
11467/2008]
Vám- és Pénzügyõrség Dél-dunántúli Regionális Parancsnoksága (a Vám- és Pénzügyõrség Dél-dunántúli
Regionális Parancsnoksága kezelésében és üzemeltetésében lévõ objektumainak takarítása tárgyú közösségi
közbeszerzési eljárás eredményérõl tájékoztató – K. É.
– 11774/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl – egyes ágazatokban
Alba Volán Zrt. (autóbuszjáratok alvállalkozásban
történõ üzemeltetése – K. É. – 11412/2008)
Fõvárosi Vízmûvek Zrt. (nyílt árkos vízvezetékek rekonstrukciója és szükség szerinti tervezése – K. É. –
11417/2008)

Helyesbítés
Budapest Fõváros II. Kerületi Önkormányzat (az Európai Unió Hivatalos Lapjához 2008. július 4-én, K. É. –
8095/2008 számmal feladott ajánlati felhívás helyesbítése – K. É. – 11493/2008)
Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet (az
Európai Unió Hivatalos Lapjához K. É. – 10377/2008
számon feladott ajánlati felhívás helyesbítése – K. É. –
11411/2008)
Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága
[a Vám- és Pénzügyõrség 2008. évi (közösségi) elõzetes
összesített tájékoztatója – K. É. – 11607/2008]

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása
Nemzeti Nyomozó Iroda (ajánlatkérõ objektumainak
õrzése – K. É. – 10737/2008)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása
Semmelweis Egyetem (Semmelweis Egyetem patológiai Prion-labor felújítása – K. É. – 12005/2008)
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Szigetszentmiklós Város Önkormányzata (háziorvosi
rendelõ kialakítása – K. É. – 11952/2008)
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (Veszprém – iskolatej-beszerzés 2008 II. félévére – K. É. –
11929/2008)
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (Veszprém, Harmat u. útépítési, csapadékvíz-elvezetési és
támfalépítési engedélyezési terveinek, közbeszerzési
tenderterveinek és kiviteli terveinek elkészítése
– K. É. – 11971/2008)

Ajánlati felhívás
Pesterzsébet Önkormányzatának Egészségügyi Intézménye (4381/Pesterzsébet/08 élelmiszerek – K. É. –
11631/2008)
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Dorozsma–Domaszék, útépítés 2008 – K. É. – 11686/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)
Budakeszi Város Önkormányzata (hulladékkezelési
közszolgáltatás – K. É. – 5132/2008)
Budapest XVIII. Kerület Pestszentlõrinc-Pestszentimre
Önkormányzata Egészségügyi Szolgálat (takarítási feladatok ellátása – K. É. – 7381/2008)
FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet (ÚMVP kültéri és beltéri hirdetésszervezési szolgáltatások és kapcsolódó feladatok ellátása – eredmény
– K. É. – 12039/2008)
Gyõr Megyei Jogú Város Útkezelõ Szervezete (Gyõr
megyei jogú város bel- és külterületi útjainak fenntartása és felújítása – K. É. – 5131/2008)
ITD Hungary Zrt. (kiállításszervezés – eredményhirdetés – K. É. – 11629/2008)
Jövõ Háza Központ Tudományos Kulturális Közhasznú
Társaság (tájékoztató a karbantartás 2008–2010. között
tárgyában kiírt eljárás eredményérõl – K. É. –
10397/2008)
MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató Egység (a MÁV Zrt. 2008. évi hálózati szintû
egyen- és formaruházatának körébe tartozó lábbelik
gyártása, raktározása és szállítása – K. É. – 9576/2008)
MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató Egység (a MÁV Zrt. 2008. évi hálózati szintû
egyen- és formaruházatának körébe tartozó ingek, blúzok és kiegészítõk konfekcionálása, raktározása és szállítása – K. É. – 9578/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [TA005-Tervezési szerzõdés az M70 autóút Tornyiszentmiklós-országhatár (18+600 – 19+760 km-sz. közötti szakasz 19+100
km-szelvényben egyszerû pihenõhely létesítéséhez
szükséges engedélyezési-kiviteli tervek elkészítése tárgyában – K. É. – 12014/2008]
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Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (tájékoztató
az eljárás eredményérõl a beruházási célú hitel nyújtása Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére
2008. tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban – K. É. – 12080/2008)
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szegeden
mûködõ 5 általános és középiskola energetikai korszerûsítése, napkollektor telepítése és tetõszigetelése
– K. É. – 6482/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)
Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (nyomvályújavítás/2008 – K. É. – 12046/2008)
B. T. G. Budaörsi Településgazdálkodási Kft. (Budaörs
város közigazgatási területén szilárd és nem szilárd
burkolatú utak felújítása és javítása vállalkozói szerzõdés alapján tárgyú eljárás eredménye – K. É. –
12059/2008)
Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
[K épület II. emelet feletti osztópárkány-bádogozás felújítási munkái (É1, É2-1 és É2-3 szárnyon, összesen
284,78 m) – K. É. – 9500/2008]
Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
[ajánlatkérõ Budapest XI. kerületében található ingatlanainak (kivéve az informatikai épület, a Schönherz
Zoltán Kollégium és a Kármán Tódor Kollégium) építõipari jellegû karbantartási, javítási és felújítási munkái – K. É. – 9538/2008]
Kossuth 2006 Mezõgazdasági Termelõ Zrt. (rédei sertéstelep hígtrágya-tárolójának és kapcsolódó létesítményeinek kivitelezése – K. É. – 11613/2008)
Orosháza Város Önkormányzata (orosházai városi
kórház krónikusosztályának kialakítása – K. É. –
12030/2008)
Országgyûlés Hivatala (az Országház C osztály területén és a XV-ös számú udvari épületben tûzjelzõ rendszer építése és a szükséges helyreállítási munkák elvégzése – K. É. – 9537/2008)
Pécs 2010 Menedzsment Központ Kht. (mûvészeti tanácsadó és ehhez kapcsolódó tanácsadó szolgáltatások
ellátása – NEW ’99 – K. É. – 9600/2008)
Térségi Szociális Gondozási Központ – Gyomaendrõd,
Csárdaszállás, Hunya (különféle élelmiszerek beszerzése
és szállítása – K. É. – 9518/2008)
Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdõ Kórház (vállalkozási szerzõdés a
Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. épületeinek általános karbantartási feladatai ellátására
tárgyú eljárás eredményérõl szóló tájékoztató – K. É. –
10987/2008)
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Helyesbítés
Budapest Fõváros II. Kerületi Önkormányzat (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. július 11-i, 79. számában K. É. –
11155/2008 számon megjelent helyesbítés helyesbítése
– K. É. – 11587/2008)
Tolna Megyei Önkormányzat (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. július 2-i, 075. számában, K. É. – 9195/2008
számon megjelent egyszerûsített eljárás ajánlattételi
felhívásának helyesbítése – K. É. – 11264/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról
Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Árpád
Vezér Úti Ált. és Szakképzõ Isk. (élelmiszer-beszerzés:
hús, húsipari termékek – K. É. – 8903/2008)
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár raktárbõvítése
– K. É. – 8960/2008)
Budakeszi Város Önkormányzata (Budakeszi város
közigazgatási területén található Rózsa köz útburkolat-felújítása – K. É. – 6278/2008)
Családsegítõ és Gondozási Központ (élelmiszer – Natur-Rost Kft. 49 263 815 Ft – K. É. – 9390/2008)
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (Eger megyei
jogú város szabályozási tervvel nem rendelkezõ városrészeinek szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának elkészítése tárgyú közbeszerzési eljárás
szerzõdésének módosítása – K. É. – 11960/2008)
Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [XI., Daróczi úti
csatornarekonstrukció tervezése (Bocskai u.–Diószegi
u. között) – K. É. – 8901/2008]
Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [X. ker., Fertõ u.
(Bihari út–Hizlaló tér között) fõvárosi csatornák rekonstrukciójának tervezése – K. É. – 8902/2008]
MÁV Cargo Árufuvarozási Zrt. (a MÁV Cargo Árufuvarozási Zrt. kockázatainak kezelésére alkalmas biztosítási szerzõdések – K. É. – 10972/2008)
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Központi Pénzügyi és
Szerzõdéskötõ Egység (2005/17/520.01.01 számú átmeneti támogatás projekt keretén belül szolgáltatás megrendelésére irányuló közbeszerzési eljárás a magyar
élelmiszer-biztonság intézményi kapacitásának megerõsítésére: adatfeldolgozó és információrendszer fejlesztése – K. É. – 6131/2008)
Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Közhasznú Nonprofit Kft. (atomerõmûvi kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére szolgáló tároló
felszín alatti létesítményeinek elõkészítési munkái
– K. É. – 9059/2008)
Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Közhasznú Nonprofit Kft. (Bátaapátiban létesítendõ, a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére
szolgáló Nemzeti Radioaktív Hulladéktároló felszín
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alatti létesítményeinek beruházás-elõkészítés befejezõ
munkái – K. É. – 9060/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet [élelmezési termékek szállítása (nehézáruk, savanyúság, egyéb élelmiszer, tojás, olaj, margarin, fûszerek, konzervek) – K. É. – 10701/2008]
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet (élelmezési termékek szállítása: száraztészták
– K. É. – 10704/2008)
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet (élelmezési termékek szállítása: tejtermék
– K. É. – 10705/2008)
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet (élelmezési termékek szállítása: mirelit termékek, baromfihús, sertés- és marhahús, húskészítmények – K. É. – 10707/2008)
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet (élelmezési termékek szállítása: pékáru – K. É. –
10709/2008)
Budapest III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata (személy- és vagyonvédelmi feladatok, portaszolgálat ellátása, épületek takarítása – K. É. –
9953/2008)
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (Csepel
csatornázatlan mély területein, lefolyástalan területein
összegyûlõ csapadékvíz esetenkénti elszállítása – K. É. –
10675/2008)
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (lakossági lom, szemét és lombhulladék gyûjtése, szállítása
– K. É. – 10679/2008)
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (Budapest-Csepel területén lévõ lefolyástalan területek víztelenítése munkáira, szikkasztókutas víznyelõk, szikkasztókutak és közúti átereszek tisztítási munkái
– K. É. – 10681/2008)
Debrecen TISZK Térségi Integrált Szakképzõ Központ
Oktatási és Szolgáltató Kht. (HEFOP 2004/3.2.2 program keretében tananyagfejlesztés, képzési programok
készítése, tanári továbbképzések lebonyolítása, felmérések, kimutatások készítése, szakmai tanácsadás
– K. É. – 8913/2008)
DKMT Duna–Körös–Maros–Tisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség Kht. (mobil monitoringrendszer – távközlés-technikai szolgáltatóktól független integrált
rendszer beszerzése 16 370 000 Ft – K. É. – 9920/2008)
DMRV Duna Menti Regionális Vízmû Zrt. (polielektrolit-beszerzés és -szállítás kommunális szennyvíziszap
víztelenítéséhez, az iszap vízleadó képességének fokozása céljából – Dunakeszi – K. É. – 9794/2008)
DMRV Duna Menti Regionális Vízmû Zrt. (polielektrolit-beszerzés és -szállítás kommunális szennyvíziszap
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víztelenítéséhez, az iszap vízleadó képességének fokozása céljából – Szentendre – K. É. – 9796/2008)
DMRV Duna Menti Regionális Vízmû Zrt. (szentendrei szennyvíztisztító telepre vas-szulfát beszerzése és
szállítása – K. É. – 10775/2008)
DMRV Duna Menti Regionális Vízmû Zrt. (pilisszentkereszti szennyvíztisztító telepre vas-szulfát beszerzése
és szállítása – K. É. – 10778/2008)
DMRV Duna Menti Regionális Vízmû Zrt. (váci
szennyvíztisztító telepre vas-szulfát beszerzése és szállítása – K. É. – 10779/2008)
DMRV Duna Menti Regionális Vízmû Zrt. (váci
szennyvíztisztító telepre polielektrolit beszerzése és
szállítása – K. É. – 10780/2008)
Észak-Pesti Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht.
(meglévõ hidraulikapneumatika oktatórendszerhez a
rendszerrel kompatibilis kiegészítõk szállítása – tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl – K. É. – 11879/2008)
Észak-Pesti Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht.
(meglévõ nyomtatottáramkör-készítõ és -beültetõ
rendszeréhez kiegészítõk szállítása – tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl – K. É. – 11880/2008)
Észak-Pesti Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht.
(fémmegmunkáló és hegesztõmûhely szerszámainak,
berendezéseinek szállítása – tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl – K. É. – 11881/2008)
Észak-Pesti Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht.
(autószerelõ tanmûhelyhez kiegészítõ eszközök, berendezések szállítása – tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl – K. É. – 11882/2008)
Ferencvárosi Önkormányzat (hosszú lejáratú, 700 M Ft
összegû banki hitel nyújtása – K. É. – 9948/2008)
Ferencvárosi Önkormányzat (ajánlatkérõ tulajdonában álló lakások felújítására keretmegállapodás – Ipar
u. 11. fszt. – K. É. – 10117/2008)
Ferencvárosi Önkormányzat (ajánlatkérõ tulajdonában álló lakások felújítására keretmegállapodás – Tagló u. 4. I. 1. – K. É. – 10118/2008)
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XIX. kerület, Ady Endre út Toldy Ferenc utca–Kazinczy utca közötti szakaszán (hrsz.: 161406/56) gázelosztó vezeték létesítése – K. É. – 9836/2008]
Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [fõvárosi csatornák
rekonstrukciós munkáinak elvégzése II. szakasz – Volkmann u. (Pasaréti u. és Szilágyi fasor között) – K. É. –
10222/2008]
Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (fõvárosi csatornarekonstrukció 2007/ II. ütem – XIV., Erzsébet királyné
útja – K. É. – 10223/2008)
Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (fõvárosi csatornarekonstrukció 2007–2010 – XIV., Szobránc u. – K. É. –
10224/2008)
Fõvárosi Vízmûvek Rt. [rendezvényszervezés – La
Fiestra Party Service (100 000 000) – K. É. –
10101/2008]
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Göd Város Önkormányzata [a Gödi Körkép címû idõszakos önkormányzati lap vezetõi (fõszerkesztõi) teendõinek ellátása, a lap kiadása és elõállítása – ezen belül
a tördelési és nyomdai munkák elvégzése, illetve elvégeztetése tárgyú gyorsított tárgyalásos eljárás részvételi felhívása – K. É. – 10114/2008]
Hajdú Volán Zrt. (csuklós busz 4+3 – K. É. –
9916/2008)
Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (KSzF) (tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl – kazánberendezések
szállítása a dokumentációban megadottak szerint
– K. É. – 11862/2008)
Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (KSzF) (tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl – Alsóörs, üdülõ, földszint
felújítása – K. É. – 11883/2008)
Madách Színház Kht. (József és a színes szélesvásznú
álomkabát címû produkció díszleteinek kivitelezése
– K. É. – 12089/2008)
Magyar Nemzeti Bank (MNB integrált emissziós
rendszerének funkcionális kiegészítése – K. É. –
10115/2008)
Magyar Nemzeti Bank (a Magyar Nemzeti Bank PKIinfrastruktúrájának funkcionális bõvítése – K. É. –
10973/2008)
Magyar Posta Zrt. [vonalkódos egyedi azonosító címke beszerzése (SAP334042638/2005.) – K. É. –
9898/2008]
MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató Egység (tandemegységgel rendelkezõ fénymásoló
berendezések bérlete – K. É. – 9827/2008)
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (beiskolázási utalvány beszerzése – K. É. – 9791/2008)
Paks Város Önkormányzata (biztosítási szerzõdések
2006–2009. évekre – K. É. – 9923/2008)
SZARVASKER Szeszfõzõ és Kereskedelmi Kft. (rakodógép beszerzése 17 500 000 – K. É. – 10935/2008)
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Szociális és Családügyi Minisztérium [Roma Integráció Évtizede program elnökségi feladataihoz kapcsolódó kommunikáció részeként óriásplakátok legyártása,
plakátok köztéri (metróállomásokon történõ) kihelyezése – K. É. – 9951/2008]
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(ajánlatkérõ részére 2 100 000 000 Ft összegû, multi
currency / szabadon átváltható hitel nyújtása az önkormányzat 2008. évi költségvetésében tervezett beruházási feladatok finanszírozására – K. É. – 9730/2008)
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(1 840 000 000 Ft összegû hitel a 2007. évi költségvetésben tervezett beruházási feladatok finanszírozása céljából – K. É. – 9954/2008)
Taksony Nagyközség Önkormányzata (német nemzetiségi napközi otthonos óvoda és kiegészítõ létesítményei
részleges készültségû építési beruházás befejezése
– K. É. – 10022/2008)
Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság (67. sz.
fõút tervezése Szigetvár és az országhatár között
– K. É. – 10219/2008)
Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdõ Kórház (ajándékvásárlási utalványok beszerzése – K. É. – 10948/2008)
Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdõ Kórház (mûtõasztaltönk, szemészeti mûtõasztal beszerzése – K. É. – 10949/2008)
Vértes Volán Zrt. (közforgalmú autóbuszjáratok alvállalkozásban történõ üzemeltetése – K. É. – 9912/2008)
Vértes Volán Zrt. (8 szóló, 4 csuklós és 1 midi autóbusz beszerzése – K. É. – 9914/2008)

Éves statisztikai összegezés
Szociális és Munkaügyi Minisztérium Debreceni Javítóintézete (éves statisztikai összegezés – K. É. – 6205/2008)

A Közbeszerzési Értesítõ 88. számának (2008. augusztus 1.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK
Ajánlati felhívás
Csorna Város Önkormányzata (étkezési utalványok
beszerzése – K. É. – 11757/2008)
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent
Borbála Kórháza (gyógyszerbeszerzés 4 dunántúli kórháznak 3 éves idõtartamra – K. É. – 11781/2008)

Magyar Közút Kht. (4232 j. Körösladány–Gyomaendrõd összekötõ út 11+200–12+600 km-szelvények
közötti felújítási munkák – K. É. – 12090/2008)
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata (hitelkeret-szerzõdés – K. É. – 11858/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (ajánlati felhívás
a 41. sz. fõút burkolaterõsítése 115 kN tengelyterhelésre a Vásárosnamény–Beregsurány közötti külterületi
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szakaszokon – teljes körû tervezési munkái elkészítésére – K. É. – 11817/2008)
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF
számára személygépjármûvek szállítása – K. É. –
11825/2008)

Ajánlati felhívás – egyes ágazatokban
Nógrád Volán Zrt. (1 db + 300% helyi szóló autóbusz
zárt végû pénzügyi lízingje – K. É. – 11887/2008)

Részvételi felhívás
Magyar Közút Kht. (2008. évi lakott területen kívüli
kis költségû forgalomtechnikai beruházások – részvételi felhívás – K. É. – 11714/2008)

Idõszakos tájékoztató – egyes ágazatokban
Vasi Volán Közlekedési Zrt. (10 db elõvárosi szóló
autóbusz zárt végû pénzügyi lízingje – K. É. –
11946/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl
Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal Dél-alföldi Regionális Igazgatósága (APEH Dél-alföldi Regionális
Igazgatósága – irodaépületeinek takarítása – K. É. –
11977/2008)
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat (Józsefváros –
mélyépítési keretmegállapodás – EU-s táj. – K. É. –
10981/2008)
Gyöngyös Város Önkormányzata (Gyöngyös TED tájék. Közétkeztetés a Berze Nagy János Gimnázium,
Szakiskola és Kollégiumban – K. É. – 11234/2008)
Magyar Nemzeti Bank (MNB központi adattároló
megvalósítása és üzemeltetésének támogatása – K. É. –
10944/2008)
Magyar Televízió Zrt. (tájékoztató a 4 db videomátrix
és különféle kigészítõ eszközök szállítása tárgyában indított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményérõl – K. É. – 11820/2008)
MÁV Zrt. (folyószámlahitel biztosítása összesen
5,8 Mrd Ft értékben, hitelszerzõdés formájában
– K. É. – 11886/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [tájékoztató a
8119. j. út és Tatabánya ipari park csomópont (Bridgestone) kivitelezési munkáinak elvégzésére tárgyú közbeszerzési eljárás eredményérõl – K. É. – 11796/2008]
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató –
EU – K411.02 Lónya és Barabás határátkelõhelyekhez
vezetõ utak – K. É. – 12001/2008)
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Módosítás
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Debrecen város útjainak, egyes járdáinak gépi, kézi úttisztítása, azok téli síktalanítási és hóeltakarítási munkái,
valamint az illegális szemétlerakóba elhelyezett hulladékok szeméttelepre való szállítási munkái – K. É. –
11898/2008)
Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (szennyvízminõség-ellenõrzõ és -mintavevõ (monitoring-) állomások
beszerzése – módosítás – K. É. – 11884/2008)

Visszavonás
Szegedi Tudományegyetem [felsõoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztések (TIOP-1.3.1/07/1)
projekt megvalósítása során pályázatírás, projektmenedzsment és közbeszerzés-lebonyolítási tevékenység
ellátása – K. É. – 12148/2008]

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása
Budapest Fõváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata (intézményi étkeztetés – K. É. – 11718/2008)
Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (teljesítményértékelési felkészítések
a kormányhivataloknál és a központi hivataloknál
– K. É. – 11590/2008)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása
Arany János Mezõgazdasági Szövetkezet (gépek beszerzése – K. É. – 11853/2008)
Eötvös József Gimnázium (diák- és felnõttétkeztetéshez ebéd szállítása – K. É. – 11793/2008)
Eötvös Loránd Mûszaki Középiskola és Kollégium
(számítástechnikai, oktatástechnikai és sokszorosítástechnikai berendezések beszerzése – K. É. –
12160/2008)
HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht. (pékáru szállítása a HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht. erdõbényei üdülõje részére 12 hónapos idõtartamra – K. É. –
12115/2008)
Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai
Ügynökség (kombi gõzpároló berendezés beszerzése
– K. É. – 11814/2008)
Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai
Ügynökség (nagykonyhai mosogató- és pohármosogató
gép beszerzése – K. É. – 11816/2008)
Ifjúsági és Sportközpont (személyszállítási szerzõdés
2008–2009. – K. É. – 11595/2008)
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Közgyûjteményi Ellátó Szervezet (az ajánlatkérõ irodaházának részleges felújítása – K. É. – 11828/2008)
Kunhegyes Város Önkormányzata (karbantartási,
anyagszállítási szerzõdés határozott, 1 éves idõtartamra – K. É. – 11550/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (ajánlati felhívás
SAP-licencek beszerzésére – K. É. – 12042/2008)
Õrségi Többcélú Kistérségi Társulás (1 db autóbusz
beszerzése – K. É. – 11801/2008)
Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (hirdetésszervezés – K. É. – 12226/2008)
Országos Vérellátó Szolgálat (10/OVSZ/2008. hûtõkarbantartás és -javítás eljárás ajánlattételi felhívása
– K. É. – 12058/2008)
Polgári Kézilõfegyver- és Lõszervizsgáló Kft. (ballisztikai mérõeszközök beszerzése – K. É. – 11697/2008)
Szajki Mezõgazdasági Zrt. [szajki (hrsz.: 063) tehenészeti telep almostrágya-kezelõ rendszerének korszerûsítése – K. É. – 12031/2008]
Tarnahús Kft. (teleszkópos rakodógép szállítása
– K. É. – 11009/2008)
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (Veszprém, Szent István-völgyhíd felújítása beruházásszervezési feladatai – K. É. – 12135/2008)

Ajánlati felhívás
BALATON-KER-TÉSZ Zöldség- és Gyümölcstermék
Értékesítõ Szövetkezet [meglévõ hûtõház átalakítása,
ipari kapu kivitelezése, fûtés-korszerûsítés (Berzence),
hûtõházépítés kiszolgáló egységekkel (Kisvejke)
– K. É. – 12040/2008]
Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. [komposzttelep bõvítése (Pusztazámor) – K. É. – 11932/2008]
Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság (AF – kerékpárút – K. É. – 12084/2008)
Mór Város Önkormányzata (Mór, járdaépítések és útfelújítások, II. ütem – K. É. – 12176/2008)
Vám- és Pénzügyõrség Közép-dunántúli Regionális Parancsnoksága (tapolcai kirendeltség nyílászárócseréje
és homlokzatszigetelése – ajánlati felhívás – K. É. –
12146/2008)
Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (kézi
sûrûségmérõ II. – AF – K. É. – 12131/2008)

Részvételi felhívás
Csongrád Megyei Önkormányzat (ajánlatkérõ Dr.
Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelõintézete építészeti
átalakításainak II. ütem kivitelezése – K. É. –
12211/2008)
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Egg-Land Kft. (trágyakezelés és trágyatárolás korszerûsítése – K. É. – 11854/2008)
Mezõcsát Város Önkormányzata (belterületi utcák útburkolat-felújítása – K. É. – 12154/2008)
Mihályi Agrár Zrt. (mezõgazdaságigép-beszerzés
– K. É. – 8720/2008)
Mór Város Önkormányzata (Mór – projektmenedzsment kiválasztása – K. É. – 12178/2008)
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (Veszprém, nagy felületû útjavítási munkái 2008 – K. É. –
12016/2008)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl
HEVA Hevesi Önkormányzati Vagyonkezelõ Kft. (fürdõfejlesztés – tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl – K. É. – 10955/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)
Budapesti Történeti Múzeum [a múzeum számára
szondázó jellegû vagy megelõzõ régészeti feltárás elvégzése (kf-2008/04.) – K. É. – 9881/2008]
Diósd Község Önkormányzata (Diósd – folyékony hulladék – nemzeti tájékoztató – K. É. – 7762/2008)
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (magas- és
mélyépítéshez kapcsolódó mûszaki tervezés és tanácsadás – K. É. – 11475/2008)
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [a Bp. XVII. ker.,
Összefogás utcai körzeti nyomásszabályozó (hrsz.:
121540/9) rekonstrukciójához bekötõvezetékek létesítése – K. É. – 10121/2008]
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Bp. V. ker., Károlyi
Mihály utca–Kecskeméti utca; Ferenciek tere–Múzeum krt. szakaszán (hrsz.: 24016) gázelosztó vezeték
létesítése – K. É. – 10127/2008]
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Bp. XII. ker., Lelesz
utca Hadik András utca–Alsó Svábhegyi út közötti szakaszán (hrsz.: 10367/2) gázelosztó vezeték létesítése
– K. É. – 10130/2008]
Fõvárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórháza
(különféle élelmiszerek beszerzése – K. É. – 9758/2008)
Kanizsai Dorottya Kórház [5 évre szükséges különféle
szemlencse és tartozékai (4332/Nagykanizsa/08 Szemlencse) – K. É. – 9903/2008]
Kistelek Város Önkormányzata (étkeztetés Kistelek
Város Önkormányzatának intézményei részére – K. É.
– 8214/2008)
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 tevé-
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kenységekhez kapcsolódó feladatok ellátása – K. É. –
9975/2008)
Magyar Rádió Zrt. [a Magyar Rádió Zrt. részére
összesen 3,2 Mrd Ft összegû újra feltöltõdõ (revoving)
jellegû, készenléti (stand-by) hitelkeret biztosítása
– K. É. – 9726/2008]
MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató Egység (különféle festékek, hígítók, tapaszok és
egyéb festési anyagok beszerzése – K. É. – 9961/2008)
MÁV Zrt. (folyószámlahitel biztosítása összesen
5,8 Mrd Ft értékben, hitelszerzõdés formájában – K. É.
– 11889/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató Szolnok vasúti csomópont korszerûsítéséhez szükséges tervezési feladatok elvégzése tárgyú eljárás eredményérõl
– K. É. – 12061/2008)
Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet [élelmiszerek beszerzése (SG-381) – K. É. – 12145/2008]
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház (40-13/2008 gerincimplantátumok – K. É. – 10159/2008)
PIGINVESZT Sertéshústermelõ Kft. (tájékoztató a
K. É. 8555/2008-as számon indított eljárás eredményérõl – K. É. – 11618/2008)
Semmelweis Egyetem [tájékoztató a Semmelweis
Egyetem szervezeti egységei (15) részére 24 hónapra
szükséges sebészeti varróanyag beszerzése eljárás
eredményérõl – K. É. – 8033/2008)
Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (légi
csípõszúnyog-gyérítés kivitelezése biológiai és kémiai
módszerrel a 2009–2013. évekre – K. É. – 8889/2008)
Tranzit-Ker Zrt. (gépbeszerzés III. – K. É. –
11975/2008)
Tranzit-Ker Zrt. (gépbeszerzés II. – K. É. –
11981/2008)
Tranzit-Ker Zrt. (gépbeszerzés I. – K. É. –
11987/2008)
Vám- és Pénzügyõrség Gazdasági Központja (a Vámés Pénzügyõrség részére egyenruházati termékek konfekcionálásához alapanyag beszerzése tárgyú nyílt közbeszerzési eljárásban – K. É. – 11934/2008)
Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (kamion-ellenõrzõ röntgenberendezések szervizellátása –
K. É. – 12067/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)
Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (aszfaltdilatáció – dilatációs szerkezetek javítása – 2008. – K. É. – 7933/2008)
Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
[uszodaépület üvegfalának felújítási munkái (összsen
210 m2) – K. É. – 9907/2008]
Budapesti Történeti Múzeum (takarítási feladatok
– K. É. – 8848/2008)
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Döbrögközi Mezõgazdasági Zrt. [ajánlatkérõ sertéstelephelyein (Gyulaj, Szigetmajor) a hígtrágya kezelésének korszerûsítése – K. É. – 10196/2008]
Dunavecse Város Önkormányzata (6. sz. Eurovelo kerékpárút-nyomvonal dunavecsei szakasza – K. É. –
8827/2008)
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (keretmegállapodás: útépítés, útfelújítás, vízgazdálkodási létesítmények építése, felújítása – K. É. – 11483/2008)
Eszterházy Károly Fõiskola (az Eszterházy Károly Fõiskola, Eger B épület felújítása – K. É. – 11819/2008)
Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (ajánlatkérõ részére védõruhák beszerzése – K. É. – 10198/2008)
HALADÁS PLUS Mezõgazdasági Szolgáltató Kft.
(ajánlatkérõ sertés- és szarvasmarha-telepeinek trágyakezelési és építészeti korszerûsítése, technológiai
fejlesztése és bõvítése – K. É. – 9766/2008)
Heves Megyei Önkormányzat [150 férõhelyes idõsek
otthona (Parád) elsõ beszerzés szállítása – K. É. –
9930/2008]
Jászkun Volán Zrt. (utasinformációs, utastájékoztatási és informatikai rendszer beszerzése és kiépítése
– K. É. – 9187/2008)
Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató
Központ (Zalaegerszeg, Kaszaházi út 3. szám alatti kézbesítõbázis beruházási munkáinak elvégzésére kiviteli
terv – K. É. – 9917/2008)
Magyar Televízió Zrt. Beszerzés és Logisztika (tárgyi
eszköz leltár tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás – tájékoztató az eljárás eredményérõl – K. É. –
12111/2008)
Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (megbízási
szerzõdés szakértõ tevékenységre – K. É. – 10162/2008)
Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet (ajánlatkérõ mûemléki védettségû épületében a belsõ átalakítás és rekonstrukció elvégzéséhez szükséges generáltervezési feladatok ellátása – K. É. – 9938/2008)
Paks Város Önkormányzata (Paks, Rókus utca rekonstrukciós munkái – K. É. – 9911/2008)
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek
Szociális Intézmények Igazgatósága (10 tagintézménybe
élelmiszer 2008. évben – K. É. – 10167/2008)
PIG-TRADE Kft. (Tóth-tanya felújítása – K. É. –
10684/2008)
Rózsakert Lakásfenntartó Szövetkezet [12 db lakóépületet érintõ energiatakarékosságot eredményezõ felújítási munkák (1 db 42 lakásos, 5 db 40 lakásos és 6 db
60 lakásos épület) – K. É. – 9711/2008]
Szarvasi Agrár Zrt. (meglévõ szarvasmarhatelep korszerûsítése a hozzá tartozó hígtrágya-technológia és
mobil gépek beszerzésével – K. É. – 10152/2008)
Szentes Város Önkormányzata (Parkerdõ Idõsek Otthona elsõ eszközbeszerzés, tájékoztató az eljárás eredményérõl – K. É. – 11513/2008)
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Teveli Mezõgazdasági Zrt. (szarvasmarhatelep és trágyakezelés korszerûsítése és bõvítése – K. É. –
9782/2008)
TOPhÁZ Speciális Otthon (ajánlatkérõ intézményének takarítása – K. É. – 8622/2008)
Üröm Község Önkormányzata [Napraforgó Óvoda
környezetbarát üzemeltetését lehetõvé tevõ bõvítése,
felújítása (KMOP-4.6.1/B-2-2008-0065) építési beruházás kivitelezése – K. É. – 10165/2008]
Városgondozási Zrt. (üzemanyag-vásárlás a Városgondozási Zrt. részére – K. É. – 9254/2008)
Velence Városi Önkormányzat (tervegyeztetés, végleges dokumentáció elkészítése – K. É. – 12152/2008)
Vése Község Önkormányzata (az önkormányzatok
fenntartásában mûködõ intézményekben gyermek- és
szociális étkeztetés, valamint az alkalmazottak részére
közétkeztetés biztosítása – K. É. – 7774/2008)
Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. (4334/Veszprém/08 sebészeti varrógépek és tárak – K. É. – 9768/2008)
Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság
(Almásfüzitõ, Kocs és Nagyigmánd települések vízellátásának javítása – K. É. – 8789/2008)
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Csap u. (Aladár u.–Hegyalja út között) – K. É. –
9370/2008]
Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [fõvárosi csatornarekonstrukciók tervezõi tevékenységének ellátása a
XIII., Jász u. (Országbíró u.–Petneházi u. között)
– K. É. – 9372/2008]
Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [fõvárosi csatornarekonstrukciók tervezõi tevékenységének ellátása XII.,
Topolya u. (Jász u.–Béke u. között) – K. É. – 9373/2008]
Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (fõvárosi csatornarekonstrukciók tervezõi tevékenységének ellátása
– K. É. – 9733/2008)
Kiskunhalasi Református Egyházközség Tormássy János Konviktusa (a Kiskunhalasi Református Egyházközség Tormássy János Konviktusának közétkeztetésre vonatkozó élelmiszer-beszerzése – K. É. – 9737/2008)
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (Nemzeti
Útfelújítási Program 2008–2020. készítése 2. sz. szerzõdésmódosítás – K. É. – 11540/2008)
Magyar Közút Kht. (ROP tervezési szerzõdés módosítása – Dobi Via Kft. – K. É. – 11628/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a
Szajol–Debrecen vasútvonal átépítéséhez szükséges
tervezési feladatok tárgyú szerzõdés módosításáról
– K. É. – 11850/2008)

Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról vagy módosításáról
Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl
Boronkay György Mûszaki Középiskola és Gimnázium
(a Közbeszerzési Értesítõ 2008. július 9-i, 78. számában
K. É. – 10066/2008 számon megjelent egyszerû eljárás
visszavonása – K. É. – 12298/2008)
Fõvárosi Önkormányzat Uzsoki Utcai Kórháza (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. július 11-i, 79. számában K. É.
– 10316/2008 számon megjelent egyszerû eljárás
visszavonása – K. É. – 12297/2008)
Hatvan Város Önkormányzata (hatvani 2599 hrsz.-ú
ingatlanon található óvoda épületének felújítása
– K. É. – 12168/2008)
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (angol
nyelv oktatása, vizsgára való felkészítés és vizsgáztatás
2008 – K. É. – 12247/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról
Fõvárosi Bíróság [nyomtatókhoz, faxkészülékekhez
használt eredeti (nem utántöltött) tonerek, tintapatronok szállítása – K. É. – 9511/2008]
Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [IV., Szent Imre u.
(Görgey u.–Bajza u. ) csatornarekonstrukció – K. É. –
8438/2008]
Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [fõvárosi csatornarekonstrukciók tervezõi tevékenységének ellátása – I.,

Ajka Város Önkormányzata [Ajka, 2007. évi iparosított technológiával épült lakóépületek (II. csoport)
energiatakarékos korszerûsítése és felújítása – K. É. –
10566/2008]
Alba Volán Zrt. (3 db újszerû és 5 db felújított, helyközi szólóautóbusz-kivitel, továbbá 1 db újszerû helyi
szóló, 1 db felújított, helyi csuklós és 2 db felújított, helyi szólóautóbusz-kivitel zárt végû pénzügyi lízingje
– K. É. – 9681/2008)
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (csípõés térdprotézis 1., 8., 16. tétel 316 db, 55 660 000 Ft,
Johnson & Johnson Kft. – K. É. – 10603/2008)
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (csípõés térdprotézis 17. tétel 2380 db, 12 760 000 Ft, Johnson
& Johnson Kft. – K. É. – 10623/2008)
Budapest Fõváros Levéltára (klímarendszer karbantartása, hibajavításokkal – K. É. – 10458/2008)
Budapest Fõváros Önkormányzata (szakértõi tanulmány készítése a fõvárosi ingatlan-értékövezeti rendszer felülvizsgálata, átdolgozása tárgyban – K. É. –
10487/2008)
Budapest Fõváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata (járdák és az úttest járda melletti 2 m széles
sávjának gépi takarítása és kézi erõvel történõ mosása
– K. É. – 10718/2008)
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Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
[F épület II. lépcsõház, alagsor 005. sz. hidrogénezõ labor felújításának, belsõ átalakításának kivitelezési
munkái (III. ütem: 31,55 m2 területen) – K. É. –
10604/2008]
Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
[ajánlatkérõ T épület, Polimertechnikai Tanszék rekonstrukciós kivitelezési munkái (összesen 272 m2)
– K. É. – 10609/2008]
Cinkotai Huncutka Óvoda (közétkeztetés biztosítása
2007. május 3.–2010. augusztus 31-ig – K. É. –
9396/2008)
DMRV Duna Menti Regionális Vízmû Zrt. (NA 13–NA
250 felújított és új vízmérõk beszerzése – K. É. –
9556/2008)
DMRV Duna Menti Regionális Vízmû Zrt. (vízépítési
szerelvények I. – csõjavítást, -összekötést biztosító idomok, összekötõ idomok – K. É. – 9563/2008)
ÉARFÛ Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. (informatikai eszközök, szoftverek beszerzése
a már meglévõ ZyXEL tûzfalrendszerrel ellátott informatikai hálózat bõvítése – V.IP.TEL.COM Kft. –
9 251 900 Ft – K. É. – 10812/2008)
ESZA Kht. (HEFOP/2.3.1-05/1 hátrányos helyzetû
emberek alternatív munkaerõ-piaci képzése és foglalkoztatása, illetve a HEFOP/2.3.2-05/1 pályázatok szakmai monitori feladatainak ellátása – K. É. – 9197/2008)
Forray Máté Általános Iskola (tájékoztató szerzõdés
részteljesítésrõl – K. É. – 11624/2008)
Fõvárosi Vízmûvek Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (bankhitel 2 milliárd forint értékben – K. É. –
9676/2008)
Fõvárosi Vízmûvek Zrt. (rendezvényszervezés – La
Fiestra Party Service – K. É. – 10098/2008)
Kazincbarcika Város Önkormányzata (önkormányzati
biztosi feladatok ellátása a Kazincbarcikai Városi Kórháznál 120 nap idõtartamra – 850 000 Ft/hó – K. É. –
10894/2008)
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata [iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújítása (2007-II.) 12 épület, 153 188 000 Ft
– Pákozdi csata u. 14–24. – K. É. – 10626/2008]
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata [iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújítása 12 épület, 153 188 000 Ft – Világ u. 1–4.
(22 931 438 Ft) – K. É. – 10630/2008]
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata [iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújítása (2007-II.) 12 épület, 153 188 000 Ft
– Lánchíd u. 9. (8 632 390 Ft) – K. É. – 10634/2008]
Körös Volán Autóbusz-közlekedési Zrt. (tájékoztató
az Utalványok beszerzése – 2006. tárgyú közbeszerzés
során kötött szerzõdés részteljesítésérõl – K. É. –
11402/2008)
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Közbeszerzések Tanácsa (a Közbeszerzési Értesítõ
elektronikus megjelentetésével összefüggésben szükséges adatrögzítési/szedési feladatok – K. É. –
10344/2008)
Közbeszerzések Tanácsa (egy 4 fõ modulból álló informatikai rendszer kifejlesztése, továbbá opcionálisan
a rendszer mûködéséhez szükséges hardverkonfiguráció – K. É. – 10588/2008)
Központi Statisztikai Hivatal (KST TURA projektben
részt vevõ kérdezõbiztosok feladatainak beszerzése és a
beszerzett eszközök javítási, karbantartási feladatainak ellátása – K. É. – 10896/2008)
Magyar Nemzeti Bank (a Magyar Nemzeti Bank részére CSDB elnevezésû informatikai rendszer kialakítása – K. É. – 9559/2008)
Magyar Nemzeti Bank (a Magyar Nemzeti Bank részére könyvvizsgálói szolgáltatás megrendelése – K. É.
– 9567/2008)
Magyar Nemzeti Bank (a Magyar Nemzeti Bank kommunikációs tevékenységének támogatása, komplex
PR- és marketingkommunikációs szolgáltatások nyújtása – K. É. – 11701/2008)
Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató
Központ (Tatabánya 1. posta átalakítása, bõvítése és
felújítása – K. É. – 10907/2008)
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ (veszettség elleni vakcinázás elõkészítése – Hubertus Vadkereskedelmi Kft. – K. É. – 10914/2008)
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (üzemanyag-beszerzés – K. É. – 12239/2008)
Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet [HEFOP 3.5.1. korszerû felnõttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása elnevezésû, HEFOP-3.5.1-K-200410-0001/2.0 EMIR azonosító számú központi program
keretében megvalósuló e-learning fejlesztés 4 db teljes
OKJ szakképesítés (21 modul) tekintetében – K. É. –
9387/2008]
Nógrád Megye Önkormányzata (bentlakásos szociális
intézmény berendezése – K. É. – 9677/2008)
Országgyûlés Hivatala [egyszerre több adatbázisban
párhuzamosan keresni képes körkeresõ szoftver beszerzése, installálása (313/2008.) – K. É. – 9698/2008]
Országos Mentõszolgálat (az Országos Mentõszolgálat tájékoztatója a szerzõdés teljesítésérõl gépkocsiparkjának casco biztosítása tárgyában – K. É. –
12113/2008)
Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság (ImageTrac
III. vagy azzal legalább egyenértékû nagy teljesítményû
dokumentumszkenner tartós bérlete – K. É. –
10642/2008)
Pusztadobos Község Önkormányzata (általános iskola
épületének felújítása, bõvítése, átalakítása, sportcsarnok építése I. ütem – 172 937 960 Ft – K. É. –
10637/2008)
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Szentes Város Önkormányzata (Nagyhegyi városrész
szennyvízcsatornahálózat-építése kiviteli terveinek elkészítése és kivitelezése – K. É. – 9102/2008)
Szociális és Családügyi Minisztérium (Roma Integráció Évtizede program elnökségi feladataihoz kapcsolódó Nemzetközi Irányító Bizottság üléseinek összehívása, szervezése, lebonyolítása 4 alkalommal 2 napos rendezvény keretében – K. É. – 10939/2008)
Szociális és Családügyi Minisztérium (MPA FA FCK
keret terhére nyújtott beruházásösztönzõ támogatások
felhasználásának helyszíni ellenõrzése 2 intézménynél,
összefoglaló jelentés leadása – Palkó Zoltán okleveles
könyvvizsgáló – K. É. – 10943/2008)
Szociális és Családügyi Minisztérium (MPA FA FCK
keret terhére nyújtott képzési támogatások felhasználásának és pénzügyi teljesítésének folyamatba épített
vizsgálata, adatainak nyilvántartásba vétele, összefoglaló jelentés leadása – K. É. – 10945/2008)
Tisza Volán Közlekedési és Szolgáltató Zrt. (öt Volán-társaság részére szükséges üzemanyagok beszerzése – K. É. – 12134/2008)
Törökbálint Város Önkormányzata (Törökbálint, Annahegy, M0-s melletti terület, víziközmû-építés – K. É.
– 12075/2008)
Újfehértó Város Önkormányzata (Újfehértó városban
a településiszilárdhulladék-kezelési közszolgáltatás ellátása – K. É. – 9222/2008)
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Vám- és Pénzügyõrség Észak-magyarországi Regionális Parancsnoksága (Miskolc, Horváth L. u. 17–19. szám
alatti épület tetõterének klimatizálása, 18 db – K. É. –
10950/2008)
Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága [tájékoztató a Kikötõponton (úszómû) beszerzése tárgyú eljárás szerzõdésének teljesítésérõl – K. É. – 12121/2008]
Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdõ Kórház (laborreagensek, vegyszerek, fogyóanyagok szállítása – K. É. – 9290/2008)
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht. (tartós személygépkocsi-bérlet – K. É. –
11716/2008)
Zala Megyei Önkormányzat (Zala megyei turisztikai
desztináció menedzsment rendszer kiépítése – K. É. –
10592/2008)
Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdõkórház Kht.
(független mûszaki ellenõri tevékenység – K. É. –
9297/2008)

Éves statisztikai összegezés
Air Horizont Pécs-pogányi Repülõtér Fejlesztéséért Kht.
(éves statisztikai összegzés – K. É. – 7965/2008)
Mûsorszolgáltatási Alap (éves – K. É. – 7898/2008)

A Közbeszerzési Értesítõ 89. számának (2008. augusztus 4.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK
Ajánlati felhívás
Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet (állatállomány teljes körû gondozása, a baromfitelep
fenntartásával kapcsolatos napi tevékenységek végzése, körletrendezés, valamint kísérletekben való részvétel, szükség szerinti munkaidõvel – K. É. – 11474/2008)
Balatonfüred Város Önkormányzata (Balaton-part ékköve II. projekt kivitelezési munkái – K. É. –
11807/2008)
Bányavagyon-hasznosító Kht. [meddõ CH-kutaknál
(17 db) végzendõ biztonsági intézkedések és nyomásmentesítési munkák – K. É. – 11413/2008]
Bányavagyon-hasznosító Kht. (270 db szénhidrogénkutatási feltárási céllal létesített mélyfúrás hasznosíthatósági értékelése – K. É. – 11415/2008)
Budapest Fõváros Önkormányzata [M3 autópálya
(3. sz. fõforgalmi út) bevezetõ szakasza mellett a

XIV–XV. kerület lakóterületeinek zaj elleni védelme
címû projekt lebonyolítói (projektmenedzseri) feladatainak ellátása – K. É. – 11839/2008]
Gyõr Megyei Jogú Város Útkezelõ Szervezete (közlekedésfejlesztés 2. ütem – K. É. – 12049/2008)
Gyulakonyha Élelmezési, Kereskedelmi és Szolgáltató Kht. (különféle élelmiszerek beszerzése – K. É. –
11750/2008)
Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (KSzF) (orvosi
sebészeti és vizsgálókesztyûk beszerzése – K. É. –
11865/2008)
Magyar Közút Kht. (ROP burkolatfelújítás 2008. –
közép-magyarországi régióajánlati felhívás – K. É. –
12173/2008)
Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. (egységes pénzügyi-számviteli, ügyviteli, erdõgazdasági szakmai és
vezetõi információs informatikai rendszer fejlesztése,
integrálása, üzembe helyezése, kapcsolódó szolgáltatások – K. É. – 11622/2008)
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza (4332/Nagykanizsa/08. szemlencse – K. É. – 12175/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [a Tárnok (kiz.) –
Székesfehérvár (kiz.) vonalszakaszpályán mûtárgy- és
felsõvezeték-építési, valamint a kapcsolódó biztosítóberendezési, távközlési, közmûkiváltási, kábelkiváltási
munkák tervezése és elvégzése – K. É. – 11754/2008]
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [ajánlati felhívás
46. sz. fõút 41+235 km-szelvényben lévõ endrõdi Hármas-Körös-híd (Tsz: 1909) átépítési munkáinak, a
4219. jelû út 69+430 km-szelvényben lévõ gyulai Bárdos-híd (Tsz: 1901) felújítási munkáinak elvégzésére –
K. É. – 11871/2008]
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (ajánlati felhívás
a 41. sz. fõút 53+474 km-szelvényben lévõ vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Tisza-híd és a csatlakozó
ártéri szakaszok felújítási munkáinak elvégzésére
– K. É. – 11873/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (a 38 sz. fõút
3+200–5+800 km-szelvények közötti szakasz rehabilitációja tárgyú engedélyezési terv korszerûségi felülvizsgálat és 2505 sz. út 59+100–61+206 km szelvények
közötti szakasz rekonstrukciója tárgyú engedélyezési
terv korszerûségi felülvizsgálata – K. É. – 11988/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (SZ007 – AF –
békéscsabai projektiroda külterületi balesetveszélyes
csomópontjainak tervezési munkái – K. É. –
12072/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (KP010 – AF –
37 sz. fõút és 3807 j. utak csomópontjának kiviteli szintû egyesített tervének elkészítése – K. É. – 12253/2008)
Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság (gépjármûfecskendõk felújítása – K. É. – 11985/2008)
Országos Onkológiai Intézet (különféle élelmiszeralapanyagok beszerzése – K. É. – 11790/2008)
Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdõ Kórház (ajánlatkérõ részére csípõ- és térdprotézisek beszerzése 1 éves idõtartamra
– K. É. – 11545/2008)
Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdõ Kórház (Markusovszky kórház
1 éves gyógyszerbeszerzése – K. É. – 12085/2008)

Részvételi felhívás
Agrármarketing Centrum (vöröshús-népszerûsítõ kampány tervének kidolgozása és lebonyolítása – K. É. –
11437/2008)
Agrármarketing Centrum (Kiváló Magyar Élelmiszer
védjegy és védjegyes termékek kommunikációs
kampányának tervezése, kivitelezése, lebonyolítása
– K. É. – 11443/2008)
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Agrármarketing Centrum (vállalkozási szerzõdés tej-,
tejtermék-népszerûsítõ kampány tervének kidolgozása
és lebonyolítása tárgyában – K. É. – 11456/2008)
Diákhitel Központ Zrt. [a Diákhitel Központ Zrt. jövõbeli mûködését támogató informatikai rendszer
(DKIR) implementálása és üzemeltetési támogatása
(5 év támogatás, karbantartás, követés) – K. É. –
12047/2008]
Hódmezõvásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás
(ajánlatkérõ Klauzál Gábor Általános Iskola ellátottjai
és munkavállalói részére élelmezési és étkezdei szolgáltatás biztosítása – K. É. – 11637/2008)
Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai
Ügynökség (tábori világító felszerelés beszerzése
– K. É. – 10216/2008)
Kenézy Kórház-Rendelõintézet Egészségügyi Szolgáltató Kft. (szemészeti mûlencsék beszerzése – K. É. –
11532/2008)

Részvételi felhívás – egyes ágazatokban
Komlói Fûtõerõmû Zrt. (RF – hitelfelvétel – K. É. –
11856/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl
Budapest Fõváros Önkormányzata [Fõvárosi Önkormányzat Idõsek Otthona (Dózsa György út) telephelyek kiváltása, építési engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése – K. É. – 11891/2008]
Debreceni Egyetem (EM-233., ajánlatkérõ tudományegyetemi karai központi irattárának létrehozása
és üzemeltetése, valamint a központi külsõ és belsõ iratkezelési-érkeztetõi feladatok ellátása – K. É. –
11549/2008)
Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (fõvárosi csatornák
rekonstrukciós munkáinak elvégzése IX. szakasz
– K. É. – 11547/2008)
Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (tömörítõs konténerek beszerzése – K. É. – 11345/2008)
Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. [téli–nyári úttisztító
és kiszolgáló célgépek beszerzése (K510) – K. É. –
11347/2008]
Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. [rakodógépek beszerzése (K512) – K. É. – 11350/2008]
Fõvárosi Önkormányzat Idõsek Otthona (élelmiszer-alapanyag beszerzése szállítási szerzõdés keretében – K. É. – 11860/2008)
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium (szakértõi kapacitások biztosítása az IRM-OITH által meghatározott informatikai projektje vonatkozásában – K. É. –
11440/2008)
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Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium [ForrásSQL integrált pénzügyi program szoftverkövetése, valamint a Vízkészletjárulék-számító és -nyilvántartó
program (VKJ3) rendszerkövetése és használati jogának biztosítása – K. É. – 12244/2008]
Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (Szekszárd, lõtéri vízbázis védelme – K. É. –
12158/2008)
MÁV Zrt . Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató Egység (2008–2009 közötti idõszakra fûrészáruk
beszerzése – K. É. – 11755/2008)
PIGINVESZT Sertéshústermelõ Kft. (tájékoztató a
2008/S 111-149113 számon indított eljárás eredményérõl – K. É. – 11919/2008)
Szépmûvészeti Múzeum (Szépmûvészeti Múzeum
idõszaki kiállításainak teljes körû megszervezése
2007–2009. években, második részben adott közbeszerzések megvalósítása – K. É. – 11148/2008)
Szépmûvészeti Múzeum (katalógusok grafikai tervezése és nyomdai kivitelezése, továbbá plakátok, szórólapok, meghívók, egyéb tájékoztató anyagok nyomdai
kivitelezése, valamint kapcsolódó nyomdai szolgáltatások, második részben adott közbeszerzések megvalósítása – K. É. – 11150/2008)
Szombathelyi Televízió és Rádió Kht. (a Szombathelyi Televízió és Rádió Kht. részére történõ komplett
broadcast mûsorgyártó rendszer szállítása, oktatása és
terméktámogatás nyújtása – K. É. – 10980/2008)
SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. (1 db hulladékgyûjtõ célgép beszerzése
– K. É. – 11131/2008)
Vám- és Pénzügyõrség Észak-magyarországi Regionális Parancsnoksága [ajánlatkérõ illetékességi területe
alá tartozó három objektum helyiségei (Miskolc, Horváth L. u. 17–19., Eger, Grónay u. 3., Gyöngyös, Kálvin
u. 1–3.) – K. É. – 11304/2008]
Vám- és Pénzügyõrség Gazdasági Központja (a Vámés Pénzügyõrség részére egyenruházati termékek konfekcionálásához alapanyag beszerzése tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás lezárása – K. É. – 11908/2008)
Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága Gazdasági Fõosztály (kamion-ellenõrzõ röntgenberendezések szervízellátása – K. É. – 12060/2008)
XV. Ker. Önkormányzat Egészségügyi Intézménye
(4349/XV. ker/08 labordiagnosztikumok – K. É. –
11594/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl – egyes ágazatokban
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest III. ker.,
Ágoston utca–Vörösvári úti (hrsz.: 16918/22) körzeti
nyomásszabályozó rekonstrukciójához bekötõvezeté-
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kek létesítése és a nyomásszabályozó telepítése – K. É. –
12100/2008]
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. (Budapest VIII. ker.,
Kis Stáció utca–Kisfaludy utca keresztezõdésében
(hrsz.: 35237) gázelosztó vezeték létesítése – K. É. –
12102/2008]
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest II. ker., Csatárka út Zöldkert út–Csalit utca közötti szakaszán
(hrsz.: 15599/3) gázelosztó vezeték létesítése – K. É. –
12103/2008]
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XII. ker.,
Apor Vilmos tér Jagelló út–Apor Vilmos tér 20. szám
közötti szakaszán (hrsz.: 8204/10) gázelosztó vezeték
létesítése – K. É. – 12104/2008]
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XII. ker.,
Bürök utca 1–39. szám, az Ormódi utca 21–25. szám és
a Kempelen Farkas utca 1–7. szám közötti szakaszokon
(hrsz.: 8585/1) gázelosztó vezetékek létesítése – K. É. –
12107/2008]
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XV. ker.,
Bánkút utca Wesselényi utca–Bánkút utca 36. szám közötti szakaszán (hrsz.: 84165/1) gázelosztó vezeték létesítése – K. É. – 12108/2008]
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XII. ker.,
Szendi árok Németvölgyi út–Apor Vilmos tér közötti és
a Csörsz utca 37–41. szám elõtti szakaszokon (hrsz.:
8205/2) gázelosztó vezetékek létesítése – K. É. –
12110/2008]
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XI–XII.
ker., Németvölgyi út Hegyalja út–Süveg utca közötti
szakaszán (hrsz.: 2322/3) gázelosztó vezeték létesítése –
K. É. – 12122/2008]
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest X. ker., Gergely utca Kõér utca–Kada utca közötti szakaszán
(hrsz.: 41803/4) gázelosztó vezeték létesítése – K. É. –
12125/2008]
Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató
Központ (ajánlatkérõ infokommunikációs infrastruktúrájának megújítása – K. É. – 11491/2008)
MÁV Zrt. (kormányzati negyed építéséhez kapcsolódóan a MÁV Zrt. Gépészeti Üzletág funkcióinak kitelepítése Istvántelekre – K. É. – 11835/2008)
MÁV Zrt. (épületszerkezeti karbantartási munkák,
Miskolc – K. É. – 11979/2008)

Módosítás
Budapest Fõváros XIII. Kerületi Önkormányzat (Pannónia Általános Iskola rekonstrukciója és bõvítése tárgyú ajánlati felhívás módosítása – K. É. – 12043/2008)
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Helyesbítés
BME Gazdasági és Mûszaki Fõigazgatóság (kérelem
az étkezési utalványok beszerzése a Budapesti Mûszaki
és Gazdaságtudományi Egyetem részére tárgyú ajánlati felhívás helyesbítésére – K. É. – 12242/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [Ukk (bez.) – Boba deltavágány (bez.) vonalszakasz vágányrehabilitációs munkái tárgyú ajánlati felhívás helyesbítése
– K. É. – 11124/2008]
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [helyesbítés a
33. sz. fõút 71+825–74+513 km-szelvények közötti szakasz (Hortobágy átkelés I. ütem) 11,5 tonnás burkolat
megerõsítés és -szélesítés kivitelezési, valamint hídfelújítási munkáinak elvégzése tárgyú ajánlati felhívás tekintetében – K. É. – 11159/2008]
Országos Vérellátó Szolgálat [a 8/OVSZ/2008. veszélyes hulladék eljárás ajánlati felhívás helyesbítése
(uniós) – K. É. – 10866/2008]

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása
Magyar Turizmus Zrt. [2008. november 20–23. között
Shanghaiban (Kína) megrendezésre kerülõ CITM vásáron a Visegrádi 4-ek 100 m2-es+20% kollektív standjának megszervezése, kivitelezése és üzemeltetése
– K. É. – 11907/2008]

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása
Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (1 db lelõhely megelõzõ régészeti feltárása és kézi földmunkája
– K. É. – 12196/2008)
Békés Megyei Bíróság (ajánlatkérõ dolgozói részére
iskolakezdési támogatási beiskolázási utalvány szállítása és a kapcsolódó szolgáltatások megrendelése
– K. É. – 12078/2008)
Budapesti Rendõr-fõkapitányság [4 db (+50%), a
gyártó által rendõri célra kialakított 100–1200 ccm
hengerûrtartalmú motorkerékpár beszerzése – K. É. –
11720/2008]
Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ (5 db
személygépkocsi bérbevétele és egyéb szolgáltatások
– K. É. – 12033/2008)
Dunaszentbenedek Község Önkormányzata (ajánlatkérõ mint partnerönkormányzat partisátor- és sörpad-garnitúra beszerzése – K. É. – 12299/2008)
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
B jelû épületének klimatizálása – K. É. – 11794/2008)
Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (tehergépkocsi beszerzése – K. É. – 12370/2008)
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Gyõr–Sopron–Ebenfurti Vasúti Zrt. (kommunikációs
stratégia elkészítése és kommunikációs feladatok elvégzése a Sopron–Szombathely–Szentgotthárd vasútvonal korszerûsítése projekt kapcsán – K. É. –
11355/2008)
Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (Hódmezõvásárhely, Andrássy út 19. szám alatti iskolaépület átalakítása, felújítása – K. É. – 11403/2008)
Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai
Ügynökség (20’-as anyagszállító konténer beszerzése
– K. É. – 12333/2008)
Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás (közösségi busz beszerzése
– K. É. – 11783/2008)
Mogyoród Nagyközség Önkormányzata (mûfüves labdarúgópálya megvalósítása – K. É. – 12081/2008)
Önkormányzati Szociális Szolgálat [az ajánlatkérõ
élelmiszer-ipari termékekkel történõ ellátása 400 fõ
(+6–30%) részére, 10 tételben – K. É. – 11649/2008]
Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala (személygépkocsik beszerzése az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala részére – K. É. – 12338/2008)
Országos Vérellátó Szolgálat (19/OVSZ/2008. vízhûtéses vérzsákcentrifuga – K. É. – 12305/2008)
Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
(a Pálhalmai Országos Bv. Intézet sándorházai I. és
mélykúti I. épületének utólagos hõszigetelése, nernátkúti I. épület lapostetõ hõ- és vízszigetelése – K. É. –
11861/2008)
Pétfürdõ Nagyközség Önkormányzata (belterületi
utak építése, 2008. – K. É. – 11803/2008)
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (4 darab játszótér parképítési munkái Veszprém város területén – K. É. – 12460/2008)
Veszprém Megyei Önkormányzat Kozmutza Flóra
Óvoda, Ált. Isk., Kézségfejlesztõ Spec. Szakisk. és Kollégium (tej és tejtermékek beszerzése a Kozmutza Flóra
Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztõ Speciális
Szakiskola és Kollégium részére – K. É. – 12415/2008)

Ajánlati felhívás
Abádszalóki Meta Kft. [Abádszalók (Kisgyócs) külterületi sertéstelep korszerûsítése – K. É. – 12182/2008]
Bányavagyon-hasznosító Kht. (szénhidrogénkutak rekultivációjának, tájrendezésének tervezése – K. É. –
11857/2008)
Budapesti Corvinus Egyetem [a Budapesti Corvinus
Egyetem budai campus (1118 Budapest, Villányi
út 29–43.) 5094 hrsz.-ú arborétum területén álló F jelû
mûemléki épület felújításának felmérési és koncepcióterve, valamint az építési engedélyezési és kiviteli
terveinek elkészítése – K. É. – 12007/2008]
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Marcali Város Önkormányzata (belterületi csapadékvíz-rendezés és szennyvízelvezetés 2008. – K. É. –
12234/2008)
Pápa Város Önkormányzata (Pápa–Tapolcafõ–Pápa
kerékpárút építése – K. É. – 11848/2008)
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (az önkormányzat és intézményei által lefolytatandó nemzeti értékhatárt elérõ összegû közbeszerzési eljárások lebonyolítása, közbeszerzési szakmai támogatása – K. É. –
11859/2008)
Szentistváni Mezõgazdasági Zrt. (ajánlatkérõ baromfitelepének és trágyakezelésének korszerûsítése, bõvítése – K. É. – 12118/2008)
Toldy Ferenc Kórház-Rendelõintézet Nonprofit Közhasznú Kft. (tej és tejtermékek beszerzése – K. É. –
11945/2008)

Részvételi felhívás
Balatonszabadi Község Önkormányzata (hivatásforgalmú kerékpáros közlekedés feltételeinek megteremtése Balatonszabadiban, kerékpárút-építés – K. É. –
12150/2008)
Zöld-út Esztergomi Zöldfelület-gondozó és Útfenntartó
Kft. (hulladékszállító autó RF – K. É. – 12291/2008)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl
BÓNBER Kft. (BÓNBER Kft. telepfelújítása – K. É.
– 11682/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (fasorfenntartási feladatok ellátása – K. É. – 8218/2008)
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (zöldterület-fenntartási és -karbantartási feladatok ellátása
– K. É. – 8221/2008)
DKV Debreceni Közlekedési Zrt. (autóbuszpark rendelkezésre állása és az autóbuszpark fenntartása, karbantartása, javítása, valamint vonali ellátása – K. É. –
12310/2008)
Dunaújvárosi Fõiskola (DUF Projektm. K. É. tájékoztató az elj. eredm. – K. É. – 12228/2008)
Kõröshegy Község Önkormányzata (közétkeztetés
– K. É. – 9648/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (a 31. sz. fõút
106+103–129+159 km-szelvények közötti szakasz 11,5
tonnás burkolatmegerõsítés engedélyezési és kiviteli
terveinek elkészítése – K. É. – 12050/2008)
Vám- és Pénzügyõrség Vegyvizsgáló Intézete (olvadáspont-meghatározó beszerzése kábítószer-vizsgáló
laboratórium részére – K. É. – 12149/2008)
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Vám- és Pénzügyõrség Vegyvizsgáló Intézete (oxigén-szelektív lángionizációs gázkromatográf beszerzése – K. É. – 12157/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)
Budaörs Város Önkormányzata (tájékoztató az eljárás
eredményérõl – K. É. – 11588/2008)
Budapesti Gazdasági Fõiskola (BGF-KVIFK tetõtéri
kazánház létesítése – K. É. – 12179/2008)
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (építési-bontásihulladék-feldolgozó rendszer üzemeltetése
– K. É. – 12181/2008)
MILKMEN Kft. (tehenészeti telepek felújítása és trágyatárolók kialakítása – K. É. – 11726/2008)
Mór Város Önkormányzata (Mór–Wekerle, tájékoztató az eljárás eredményérõl – K. É. – 12186/2008)
Mór Város Önkormányzata (Mór, járdaépítések és
útfelújítások, tájékoztató az eljárás eredményérõl
– K. É. – 12221/2008)
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata [Szeged,
Dózsa György Általános Iskola energetikai korszerûsítése tárgyú építési beruházás során felmerült tartalékkereten felüli pótmunkákra vonatkozó hirdetmény
közzététele nélküli tárgyalásos eljárás a Kbt. 125. §
(3) bekezdés a) pontja alapján – K. É. – 12184/2008]
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata [Szeged,
Csonka János Szakközépiskola energetikai korszerûsítése tárgyú építési beruházás során felmerült tartalékkereten felüli pótmunkákra vonatkozó hirdetmény
közzététele nélküli tárgyalásos eljárás a Kbt. 125. §
(3) bekezdés a) pontja alapján – K. É. – 12185/2008]
VÜSZI Gödöllõi Városüzemeltetõ és Szolgáltató Kht.
(Gödöllõ város 2008. évi emelt szintû útjavítási részfeladatai – K. É. – 9765/2008)
ZM-NAGISZ Kft (gépbeszerzés – K. É. – 12276/2008)

Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról vagy módosításáról
Pesterzsébet Önkormányzata (tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról, útépítések 2008. – 3. ütem
– K. É. – 12349/2008)
Pesterzsébet Önkormányzata (tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról útépítések 2008. – 4. ütem
– K. É. – 12350/2008)
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (Veszprém, Harmat u. útépítési, csapadékvíz-elvezetési és
támfalépítési engedélyezési terveinek, közbeszerzési tenderterveinek és kiviteli terveinek elkészítése
– K. É. – 12479/2008)
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Tájékoztató a szerzõdés módosításáról
Budapest Fõváros Önkormányzata Fõpolgármesteri Hivatal Beruházási Ügyosztály [a Táncsics Mihály Kollégium (Ménesi út) rekonstrukciójának átalakításának kivitelezése, berendezés tárgyakkal – K. É. – 9680/2008]
Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzat (Gyõr-Szabadhegy csapadékvíz elvezetés I/B ütem kivitelezése,
mennyisége: D 63PE és D 32 gázvezetékek kiváltása –
K. É. – 8367/2008)
Pétfürdõ Nagyközség Önkormányzata (csapadékvíz-csatornarendszer építése – K. É. – 9064/2008)
Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdõ Kórház (õrzés-védelem és portaszolgálati tevékenység – K. É. – 9650/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl
Debreceni Egyetem (Debreceni Egyetem mûemléki
fõépületében lévõ aula festett-ólmozott üvegablakainak tervezése, rekonstrukciója és restaurálása – K. É. –
12101/2008)
Diákhitel Központ Zrt. (mobil távközlési szolgáltatás
nyújtása a Diákhitel Központ Zrt. részére – K. É. –
12273/2008)
Ercsi Város Önkormányzata Eötvös József Általános,
Zene- és Szakképzõ Iskola (közétkeztetési szolgáltatások
megoldása 4 korcsoport számára – K. É. – 12277/2008)
Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (fõvárosi csatornarekonstrukció 2007/ II. ütem XIX., Esze T. u.–Petõfi u.
között – K. É. – 9359/2008)
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Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [fõvárosi csatornarekonstrukció XIII., Angyalföldi u. (Lõportár u.–Dózsa György u. között) – K. É. – 9376/2008]
Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [fõvárosi csatornarekonstrukció 2007–2010 (X. ker., Cserkesz u.)
– K. É. – 9790/2008]
Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Gyõr-Szabadhegy csapadékvíz-elvezetés I/B ütem kivitelezése,
mennyisége: D 63PE és D 32 gázvezetékek kiváltása
– K. É. – 8782/2008)
Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai
Ügynökség [intézményi (egészségügyi) élelmezés (eljárásazonosító: 25204/06-90/24) – K. É. – 9088/2008]
Magyar Nemzeti Bank (tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl 2. év – MNB hulladékártalmatlanítás – K. É. –
12137/2008)
Márianosztrai Fegyház és Börtön (tej és tejtermékek
beszerzése – K. É. – 8985/2008)
MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (folyószámlahitel összesen 12 Mrd Ft értékben, hitelszerzõdés
formájában – tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl
– K. É. – 11949/2008)
Pest Megyei Bíróság (Tájékoztató a szerzõdés részteljesítéséról – étkezési utalványok – K. É. – 12132/2008)
Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás (széles sávú
hálózatok önkormányzatok általi kiépítésének támogatása Magyarország kevésbé vonzó településein Szeghalom, Füzesgyarmat, Körösladány, Vésztõ és Bucsa településeken – K. É. – 9946/2008)
Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság
(vállalkozási szerzõdés keretében a Duna-projekt tárgyú, EU-támogatásra számot tartó projekt-elõkészítõ
munkák elvégzése – K. É. – 12015/2008)

A Közbeszerzési Értesítõ 90. számának (2008. augusztus 6.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK
Ajánlati felhívás
Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (burkolatfelújítás tervezése/2008 – K. É. – 12397/2008)
Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (fõvárosi csatornarekonstrukció 2008/ I. ütem – K. É. – 12172/2008)
HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht. (tejtermékek
szállítása a HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht. részére 12 hónapos idõtartamra – K. É. – 12151/2008)
Magyar Közút Kht. (burkolatfelújítás M2 autóúton
– K. É. – 12126/2008)
Magyar Közút Kht. (ROP burkolatfelújítás 2008. –
dél-dunántúli régió – K. É. – 12174/2008)

Magyar Közút Kht. (ajánlati felhívás nyílt eljárásra
ROP burkolatfelújítás 2008 – észak-alföldi régió tárgyában – K. É. – 12213/2008)
Miniszterelnöki Hivatal (a Miniszterelnöki Hivatal
kommunikációs kampányaihoz kapcsolódó nyomdai
és terjesztési szolgáltatások beszerzése – K. É. –
12258/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (ajánlati felhívás
a 26. sz. fõút Sajószentpéter város átkelési szakaszán lévõ 14+100–15+240 km-sz. közötti rekonstrukciós munkák garanciális feladatainak elvégzésére – K. É. –
11967/2008)
Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség [16 db (+40%), állami normatíva 5. kategóriájába
sorolt 5 ajtós személygépkocsi, és 5 db, állami norma-
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tíva 7. kategóriájába sorolt 4 ajtós (Sedan) személygépkocsi beszerzése – K. É. – 12272/2008]
Szegedi Tudományegyetem (SZTE oktatási, kutatási,
egészségügyi és gazdasági feladatait kiszolgáló kellékanyagok beszerzése – K. É. – 10329/2008)
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(2008. évi útfelújítási és kerékpárút építési program
– K. É. – 11990/2008)
Tura Nagyközség Önkormányzata (hitelfelvétel
– K. É. – 12086/2008)
Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (vasúti szállító jármû és konténer vizsgálatára alkalmas
mobil vasúti röntgensugaras berendezés beszerzése –
K. É. – 12216/2008)
Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdõ Kórház (kardiológiai-vaszkuláris-nonvaszkuláris intervenciós anyagok egyéves idõtartamra történõ beszerzése – K. É. – 11146/2008)

Ajánlati felhívás – egyes ágazatokban
BKV Zrt. Mûszaki Igazgatóság (gumikerekes jármûvek futómûalkatrészeinek szállítása – K. É. –
11636/2008)

Részvételi felhívás
Készenléti Rendõrség (MD-500 és MI-2 típusú helikopterekhez berendezések és alkatrészek szállítása, valamint kapcsolódó szolgáltatásként egységek javítása,
berendezések üzemidõ hosszabbítása – K. É. –
11838/2008)

Részvételi felhívás – egyes ágazatokban
Komlói Fûtõerõmû Zrt. (RF – faapríték – K. É. –
11852/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl
Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (hídfõvizsgálat 2008
– K. É. – 11257/2008)
Budapest Fõváros Önkormányzata (Fõvárosi Önkormányzat Városligeti Mûjégpálya pálya- és épületrekonstrukció terveinek aktualizálása, és annak alapján
az EU-támogatási pályázat benyújtásához szükséges
megvalósíthatósági tanulmány mûszaki részegységeinek elkészítése – K. É. – 11833/2008)
Diósd Község Önkormányzata (Diósd foly. hull., EU-s
eredmény táj. – K. É. – 7761/2008)
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (számlavezetési szerzõdés – K. É. – 11526/2008)
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Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (speciális hulladékgyûjtõ és konténerszállító célgépek beszerzése – K. É. –
12068/2008)
Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai
Ügynökség (egészségügyi textíliák mosatása, fertõtlenítése, vegytisztítása, sterilizálása – K. É. – 11815/2008)
Legfõbb Ügyészség [összesen 12 db (2+10) személygépkocsi beszerzése – K. É. – 12281/2008]
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (kedvezményes feltételû Panel plusz hitelszerzõdés 2008.
– K. É. – 12105/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a
31 sz. fõút 106+103–129+159 km-szelvények közötti
szakasz 11,5 tonnás burkolatmegerõsítés engedélyezési
és kiviteli terveinek elkészítése tárgyú eljárás eredményérõl – K. É. – 12056/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (TA002-tájékoztató – EU – Kisbér elkerülõ út tervezése – K. É. –
12412/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató
– TED-TA005-M70 autóút Tornyiszentmiklós–országhatár tervek elkészítése – K. É. – 12487/2008)
Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet [élelmiszerek beszerzése (SG-381) – K. É. – 12159/2008]
Regionális Fejlesztési Holding Zrt. (megbízási szerzõdés FIDIC szerinti mérnöki és mûszaki ellenõri feladatok ellátására – K. É. – 12229/2008)
Szentendre Város Önkormányzata (Dunakorzó-gát
tervezése – K. É. – 11902/2008)
Vám- és Pénzügyõrség Dél-alföldi Regionális Parancsnoksága (tolmácsolási, fordítási és lektorálási feladatok
elvégzése – K. É. – 12227/2008)
Vám- és Pénzügyõrség Vegyvizsgáló Intézete (oxigénszelektív lángionizációs gázkromatográf beszerzése
– K. É. – 12153/2008)

Módosítás
Karolina Kórház-Rendelõintézet (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. június 11-i, 66. számában, KÉ-7873/2008
számon megjelent EU-s ajánlati felhívás módosítása
– K. É. – 11804/2008)

Helyesbítés
Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. (megbízási szerzõdés a VPOP új székházának építési beruházásával
kapcsolatos közbeszerzési, beruházáslebonyolítói, mûszaki ellenõri, valamint egyéb mérnöki szolgáltatások
nyújtására – ajánlati felhívás helyesbítése – K. É. –
12129/2008)
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Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása
Budapest XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzat
(AF XII zöldfelület – K. É. – 12209/2008)
Fish and Food Élelmiszeripari és Kereskedelmi Kft.
(akkreditált intézmény által nyújtott felnõttképzési feladatok vállalkozási szerzõdés keretében – ajánlati felhívás – K. É. – 12484/2008)
Szolnoki Fõiskola (szállodában vagy diákszállóban történõ szálláshely biztosítása hallgatók részére
– K. É. – 12300/2008)
VHP Nonprofit Kft. (akkreditált intézmény által
nyújtott felnõttképzési feladatok vállalkozási szerzõdés
keretében – ajánlati felhívás – K. É. – 12483/2008)
VJV Védõháló-Józsefváros Szolgáltató Kft. (akkreditált intézmény által nyújtott felnõttképzési feladatok
vállalkozási szerzõdés keretében – ajánlati felhívás
– K. É. – 12485/2008)
Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása
Budapest Fõváros Önkormányzata (forgalomtechnikai
felújítási munkák 2008 – K. É. – 12225/2008)
Budapest XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzat (AF
XII Tamási mûszaki ellenõr – K. É. – 12088/2008)
Dobos Baromfitenyésztõ Kft. (Tiszaföldvár 0237/11
és 081/3 hrsz.-en almostrágya-kezelés korszerûsítése
– K. É. – 12032/2008)
Madách Színház Kht. (számítástechnikai eszközök és
számítógépes programok beszerzése a Madách Színház
Kht. részére – K. É. – 12141/2008)
Nyergesújfalu Város Önkormányzata [államreform
opeatív program keretében A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése címû pályázati felhívás
(ÁROP-1.A.2.) pályázat elõkészítése és projektmenedzsment biztosítása – K. É. – 12268/2008]
Tolna Város Önkormányzata (ajánlatkérõ közigazgatási területén közforgalmi utak felújítása és útépítési
munkák elvégzése 2008. évben – K. É. – 12120/2008)
Ajánlati felhívás
Dabas Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala
(gumikerekes kisvonat beszerzése – K. É. – 12420/2008)
Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai
Ügynökség (speciális tûzszerészeszközök – K. É. –
12286/2008)
„STF” Sertéshústermelõ és Forgalmazó Kft. (Hajdúszovát – hígtrágyatározó és hígtrágya-kihelyezõ telep –
K. É. – 12251/2008)
Részvételi felhívás
Extra Pig Kft. (vállalkozási szerzõdés – állattartó telep korszerûsítése trágyakezelés beruházásra – K. É. –
12076/2008)
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Magyar Közút Kht. (burkolatjelfestés 2008. HajdúBihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyékben – részvételi felhívás – K. É. – 12367/2008)
Szegedi Tudományegyetem (krónikus belgyógyászat,
geriátria kialakítása – K. É. – 12465/2008)
Szegedi Tudományegyetem (ajánlatkérõ Juhász
Gyula Pedagógusképzõ Kar HF-1 jelû épület pincéjében közösségi helyiségek és büfé kialakítása – K. É. –
12466/2008)
Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)
Bigecs-Farm Sertéstenyésztõ Kft. (gépbeszerzés
– K. É. – 12140/2008)
Budapest Fõváros II. Kerületi Önkormányzat (a Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ eljárás eredményérõl
szóló tájékoztató a önkormányzati adatvagyon rendszer karbantartása, üzemeltetése tárgyú közbeszerzési
eljárásról – K. É. – 12287/2008)
Fejér Megyei Szent György Kórház (élelmiszerek beszerzése 1 évre – K. É. – 9789/2008)
Fejér Megyei Szent György Kórház (Szent György Kh.
K. É.-tájékoztató eljárás eredményérõl, vesekõ
– K. É. – 12194/2008)
Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (Szekszárd, lõtéri vízbázis védelme – K. É. –
12337/2008)
Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (KSzF) (nyomdai kivitelezésû munkák a Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság ellátási körébe tartozó minisztériumok és
intézményeik részére – vállalkozási keretszerzõdés
– K. É. – 12326/2008)
Magyar Közút Kht. (ROP-hoz kapcsolódó felújítási
munkák a dél-alföldi régióban – tájékoztató – K. É. –
12044/2008)
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (a SAP-rendszer verzióváltása és moduljainak továbbfejlesztése
– K. É. – 12348/2008)
Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet
(VoIP-szolgáltatáshoz nyilvános távközlési szolgáltatás
beszerzése – K. É. – 12222/2008)
Páty Község Önkormányzata (hosszú lejáratú hitel felvétele – eredmény – K. É. – 12254/2008)
Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)
Gyõr–Sopron–Ebenfurti Vasúti Zrt. (nagy feszültségû
vezetékek szabványosítása a Szombathely–Szentgotthárd vasútvonalon – tájékoztató az eljárás eredményérõl – K. É. – 11439/2008)
HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.
(biztonságtechnikai rendszerfelügyelet és recepciós feladatok ellátása – K. É. – 12288/2008)
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HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt.
(mezõgazdasági gépek beszerzése, Hungerit Zrt.
– K. É. – 11888/2008)
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent
Borbála Kórháza (Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza számára veszélyes
hulladékok szállítása – K. É. – 9860/2008)
Legfõbb Ügyészség (ügyészségek helyiségeinek felújítása – K. É. – 12289/2008)
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata [Szeged,
Béke Utcai Általános Iskola energetikai korszerûsítése
tárgyú építési beruházás során felmerült tartalékkereten felüli pótmunkákra vonatkozó hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás a Kbt. 125. § (3) bekezdés a) pontja alapján – K. É. – 12183/2008]
Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról vagy módosításáról
Belváros-Lipótváros Budapest Fõváros V. Kerület Önkormányzata (irodai papír, irodaszer és nyomtatvány
beszerzése Budapest Fõváros V. Kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatala és
intézményei részére – módosítás – K. É. – 12625/2008)
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Fõnix Rendezvényszervezõ Kht. (határozatlan idõre
szóló vállalkozási szerzõdés a Kölcsey Központ takarítási feladatainak ellátására – K. É. – 11823/2008)
Komárom Város Önkormányzata (Selye János Kórház
belgyógyászati, sebészeti és szülészet-nõgyógyászati
osztályának belsõ átalakítása során felmerült kiegészítõ munkálatok elvégzése – K. É. – 8940/2008)
Miniszterelnöki Hivatal (PR és rendezvényszervezés –
tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl – K. É. –
12180/2008)
Országgyûlés Hivatala (24 havi szükségletet biztosító
egészségügyi papírok, kéztörlõk, szalvéták, mosó-, mosogató- és tisztítószerek és tisztítóeszközök beszerzése –
K. É. – 8874/2008)
Országos Vérellátó Szolgálat (9/OVSZ/2005. foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás – tájékoztató a részteljesítésrõl – K. É. – 12343/2008)
TOPhÁZ Speciális Otthon (7679,42 m2 területen takarítási feladatok – K. É. – 9259/2008)
Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság
(hanyi–tiszasülyi árvízszintcsökkentõ tározó projekt
elõkészítése – K. É. – 9050/2008)
Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság
(nagykunsági árvízszintcsökkentõ tározó tárgyú,
EU-támogatásra számot tartó projekt elõkészítése
– K. É. – 9052/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról
Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelõintézet (a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelõintézet élelmiszer-ellátásához szükséges I. osztályú minõségi követelményeknek megfelelõ élelmi anyagok szállítása – K. É. –
12313/2008)
Halászati és Öntözési Kutatóintézet (akkreditált talajlaboratórium kialakításához szükséges eszközök és
mûszerek beszerzése – K. É. – 8914/2008)
Komárom Város Önkormányzata (Rákóczi rakpart
burkolatfelújítása 675 fm hosszúságú szakaszon, járdafelújítás, -építés 1308 fm hosszúságban – K. É. –
8941/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (M0 autóút keleti
szektor új. 4. fõút és M3 közötti szakasza kivitelezése lebonyolítói mérnöki felügyelete megbízási szerzõdésének módosítása – K. É. – 12331/2008)

Fõvárosi Bíróság ítélete
Fõvárosi Bíróság 14.K. 33499/2007/6. számú ítélet
(K. É. – 11656/2008)
Fõvárosi Bíróság 25.K.33.293/2007/5. számú ítélete
(K. É. – 12455/2008)

Fõvárosi Ítélõtábla ítélete
Fõvárosi Ítélõtábla
(K. É. – 12097/2008)
Fõvárosi Ítélõtábla
(K. É. – 12372/2008)
Fõvárosi Ítélõtábla
(K. É. – 12392/2008)
Fõvárosi Ítélõtábla
(K. É. – 12456/2008)

4.Kf.27.255/2008/4. számú ítélete
4.Kf.27.078/2008/6. számú ítélete
4.Kf.27.017/2008/5. számú ítélete
3.Kf.27.132/2008/4. számú ítélete

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl
Duna Televízió Zrt. (munkatársak Budapesten és 60
km-es vonzáskörzetében történõ taxi személygépkocsival való szállítása, havi nettó 4 000 000 Ft értékben
– K. É. – 8961/2008)

Legfelsõbb Bíróság ítélete
Legfelsõbb Bíróság KFv.IV.37.264/2007/7. számú ítélete (K. É. – 12208/2008)
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A Közbeszerzési Értesítõ 91. számának (2008. augusztus 8.) tartalomjegyzékérõl

Tanácsadó (a Közbeszerzések Tanácsa Közleménye a
hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékébe
2008. augusztus 5-én felvett újabb tanácsadókról, továbbá a korábban felvett tanácsadók adataiban bekövetkezett változásokról)

Helyesbítés
Magyar Posta Zrt. (az Európai Unió Hivatalos Lapjához 2008. június 20-án, K. É. – 9637/2008 számmal feladott ajánlati felhívás egyes ágazatokban helyesbítése –
K. É. – 10293/2008)

HIRDETMÉNYEK
Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása
Ajánlati felhívás
Budapesti Corvinus Egyetem (külföldi folyóiratok
megrendelése – K. É. – 11745/2008)
Gondviselés Szociális Otthon (élelmiszerek és élelmezési alapanyagok szállítása – K. É. – 11582/2008)
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (a volt
Csepel Mûvek területén 240 ha terület tényfeltárása –
K. É. – 12395/2008)
Magas Cédrus Szociális Otthon (élelmiszerek és élelmezési alapanyagok szállítása – K. É. – 11584/2008)
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház (40-16/2008 haemodinamikai laboratóriumi anyagok beszerzése –
K. É. – 12147/2008)
Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális
Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon (élelmiszerek
és élelmezési alapanyagok szállítása – K. É. –
11592/2008)

Részvételi felhívás
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (eszteregnyei
mérnökségi telep garanciális munkáinak elvégzése –
K. É. – 11955/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl
Magyar Szabadalmi Hivatal (különféle felhasználási
célú utalványok beszerzése 2008. évre – K. É. –
12112/2008)
Ostffyasszonyfai Petõfi Mezõgazdasági Szövetkezet
(új, 0 km-t futott mezõgazdasági munkagépek beszerzése szállítási szerzõdés keretében, 12 hónap teljes körû
jótállással, és ezt követõ karbantartási szolgáltatás –
K. É. – 12262/2008)

Tájékoztató a tervpályázati eljárás eredményérõl
Miniszterelnöki Hivatal (a 2010-es Sanghaji Világkiállítás Magyar Pavilonjának külsõ és belsõ kialakítása
– K. É. – 9900/2008)

Kunhegyes Város Önkormányzata (közétkeztetési és
vendégétkeztetési feladatok ellátása – K. É. –
11994/2008)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat (Dunavecse–Kaskantyú akadálymentesítés – K. É. – 12531/2008)
Baja Város Önkormányzata (16 db új parkolóautómata beszerzése – K. É. – 12302/2008)
Budapest III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata [önkormányzati intézmények akadálymentesítése (Ürömi út 1. sz. alatti orvosi rendelõ, Szellõ
u. 9–11. alatti EGYMI iskola) – K. É. – 12193/2008]
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (könyvvizsgálói feladatok ellátása Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatánál – K. É. – 11530/2008)
Fõvárosi Közterület-felügyelet (takarítási szolgáltatás
nyújtása – K. É. – 12366/2008)
Gyöngyössolymos Község Önkormányzata (infrastruktúra fejlesztése – K. É. – 11293/2008)
Hatvan Város Önkormányzata (a hatvani Népkertben
található sporttelep öltözõépületének tetõfelújítása –
K. É. – 12519/2008)
Hatvan Város Önkormányzata (egyes önkormányzati
intézmények felújítása – K. É. – 12521/2008)
Hatvan Város Önkormányzata (játszótéri eszközök beszerzése 2008/2 – K. É. – 12535/2008)
Hatvan Város Önkormányzata (egyes önkormányzati
kezelésû közutak, járdák és gyalogátkelõ-útkapcsolatok felújítása és megépítése – K. É. – 12536/2008)
Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai
Ügynökség (szódavíz-automata berendezés beszerzése
– K. É. – 12345/2008)
Kalocsa Város Önkormányzata (iskolarekonstrukciók
– K. É. – 12461/2008)
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Kaposvár – II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola radiátorainak cseréjére – K. É. – 12279/2008)
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Kaposvár – termálkútfúrás – K. É. – 12283/2008)
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Komárom Város Önkormányzata (Komárom, Hõsök
tere 1. szám alatti épület felújítása – K. É. –
12278/2008)
Komárom Város Önkormányzata (Komárom, Hõsök
tere 1. szám alatti többfunkciós épület felújítása során
a mûszaki ellenõri feladatok ellátása – K. É. –
12280/2008)
Komárom Város Önkormányzata (Komárom–Koppánymonostori Mûvelõdési Ház és a Komárom, Petõfi
Mûvelõdési Ház rekonstrukciója, valamint a megyei
önkormányzati fenntartású oktatási-nevelési intézmények rekonstrukciója során a mûszaki ellenõri feladatok ellátása – K. É. – 12294/2008)
Komárom Város Önkormányzata (Komárom–Koppánymonostori Mûvelõdési Ház, valamint Komárom,
Petõfi Mûvelõdési Ház rekonstrukciója – K. É. –
12306/2008)
Kunszentmártoni Kistérség Többcélú Társulása (kisbusz beszerzése – K. É. – 11933/2008)
Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás (állatihulladék-lerakó telep üzemeltetése – K. É. – 12425/2008)
Tiszaszentimre Község Önkormányzata (4400/Tiszaszentimre/08, élelmiszerek – K. É. – 12303/2008)
Újfehértó Város Önkormányzata (ajánlatkérõ 2008.
évi útfelújítási programja keretében megvalósuló felújítási munkák, I–III. részajánlat – K. É. – 12210/2008)
Üllõ Város Önkormányzata (víziközmû-építés – K. É.
– 12592/2008)
Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdõ Kórház (egyszer használatos mûtéti izolációs szettek és kiegészítõk beszerzése – K. É. –
12427/2008)

Ajánlati felhívás
Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (zajárnyékoló falak építése/2008 – K. É. – 12557/2008)
Állami Szanatórium (takarítási szolgáltatások beszerzése – K. É. – 11758/2008)
Barna Farm Kft. (biogáz-kiserõmû létesítése, Dormánd külterület 057/1 hrsz. – K. É. – 12403/2008)
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (Békéscsaba északi ipartelepi logisztikai csarnok építéséhez szükséges kiviteli tervek elkészítése – K. É. –
12304/2008)
Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
megbízásából Zuglói Vagyonkezelõ Zrt. (vállalkozási
szerzõdés keretében a Budapest XIV. kerületi Jókai
Mór Általános Iskolában kéményfelújítás, kazáncsere
és a fûtési rendszer rekonstrukciója 25 tanterem ellátásához – K. É. – 12498/2008)
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat területén burkolatfelújítási munkák végzése – K. É. – 12457/2008)
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Észak-dunántúli Vízmû Zrt. (megvalósíthatósági tanulmány, közbeszerzési mûszaki tervdokumentáció,
valamint pályázati dokumentáció elkészítése a tatabányai szennyvíztisztító telep fejlesztése tárgyában a KEOP-1.2.0. pályázat 2. fordulójára – K. É. – 11797/2008)
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (egyszer használatos steril mûtéti textília beszerzése – K. É.
– 12144/2008)
Jászfényszaru Város Önkormányzata (úthálózat fejlesztése – K. É. – 12237/2008)
Magyar Tudományos Akadémia Szilárdfizikai és Optikai Kutató Intézete (külföldi folyóiratok beszerzése –
K. É. – 12241/2008)
Siklósi Kórház Nonprofit Kft. (a Siklósi Kórház területén bontási munkálatok – K. É. – 12458/2008)
Vám- és Pénzügyõrség Közép-dunántúli Regionális Parancsnoksága (pápai kirendeltség nyílászáró-cseréje és
homlokzathõszigetelése – K. É. – 12621/2008)
Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága
(Nagytétényi 52. – AF – K. É. – 12559/2008)
Zöld Kert Magyarország Kft. (biogáz-kiserõmû létesítése Aldebrõn – K. É. – 12408/2008)

Részvételi felhívás
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (13 db munkaügyi
kirendeltség helyszíni bejárása és mûszaki felmérése –
K. É. – 12588/2008)
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata [2008. évi
útfelújítási munkák elvégzése, valamint a Rozgonyi Piroska út és a Partos utca építése (részvételi) – K. É. –
11002/2008]
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (Veszprém, Kossuth u. 6. szám alatti 20 emeletes toronyház
felújítása – K. É. – 12524/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)
Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal Dél-alföldi Regionális Igazgatósága (APEH Dél-alföldi Regionális
Igazgatósága irodaépületeinek takarítása – K. É. –
11984/2008)
BMSK Beruházási, Mûszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (Magyar Sport Háza léghûtéses folyadékhûtõ berendezésének cseréje és szerelési
munkái – K. É. – 12566/2008)
Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai
Ügynökség (Audi, Skoda, Volkswagen márkájú gépjármûvek garanciális és garanciális idõn túli megrendelés
szerinti javítása – K. É. – 12371/2008)
Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai
Ügynökség (repülõgép-kenõanyag beszerzése 2008–2009
– K. É. – 12417/2008)
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Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (országos népszavazások, választások
projektmenedzselési szolgáltatás biztosítása – K. É. –
12369/2008)
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (a Strukturális Alapok és Kohéziós Alap közlekedési projektekhez kapcsolódó független minõségbiztosítási, közbeszerzési bírálati eljárásban közremûködõ szakértõi, és
a végrehajtás során felülvizsgálati és egyéb szakértõi
munkák ellátása – K. É. – 8141/2008)
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (a Strukturális Alapok és Kohéziós Alap közlekedési projektekhez kapcsolódó független minõségbiztosítási, közbeszerzési bírálati eljárásban közremûködõ szakértõi és a
végrehajtás során felülvizsgálati és egyéb szakértõ
munkák ellátása – K. É. – 9669/2008)
Legfõbb Ügyészség [összesen 12 db (2+10) személygépkocsi beszerzése – K. É. – 11734/2008]
Magyar Posta Zrt. (IBM vagy azzal egyenértékû új
számítógéprendszer HW/SW bérlete, szervizelése és alkalmazásfejlesztése – K. É. – 5138/2008)
MÁV ZRt. Beruházás Lebonyolító Igazgatóság (irányítói munkahelyek kialakítása MÁV Zrt. forgalmi vonatközlekedési információs rendszer számára – K. É. –
12471/2008)
Miskolci Kistérség Többcélú Társulása Õszi Napsugár
Otthon (élelmiszer beszerzése 2008 – K. É. – 8309/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató
83. sz. fõút 33+820–70+200 km-sz. között 11,5 tonnás
burkolaterõsítés/fejlesztés döntés-elõkészítõ tanulmány elkészítése tárgyú eljárás eredményérõl – K. É. –
12055/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (KCS001. tervezési szerzõdés, a 70.36. 5202. j. Bugyi nagyközséget elkerülõ út I. szakasz kiviteli terveinek elkészítése – K. É.
– 12359/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [KCS004. tervezési szerzõdés. K240.01 Gyöngyös Ny-i elkerülõ út
II. ütem (I. rész) és a K033.02. 33 számú fõút
0+000–33+078 km-sz. közötti szakasz 11,5 t-s burkolaterõsítés (II. rész) – K. É. – 12433/2008]
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (Villányt elkerülõ utak tervezési és engedélyezési munkái – K. É. –
12459/2008)
Szabolcs Volán Zrt. (tájékoztató eljárás eredményérõl 8 db + 50% busz – K. É. – 12422/2008)
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Budaörs Város Önkormányzata (út- és közmûépítési
munkák Budaörsön a Hársfa és Harkály utcákban –
K. É. – 11834/2008)
DAN-FARM Hungary Minõségi Sertéshizlalda Kft.
(trágyatározók, utak építése, sertéshizlaldák korszerûsítése – K. É. – 12426/2008)
Kemenesaljai Egyesített Kórház (egy évben szükséges
gyógyszerek és infúziók beszerzése – K. É. – 8122/2008)
Magyar Nemzeti Bank (Magyar Nemzeti Bank, távközlési rendszerekkel kapcsolatos szolgáltatások –
K. É. – 12224/2008)
Páty Község Önkormányzata (a Bocskai István Általános Iskola régi épületének felújítási munkái – 2. ütem –
K. É. – 12398/2008)
PIG-TRADE Kft. (PIG-TRADE Kft. mezõgazdasági
gép beszerzése – K. É. – 12087/2008)
PRO Kultúra Sopron Kht. (Helyi Théma Sopronban
megjelenõ helyi kiadású verziója meghatározott felületének bérlete – K. É. – 10428/2008)
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szegeden
mûködõ 5 általános és középiskola energetikai korszerûsítése, napkollektor telepítése és tetõszigetelése –
K. É. – 6717/2008)
Új Élet Mezõgazdasági Szövetkezet (2 db rakodógép,
1 db vontatott bálabontó és -aprító, 1 db hígtrágya-injektáló, 1 db magasnyomású mosóberendezés szállítása
– K. É. – 12517/2008)
Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság
(az ajánlatkérõ objektumainak, bérleményeinek élõerõs õrzés-védelmi és portaszolgálati feladatainak ellátása – K. É. – 12530/2008)

Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról vagy módosításáról
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (tájékoztató
a hirdetmény módosításáról a K. É. – 11688 (2008. 07.
28.) számú nyílt közbeszerzési eljárásban – K. É. –
12411/2008)

Helyesbítés
Országos Vérellátó Szolgálat (10/OVSZ/2008. hûtõkarbantartás és -javítás helyesbítése – K. É. –
12610/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)
BKV Zrt. Mûszaki Igazgatóság (iskolakezdési támogatási utalványok szállítása – K. É. – 12138/2008)
BKV Zrt. Mûszaki Igazgatóság (56-os villamos vonalán a lassújelek megszüntetése I/b projekt – K. É. –
12565/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról
Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (dunakeszi mérnökségi
épület bõvítése, korszerûsítése/2008 – módosítás – K. É.
– 12434/2008)
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Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (mérnökségi épületek
bõvítése/2008 – módosítás – K. É. – 12438/2008)
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (Veszprém, Kolostorok és kertek a veszprémi vár tövében címû projekthez kiviteli tervek elkészítése – K. É. –
12495/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl
Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. [távhõvezetéki technológiai szerelési munkák (Észak-Buda és Észak-Pest)
– K. É. – 12505/2008]
Egészségügyi Kht. Fonyód (diagnosztikai és szûrõközpont kialakítása projekt megvalósításához orvosi
mûszerek szállítása és szerelése, – Artmed Kft. – K. É. –
10787/2008)
ESZA Kht. (HEFOP/2004/2.3.1. hátrányos helyzetû
emberek, köztük romák foglalkoztathatóságának javítása és a FEFOP/2004/2.3.2. Alternatív Foglalkoztató
Szolgálat A hátrányos helyzetû emberek, köztük romák foglalkoztathatóságának javítása elnevezésû pályázatok szakmai monitori feladat – K. É. – 9196/2008)
Észak-alföldi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság [szerzõdés teljesítése (vagyonvédelem Debrecenben) – K. É. – 12409/2008]
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Kaptárkõ u. 1–6. társasház [homlokzati hõszigetelés
(130 468 425 Ft) – K. É. – 7594/2008]
Mátrai Erõmû Zrt. (13/2005 kazánok korszerûsítése
tárgyú eljárás szerzõdés teljesítésérõl szóló hirdetmény
– K. É. – 12488/2008)
Orosháza Város Önkormányzata (tájékoztató szerzõdés részteljesítésérõl, Orosháza panelhitel – 2006 –
K. É. – 12491/2008)
Országos Vérellátó Szolgálat (3/OVSZ/2007. Küvetták, tájékoztató a szerzõdés részteljesítésérõl – K. É. –
12494/2008)
Országos Vérellátó Szolgálat (6/OVSZ/2007. mikroteszt-lemezek, tájékoztató a szerzõdés részteljesítésérõl
– K. É. – 12499/2008)
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (KNNY
09/06, tájékoztató szerzõdés teljesítésérõl – K. É. –
12504/2008)
Pesterzsébet Önkormányzata (tájékoztató a szerzõdés
teljesítésérõl – második Panel Plusz hitel beszerzése –
K. É. – 12518/2008)
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (45 db laptop beszerzése – K. É. – 3852/2008)
Szociális és Családügyi Minisztérium (angol, német,
francia és olasz nyelveken történõ fordítási feladatok
ellátása – K. É. – 9950/2008)

A Közbeszerzési Értesítõ 92. számának (2008. augusztus 11.) tartalomjegyzékérõl
HIRDETMÉNYEK
Ajánlati felhívás
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (vezetékes telefon- és internetszolgáltatás igénybevétele –
K. É. – 12163/2008)
Dávodi Augusztus 20. Mezõgazdasági Zrt. (a Dávodi
Augusztus 20. Mg Zrt. ajánlati felhívása Dávod – trágyakijuttató és -szállító gépek beszerzése tárgyában
– K. É. – 12319/2008)
Gyõr Megyei Jogú Város Útkezelõ Szervezete (Gyõr,
közlekedésfejlesztés 2008, 3. ütem – K. É. – 12410/2008)
Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai
Ügynökség (MH alakulatai és külszolgálatai részére
gyógyszerkészítmények beszerzése – K. É. –
12346/2008)

Magyar Közút Állami Közútkezelõ Fejlesztõ Mûszaki
és Információs Kht. (ROP burkolatfelújítás 2008 –
dél-alföldi régió – K. É. – 12307/2008)
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ (takarítási és õrzés-védelmi feladatok ellátása – K. É. –
12114/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [84-7324 sz. utak
(Sümeg) körforgalmú csomóponttá történõ átépítése
– K. É. – 12402/2008]
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (TA006 – tervezési szerzõdés a Rákosrendezõ–Esztergom vonalszakasz rekonstrukciója I. ütem pálya- és mûtárgyépítési
munkái kiviteli tervei elkészítése, valamint a II. ütem
komplex tervezési munkái elvégzése tárgyában – K. É.
– 12492/2008)
SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. (üzemanyagkártyás és tartálykocsis
üzemanyagbeszerzés a SZOVA Zrt. részére – K. É. –
11900/2008)
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Városi Kórház Keszthely (különféle élelmiszerek beszerzése – K. É. – 12094/2008)

Ajánlati felhívás – egyes ágazatokban
BKV Zrt. Mûszaki Igazgatóság Logisztikai fõosztály
(fényforrások szállítása – K. É. – 12301/2008)

Részvételi felhívás
Esztergom Város Önkormányzata (Esztergom – játszótéri eszközök – K. É. – 11877/2008)
Fertõ-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság (Sarród,
László-major KEOP 2.4.0. pályázati felhíváshoz kapcsolódó kármentesítési projekt megszervezése, a projekt menedzselése, tervdokumentációk készítése, a projekttel kapcsolatos közbeszerzési feladatok ellátása
– K. É. – 12374/2008)
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (mobil tender
– K. É. – 12071/2008)
Strukturális Alapok Programiroda (egyedi szoftverfejlesztés – integrált pályázatkezelõ rendszer fejlesztése,
bevezetése és az üzemeltetés feltételeinek megteremtése
a dokumentációban részletezettek szerint – K. É. –
12389/2008)

Részvételi felhívás – egyes ágazatokban
Borsod Volán Személyszállítási Zrt. (a Borsod Volán
Zrt. gépjármûveihez szükséges kenõanyagok beszerzése tárgyú eljárás részvételi felhívása – K. É. –
12116/2008)

Idõszakos tájékoztató – egyes ágazatokban
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. (vállalkozási keretmegállapodás gázelosztó hálózatok tervezésére – K. É. –
12143/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl
Budapest Fõváros Önkormányzat Fõpolgármesteri Hivatala (megbízási szerzõdés megkötése a Mayer M. Balázs Ügyvédi Irodával – K. É. – 12062/2008)
Budapest Fõváros XIX. Ker. Önkormányzat Kispesti
Egészségügyi Intézete (4351/XIX. ker./8 labordiagnosztikum – K. É. – 12189/2008)
Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai
Ügynökség (Audi, Ford, Opel, Skoda, Volkswagen
márkájú gépjármûvek, valamint Ikarus típusú autóbuszok és közúti tehergépkocsik karbantartásához
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szükséges javítóanyagok beszerzése – K. É. –
12290/2008)
Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai
Ügynökség (repülõgép-kenõanyag beszerzése 2008–2009
– K. É. – 12416/2008)
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Kaposvár – üzletrészvásárlás – EU-s tájékoztató – K. É. –
10843/2008)
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat (fertõtlenített tojás beszerzése – KEMOH – K. É. – 11872/2008)
Magyar Televízió Zrt. (tájékoztató a Magyar Televízió Zrt. 1–2. sz. stúdiók stúdió-világítástechnika rekonstrukciója tárgyában lefolytatott nyílt eljárás eredményérõl – K. É. – 12486/2008)
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (sajtótermék beszerzése – K. É. – 12497/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató
83. sz. fõút 33+820–70+200 km-sz. között 11,5 tonnás
burkolaterõsítés/fejlesztés döntés-elõkészítõ tanulmány elkészítése tárgyú eljárás eredményérõl – K. É. –
12057/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (8-as út burkolatmegerõsítésének engedélyezési és kiviteli tervei – K. É.
– 12339/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató szerzõdéskötésrõl, csereerdõsítés – K. É. – 12502/2008)
Ózd Város Önkormányzata (Almási Balogh Pál Kórház-Szakrendelõ rekonstrukciója kivitelezésének befejezése a szakrendelõ folyamatos mûködése mellett
– K. É. – 12083/2008)
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (tájékoztató
az eljárás eredményérõl a beruházási célú hitel nyújtása Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére
2008 tárgyú közbeszerzési eljárásban – K. É. –
12469/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl – egyes ágazatokban
ELMÛ Hálózati Elosztó Kft. (Vác 120/35/25/20 kV-os
transzformátorállomás 120 kV-os rekonstrukció építészeti és villamostechnológiai kivitelezése, üzembe helyezése, provizóriumok kialakítása, bontása – K. É. –
12250/2008)
ELMÛ Hálózati Elosztó Kft. (Kaszásdûlõ 120/10 kV-os
transzformátorállomás rekonstrukciós munkái – K. É. –
12252/2008)
Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató
Központ (postai közremûködõk kiválasztása SzabolcsSzatmár-Bereg megye településein – K. É. –
11894/2008)
Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató
Központ (postai közremûködõk kiválasztása Somogy
megye településein – K. É. – 11896/2008)
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Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató
Központ (postai közremûködõk kiválasztása Heves megye településein – K. É. – 11897/2008)
MÁV Zrt. Beruházás Lebonyolító Igazgatóság (irányítói munkahelyek kialakítása MÁV Zrt. forgalmi vonatközlekedési információs rendszer számára – K. É. –
12463/2008)

Helyesbítés
Budapest Fõváros Önkormányzata (az Európai Unió
hivatalos lapjához 2008. július 7-én, – K. É. –
10203/2008 számmal feladott ajánlati felhívás helyesbítése – K. É. – 12295/2008)
Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. (az Európai Unió hivatalos lapjához, K. É. – 11460/2008 számon, 2008. július 22-én megküldött részvételi felhívás egyes ágazatokban hirdetmény helyesbítése – K. É. – 12202/2008)
Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet (az
Európai Unió hivatalos lapjához 2008. június 13-án,
K. É. – 8837/2008 számmal feladott ajánlati felhívás helyesbítése – K. É. – 10962/2008)

Az egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Befogadóállomás (befogadóállomás portai szolgáltatása és õrzés-védelme – K. É. – 12354/2008)
BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Kht. (hagyományõrzõ népmûvészeti karácsonyi rendezvénysorozat keretében vásári, szerzõi és mûvészi szolgáltatások
nyújtása Budapest V. kerület, Vörösmarty téren, évente 2008–2010 között – K. É. – 12361/2008)
Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet (NSZFI
Felnõttképzési Akkreditáló Testület kihelyezett ülése
2008. szeptember 11–12-ig 30 fõ részére – K. É. –
12449/2008)
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa
András Oktatókórháza [személy- és vagyonvédelem
(Jósa) – K. É. – 12482/2008]

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása
Alföldi Csirke Beszerzõ és Értékesítõ Szövetkezet (1 db
új teleszkópos rakodógép és 1 db új trágyaszóró pótkocsi beszerzése – K. É. – 12428/2008)
Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata (közterületi és intézményi játszóterek szabványosítása – K. É. – 12430/2008)
Budapest Fõváros X. Kerület Kõbánya Önkormányzata
(ajánlatkérõ közigazgatási területén játszóterek karbantartása – K. É. – 12446/2008)
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Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
(Dr. Mezõ Ferenc Általános Iskola sportudvarának felújítása – K. É. – 12598/2008)
Budapesti Rendõr-fõkapitányság (a BRFK részére irodaszer-beszerzés – K. É. – 11360/2008)
Diákhitel Központ Zrt. (médiavásárlási feladatok ellátása vállalkozási szerzõdés keretében – K. É. –
12661/2008)
ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító
Iroda Társadalmi Szolg. Kht. (ajánlatkérõnél jelenleg
mûködõ alkalmazáskörnyezethez integrálódó, elektronikus iratkezelést támogató iratkezelõ, munkafolyamat-kezelõ rendszer szállítása, telepítése, átadása, bevezetése, oktatása – K. É. – 12513/2008)
Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai
Ügynökség (salátahûtõ pult beszerzése – K. É. –
12347/2008)
Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata (iszkaszentgyörgyi kerékpárút és óvodai térkõburkolat építése
– K. É. – 12538/2008)
Legfõbb Ügyészség (a Legfõbb Ügyészség Budapest
V., Markó u. 16. III–IV. emeleti helyiségei központi hûtésének kivitelezése – K. É. – 12773/2008)
MAWA Mezõgazdasági és Szolgáltató Kft. (trágyatelep korszerûsítése – K. É. – 11911/2008)
Szeghalom Város Önkormányzata (ajánlatkérõ útépítés, út- és kerékpárút-felújítás 2008. évi ütem – K. É. –
12219/2008)
Szociális és Munkaügyi Minisztérium (kollektív szerzõdések összehasonlító elemzése az egészségügyi és az
oktatási ágazatban, tanulmánykészítés – K. É. –
12019/2008)

Ajánlati felhívás
Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (útirányjelzõ táblák
cseréje/2008 – K. É. – 12788/2008)
Békés Megyei Képviselõ-testület Pándy Kálmán Kórháza (16/Gyula/2008, az intézmény egyéves szükségletét biztosító intraokuláris lencsék adásvételére vonatkozó szállítási szerzõdés – K. É. – 11642/2008)
Budapest III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata (2008. évre tervezett teljes szerkezetû út-, járda- és szennyvízcsatornaépítés-engedélyezési tervezése
– K. É. – 12195/2008)
Hit Gyülekezete [szerzõdés a Bornemisza Péter Iskola (Budapest X., Száva u. 1–3.) bontási és bõvítési munkái I. ütemének (bontási munka, 12 terem, 2 csoportszoba kivitelezése, kb. 2202 m2) megvalósítására a
08-1218/13/2006 építési engedély alapján – K. É. –
12629/2008)
Kalocsa Város Önkormányzata [Kalocsa, József A. és
Füzér utcák útfelújítási munkái (DARFT-TEUT 2008.
I. ütem) – K. É. – 12245/2008]
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Rákóczi Mezõgazdasági Szövetkezet [ajánlatkérõ kétsopronyi külterületén (hrsz.: 07) a sertéstelep hígtrágyakezelésének bõvítése és korszerûsítése – K. É. –
12377/2008]
St. Antonio Mezõgazdasági Kft. (a St. Antonio Mezõgazdasági Kft. ipari állattartó telepén trágyatároló
korszerûsítése – K. É. – 11780/2008)
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Sajó és Rába utca burkolatfelújítása, -építése – K. É. –
12568/2008)
A Vám- és Pénzügyõrség Nyugat-dunántúli Regionális
Parancsnoksága [15 lakásos társasház felújítása, valamint 3 irodaépületben mázolási munkák (ajánlati felhívás) – K. É. – 12376/2008]
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lapodás közbeszerzési eljárás eredményérõl – K. É. –
12644/2008)
Magyar Államkincstár (utalványok – K. É. –
12334/2008)
Magyar Közút Kht. (ROP-hoz kapcsolódó felújítási
munkák a közép-magyarországi régióban – tájékoztató – K. É. – 12400/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató az
eljárás eredményérõl a Gödöllõ Nyugat 2 elkerülõ út
I. ütem az M3 autópálya és a 3 sz. fõút közötti szakasz
kiviteli terveinek felülvizsgálata tárgyában – K. É. –
12634/2008)
Regionális Fejlesztési Holding Zrt. (megbízási szerzõdés FIDIC szerinti mérnöki és mûszaki ellenõri feladatok ellátására – K. É. – 12235/2008)

Részvételi felhívás
Apátfalva Község Önkormányzata (belterületi út burkolatfelújítása és új út építése Apátfalván – K. É. –
11751/2008)
Mórahalom Város Önkormányzata (Domaszék–Mórahalom között az 55. számú fõút mellett kerékpárút építése a 10+874–19+395 km-szelvények között – K. É. –
12670/2008)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl
Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl – iskolabusz-szolgáltatás – K. É. – 12650/2008)
Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. (MNV Zrt.)
(1. rész: bérleti szerzõdés 700 fõ azonnali irodai elhelyezésére. 2. rész: adásvételi szerzõdés az APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságának egységes elhelyezését biztosító irodaépület tulajdonjogának
megszerzésére – K. É. – 12684/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság (Szikszói Városi Bíróság épülete rekonstrukciójának kivitelezése
– K. É. – 12630/2008)
HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.
(2 Mbit/s-os bérelt összeköttetések megrendelése
– K. É. – 12600/2008)
Korona Tész Zöldség-, Gyümölcstermelõi Szövetkezet
[tájékoztató az eljárás eredményérõl (2 db hûtõház vásárlása) – K. É. – 12760/2008]
Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (zámolyi tározó leeresztõzsilip és árapasztó mûtárgyainak rekonstrukciója – K. É. – 12581/2008)
Sárosd Nagyközség Önkormányzata (eredményhirdetés – Sárosd – K. É. – 12809/2008)
Siklós Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ (élelmezési anyagok beszerzése – K. É. – 10194/2008)
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (Veszprém–Szabadságpuszta utcáinak útkorszerûsítése és
csapadékvíz-elvezetésének kiépítése, III. ütem – K. É. –
11974/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)
Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (forgalombiztonság/2008 – K. É. – 12656/2008)
Bakony Volán Zrt. (autóbusz-beszerzés – K. É. –
12774/2008)
HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.
[légiforgalmi közelkörzeti (TAR) radarberendezés telepítése miatti 3600 m2 földterület 10 évre történõ bérlése – K. É. – 12653/2008]
Kenézy Kórház Rendelõintézet Egészségügyi Szolgáltató Kft. (biztosítási szerzõdés – K. É. – 12391/2008)
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (tájékoztató a választási és népszavazási
minõségbiztosítás szolgáltatás, tájékoztató keretmegál-

Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról vagy módosításáról
Komárom-Ács Vízmû Kft. (a Közbeszerzési Értesítõ
2008. július 25-i, 85. számában K. É. – 11401/2008 számon megjelent ajánlati felhívás visszavonása – K. É. –
12787/2008)
Semmelweis Egyetem (étkeztetési szolgáltatás tárgyú
ajánlattételi felhívás visszavonása – K. É. –
12351/2008)
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata [mûfû borítású sportpályák tervezése és építése (visszavonás)
– K. É. – 12282/2008]
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Városföldi Agrárgazdaság (a Közbeszerzési Értesítõ
2008. július 23-i, 84. számában K. É. – 11314/2008 számon megjelent ajánlati felhívás módosítása – K. É. –
12509/2008)
Várpalota Város Polgármesteri Hivatala (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. július 9-i, 78. számában K. É. –
9751/2008 számon megjelent egyszerû eljárás módosítása – K. É. – 12750/2008)
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (Veszprém, nagy felületû útjavítási munkái 2008 – K. É. –
12740/2008)

Helyesbítés
Marcali Város Önkormányzata (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. augusztus 4-i, 89. számában K. É. –
12234/2008 számon megjelent ajánlati felhívás helyesbítése – K. É. – 12789/2008)
Szentistváni Mezõgazdasági Zrt. (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. augusztus 4-i, 89. számában K. É. –
12118/2008 számon megjelent ajánlati felhívás helyesbítése – K. É. – 12884/2008)
Váci Fegyház és Börtön (a Közbeszerzési Értesítõ
2008. július 28-i, 86. számában K. É. – 1030/2008 számon megjelent egyszerû eljárás helyesbítése – K. É. –
12883/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról
Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (M3 autópálya burkolat- és hídfelújítása/2008 – K. É. – 12657/2008)
Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (ötévi iszapkezeléshez szükséges polielektrolit szállítása – K. É. –
9809/2008)
Magyar Közút Kht. [megbízási szerzõdés az INTERREG IIIA. DKMT eurorégió fõútja, a bánáti út (úttervezés) HU-RO-SCG-1/087 regisztrációs számú projekt
megvalósítása során keletkezett dokumentumok
könyvvizsgálatának elvégzése – K. É. – 12012/2008]
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató az
M0-s autóút keleti szektor 3. sz. fõút–M3 autópálya közötti szakaszának, valamint a csatlakozó építmények
kivitelezése tárgyában kötött szerzõdés módosításáról
– K. É. – 12393/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató az
M0 autóút keleti szektor 31. sz. fõút–3. sz. fõút közötti
szakaszának, valamint a csatlakozó építmények kivitelezése tárgyában kötött szerzõdés módosításáról
– K. É. – 12399/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató az
M0-s autóút keleti szektor 4. sz. és 31. sz. fõutak közötti
szakaszának kivitelezése tárgyában kötött szerzõdés
módosításáról – K. É. – 12401/2008)
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Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (6. sz. fõút
139+890–160–020 km-sz. közötti szakaszok 11,5 tonnás
burkolatmegerõsítése, 14 db hídfelújítás, valamint a
147+800–151–750 km-sz. közötti kerékpárút-engedélyezési és -kiviteli tervek elkészítése tárgyú szerzõdés
módosítása – K. É. – 12525/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (6. sz. fõút
139+890–160–020 km-sz. közötti szakaszok 11,5 t burkolatmegerõsítése,
14
db
hídfelújítás,
a
147+800–151–750 km-sz. közötti kerékpárút-engedélyezési és -kiviteli tervek elkészítése tárgyában tájékoztató szerzõdés módosításáról – K. É. – 12637/2008)
Siófok és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás
(szélessávú hálózat kiépítése az ajánlatkérõ területén
– K. É. – 8807/2008)
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (Veszprém Mártírok útja út- és csapadékvíz-elvezetés felújítása – K. É. – 12516/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl
Albertirsa Város Önkormányzata (orvosi ügyelet ellátása – K. É. – 10571/2008)
Budapesti Történeti Múzeum (a múzeum 2005–2008.
évben végzendõ régészeti feltárási munkáihoz kapcsolódó kiegészítõ kézi földmunka végzése – K. É. –
9882/2008)
Dorog Város Önkormányzata (banki hitel – K. É. –
10782/2008)
Eötvös Loránd Mûszaki Középiskola és Kollégium
(számítástechnikai és oktatástechnikai berendezések
beszerzése – K. É. – 12632/2008)
Fõvárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága
(Bp. XIX., Nagykörösi úti használtcikk-piac asztalok
feletti elõtetõterének felújítása – K. É. – 9982/2008)
Fõvárosi Önkormányzat Idõsek Otthona (élelmiszerek
beszerzése – K. É. – 9679/2008)
FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet [az FVM VKSZI tankönyveinek (4–5. rész) nyomdai elõkészítése, szerkesztése, kivitelezése szerzõdés teljesítése – K. É. – 12801/2008]
Galgamenti Mezõgazdasági Termelõ és Szolgáltató
Szövetkezet (rakodó- és munkagépek beszerzése – K. É.
– 10890/2008)
HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.
(MATSIM szimulátor rendszerfrissítése – K. É. –
12341/2008)
MÁV Zrt. Beruházás Lebonyolító Igazgatóság (árvízkárok helyreállítása a szegedi régió területén – K. É. –
12666/2008)
MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. [420, 245 és 145 kV-os primer készülékek szállítása (2007-0026) – Áramváltók TRENCH
– K. É. – 12712/2008]
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MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. [420, 245 és 145 kV-os primer készülékek szállítása (2007-0026) – Feszültségváltók
TRENCH – K. É. – 12713/2008]
MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. [420, 245 és 145 kV-os primer készülékek szállítása (2007-0026) – kombinált mérõváltók
Koncar – K. É. – 12714/2008]
MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. [420, 245 és 145 kV-os primer készülékek szállítása (2007-0026) – megszakítók ABB – K. É. –
12715/200]
MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. [420, 245 és 145 kV-os primer készülékek szállítása (2007-0026) – szakaszolók ABB – K. É. –
12716/2008]
MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. [420, 245 és 145 kV-os primer készülékek szállítása (2007-0026) – túlfeszültség-korlátozók
ABB – K. É. – 12717/2008]
Miniszterelnöki Hivatal (a Miniszterelnöki Hivatal
kommunikációs kampányaihoz kapcsolódó nyomdai és
terjesztési szolgáltatások beszerzése a rendelkezésre
álló bruttó 300 M Ft keretösszeg erejéig, de legkésõbb
2008. június 30-ig – K. É. – 12259/2008)
Semmelweis Egyetem (Semmelweis Egyetem meglévõ tanulmányi rendszer upgrade-je és supportja
– K. É. – 12380/2008)
Semmelweis Egyetem (24 havi fogászati anyagok beszerzése – K. É. – 12390/2008)
Szociális és Családügyi Minisztérium (A be- és kiáramlást szabályzó intézmények a magyar munkaerõpiacon címû konferencia megszervezése, lebonyolítása
– Chemon Travel Utazási Iroda Kft. – K. É. –
10937/2008)
Tempus Közalapítvány (tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl, az ajánlatkérõ elhelyezésére szolgáló ingatlan
bérlete – K. É. – 12496/2008)
Tranzit-Ker Zrt. (gépbeszerzés II. – K. É. –
12628/2008)
Vám- és Pénzügyõrség Nyugat-dunántúli Regionális
Parancsnoksága (a Vám- és Pénzügyõrség egyes nyugat-dunántúli ingatlanjainak felújítása – K. É. –
12342/2008)
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. (Lábatlan 120/35
kV-os állomás gyûjtõsínesítése a hozzátartozó szekunder rendszerrel – K. É. – 12421/2008)
A Közbeszerzési Döntõbizottság határozatai
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (Johnson & Johnson Egészségügyi és Ba-
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baápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft. kérelme a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza
Kórház-Rendelõintézet ellen – Ügyiratszám –
122/11/2008)
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
határozata (Medicatus Egészségügyi Szolgáltató Kft.
kérelme a H-Host-Build Kft. I. r. a Hérosz Zrt. II. r., valamint a MINOS-2002 Kft. III. r. kérelmezettek ellen a
Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
ajánlatkérõ eljárásával kapcsolatban – Ügyiratszám –
148/45/2008)
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (ARROW International Hungary Kft.
kérelme a Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános,
Rehabilitációs és Gyógyfürdõ Kórház, Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Zrt. ellen – Ügyiratszám –
153/22/2008)
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési
Döntõbizottság elnöke által kezdeményezett eljárás a
Békési Kistérségi Társulás ellen – Ügyiratszám –
158/11/2008)
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (Csizmarik és Társa Kft. kérelme a Budapesti Közlekedési Zrt. ellen – Ügyiratszám –
D.201/9/2008)
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság elnöke által kezdeményezett eljárás
a MÁV Trakció Zrt. ellen – Ügyiratszám –
D.207/14/2008)
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési
Döntõbizottság elnöke által kezdeményezett eljárás az
Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. ellen – Ügyiratszám – D.216/11/2008)
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (SurgiCare Kft. kérelme az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet ellen – Ügyiratszám – D.220/16/2008)
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (Hemingway Franchise Group Limited
kérelme az Abaúj-Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás ellen – Ügyiratszám – D.222/12/2008)
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság elnöke által kezdeményezett eljárás a
KHVT Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Tartalékgazdálkodási Kht. ellen – Ügyiratszám – D.226/9/2008)
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (Loós és Társa Kft. kérelme a Debrecen
Megyei Jogú Város Önkormányzata ellen – Ügyiratszám – D.232/10/2008)
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (Remondis Szolnok Zrt. kérelme Kazinc-
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barcika Város Önkormányzata ellen – Ügyiratszám –
D.237/11/2008)
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (Berényi Lajos a Közbeszerzések Tanácsa elnöke által kezdeményezett eljárás a PVV Pécsi
Városüzemelési és Vagyonkezelõ Zrt. névváltozás folytán 2008. május 23. napjától Pécs Holding Városi Vagyonkezelõ Zrt. ellen – Ügyiratszám – D.238/8/2008)
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (Pervia Team Kft. kérelme Apátfalva
Község Önkormányzata ellen – Ügyiratszám –
D.239/6/2008)
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (PREMIER ABLAKRENDSZEREK
Kft. kérelme a Rózsakert Lakásfenntartó Szövetkezet
ellen – Ügyiratszám – D.240/25-I/2008)
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (Strabag MML Kft. által képviselt
Aranyhomok Konzorcium kérelme Csongrád Város
Önkormányzata ellen – Ügyiratszám – D.241/26/2008)
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (MÁVÉPCELL Kft. kérelme a Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. ellen – Ügyiratszám –
D.253/17/2008)
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési
Döntõbizottság elnöke által kezdeményezett eljárás a
Tisza Menti Regionális Vízmûvek Zrt. ellen – Ügyiratszám – D.262/8/2008)
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (ALTERRA Építõipari Kft. kérelme
az Inter Agrárium Kft. ellen – Ügyiratszám –
D.266/9–I/2008)
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (Care-All Kft. kérelme az Országos
Gyógyszerészeti Intézet ellen – Ügyiratszám –
D.170/14/2008)
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (Junior Vendéglátó Zrt. kérelme a Budapest I. Kerületi Önkormányzat I. r., a Vízivárosi Óvoda
II. r, Naphegyi Óvoda III. r., Brunszvik Teréz Óvoda
IV. r., a Budavári Általános Iskola V. r. ajánlatkérõk
ellen – Ügyiratszám – D.229/17/2008)
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (ALTERRA Építõipari Kft. kérelme a
Bólyi Mezõgazdasági Termelõ és Kereskedelmi Zrt. ellen – Ügyiratszám – D.236/13/2008)
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (T.O.M. Controll 2001 Vagyonvédelmi és
Szolgáltató Zrt. kérelme a Semmelweis Egyetem ellen –
Ügyiratszám – D.242/11/2008)
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (Állami Számvevõszék hivatalbóli kezdeményezése a Pest Megyei Önkormányzat ellen – Ügyiratszám – D.243/16/2008)
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Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (Revcolor Bau Kft. I. r. és a Premier Ablakrendszerek Kft. II. r. kérelmezõk kérelme a Budaörs, Patkó utcai Lakásfenntartó Szövetkezet ellen
– Ügyiratszám – D.245/12/2008)
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (NYÍR-FLOP Kft. kérelme Kisvárda
Város Önkormányzata ellen – Ügyiratszám –
D.246/8/2008)
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (HÍDTECHNIKA Kft. kérelme az
Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladékkezelési Önkormányzati Társulás ellen – Ügyiratszám – D.248/12/2008)
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési
Döntõbizottság elnöke által kezdeményezett eljárás a
Veszprém Megyei Önkormányzat ellen – Ügyiratszám
– D.250/15/2008)
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési
Döntõbizottság elnöke által kezdeményezett eljárás
Komárom Város Önkormányzata ellen – Ügyiratszám
– D.254/13/2008)
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (Tisza–Makó Konzorcium I. r. és a MOTA-ENGIL Magyarország Beruházási és Építõipari
Zrt. kérelme a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt.
ellen – Ügyiratszám – D.259/17-I/2008)
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési
Döntõbizottság elnöke által kezdeményezett eljárás
Pécs 2010 Menedzsment Központ Kht. ellen – Ügyiratszám – D.263/8/2008)
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési
Döntõbizottság elnöke által kezdeményezett eljárás a
Pécs 2010 Menedzsment Központ Kht. ellen – Ügyiratszám – D.264/8/2008)
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési
Döntõbizottság elnöke által kezdeményezett eljárás a
Pécs 2010 Menedzsment Központ Kht. ellen – Ügyiratszám – D.265/8/2008)
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (AUTOCOM Kft. kérelme a a Jászkun
Volán Zrt. ellen – Ügyiratszám – D.268/9/2008)
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (MÁVÉPCELL Mély-, Magas- és Vasútépítõ Kft. kérelme a MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
ellen – Ügyiratszám – D.270/14–I/2008)
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Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (FEHÉR ABLAK Kft. és a PREMIER
Ablakrendszerek Kft. kérelme Kaposvár Megyei Jogú
Város Önkormányzata ellen – Ügyiratszám –
D.272/13/2008)

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (Állami Számvevõszék kezdeményezése
Tapolca Város Önkormányzata ellen – Ügyiratszám –
D.282/8/2008)

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (Struktor Kft. kérelme a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem ellen – Ügyiratszám – D.274/20/2008)

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (EUROASZFALT Építõanyag-elõállító
és Kereskedelmi Kft. kérelme Budaörs Város Önkormányzata ellen – Ügyiratszám – D.289/8/2008)

A Cégközlöny 31. számában (2008. július 31.) megjelent felszámolási eljárások megindításáról

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-06-003937/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) Citadela Invest SRL (RO 5500 Bacau,
Valea Alba 3. B1. 3. Ap.) adós felszámolását területi eljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3.
Lev. cím: 1398 Bp., Pf. 593.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-08-002381/5. 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) YP STÚDIÓ Grafikai Betéti
Társaság végelszámolás alatt (1027 Budapest, Tölgyfa
u. 28.; cégjegyzékszáma: 01 06 019747; adószáma:
28164575-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
YP STÚDIÓ Grafikai Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1143 Budapest, Hungária krt. 79–81.
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.01-08-003919/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „Szent Lukács Patika” Gyógyszeripari Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
(1034 Budapest, Bécsi út 89–91.; cégjegyzékszáma:
01 06 419394; adószáma: 28638058-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1036 Budapest, Lajos u. 117. VI/32.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. fszt. 1.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-08-000559/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) GOLD SOLAR Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (1156 Budapest, Nyírpalota
u. 72.; cégjegyzékszáma: 01 06 512235; adószáma:
28857963-1-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1148 Budapest, Fogarasi út 90. fszt. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Investment Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037 Budapest, Seregély u. 17., 1301 Bp., Pf. 18.
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A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-08-001650/7. 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) Management and Design Consulting Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 4.
4. em. 18.; cégjegyzékszáma: 01 06 610448; adószáma:
29083286-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
M and D Management and Design Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság
Management and Design Consulting Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1111 Budapest, Irinyi u. 25–29. I/16.
1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 4. 4. em. 18.
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.

A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-08-000283/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 2. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) EZÜSTCSILLAG Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(1203 Budapest, Bíró M. u. 12. VI/25.; cégjegyzékszáma:
01 06 614310; adószáma: 29097447-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.,
Lev. cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-08-001179/7. 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) GÁL és PÁL Kereskedelmi Bt.
„végelszámolás alatt” (1211 Budapest, Kiss János altábornagy utca 61. fszt. 10.; cégjegyzékszáma:
01 06 717043; adószáma: 20152752-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
GÁL és PÁL Kereskedelmi Bt.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CCA Adó- és Pénzügyi Tanácsadó Menedzser Zrt., 1148 Budapest, Fogarasi
út 58.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-08-001622/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) RAFAEL 2000 Szolgáltató Betéti
Társaság „végelszámolás alatt” (1067 Budapest, Eötvös
u. 25/B 2. em. 17.; cégjegyzékszáma: 01 06 736186; adószáma: 20773447-1-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
RAFAEL 2000 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
10.Fpk.01-08-001079/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 2. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TANDAR-Security Vagyonvédelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (1174 Budapest, Csokonai u. 70.; cégjegyzékszáma: 01 06 739293; adószáma:
20942601-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9.

A Fõvárosi Bíróság
29.Fpk.01-07-004190/13. 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) Auto-Flotta Kereskedelmi, Karbantartó és Szolgáltató Betéti Társaság (1095 Budapest, Soroksári út 48. 8. ép. 1. lház.; cégjegyzékszáma:
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01 06 742110; adószáma: 21017922-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szolgáltató Zrt., 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9–11.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-07-004126/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 12. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BUGACZY Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (1185 Budapest, Üllõi
út 750.; cégjegyzékszáma: 01 06 743161; adószáma:
24608255-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2623 Kismaros, Sólyom u. 6.
1086 Budapest, Lujza u. 18.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Holding
Elsõ Hazai Vagyonkezelõ Zrt., 1115 Budapest, Bartók
Béla út 92–94.

A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-08-002108/6. 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) BAUM-2000 Kereskedelmi
és Gyártó Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(1066 Budapest, Teréz körút 21.; cégjegyzékszáma:
01 06 744505; adószáma: 20184201-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
út 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-005672/9. 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) SZELEMEN 3000 Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
(1098 Budapest, Epreserdõ u. 26. 3. lház. fszt. 4.; cégjegy-
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zékszáma: 01 06 753834; adószáma: 21482409-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Deloitte Üzletviteli
és Vezetési Tanácsadó Zrt., 1068 Budapest, Dózsa Gy.
út 84/C. Levélcím: 1438 Bp., Pf. 471, cégjegyzékszáma:
01 10 044100.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-07-005897/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 22. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) DEBOR Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (1173 Budapest, Ferihegyi út 76.
2. em. 12.; cégjegyzékszáma: 01 06 754269; adószáma:
21493777-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszámoló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80/A I. em. 3.
Lev. cím: 3501 Miskolc, Pf. 540.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-07-002502/13. 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) VILL-TECH 2003 Villamosipari és
Szolgáltató Betéti Társaság (1157 Budapest, Nyírpalota
u. 51. 9. em. 52.; cégjegyzékszáma: 01 06 754392; adószáma: 21497018-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT PLUSZ
Szolgáltató Kft., 1016 Budapest, Naphegy u. 29. II. em. 3.

A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-08-001386/6. 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) WOOD BOSS Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (1174 Budapest, Damjanich
utca 22.; cégjegyzékszáma: 01 06 757328; adószáma:
21577976-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Investment Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037 Budapest, Seregély u. 17., 1301 Bp., Pf. 18.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-07-002486/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) NAVAR-EX Építõipari Betéti Társaság (1089 Budapest, Visi Imre u. 11.; cégjegyzékszáma:
01 06 759701; adószáma: 21820793-2-42) 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
27.Fpk.01-07-006397/7. 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) Bukor-Trans 2003. Fuvarozó Betéti
Társaság (1162 Budapest, Rákosi út 193. A cég telephelye: 1147 Budapest, Füredi u. 74–76.; cégjegyzékszáma:
01 06 761473; adószáma: 21867370-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT PLUSZ
Szolgáltató Kft., 1016 Budapest, Naphegy u. 29. II. em. 3.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-08-003402/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 7. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „RODRIGÓ-TRANS” Fuvarozási Betéti Társaság (1173 Budapest, Újlak utca 4.
III. em. 11.; cégjegyzékszáma: 01 06 780046; adószáma:
24545103-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2120 Dunakeszi, Fóti u. 66.
2151 Fót, Károly István utca 44.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVUM Pénzügyi,
Gazdasági Tanácsadó és Mûszaki Szolgáltató Kft., 1068
Budapest, Benczúr u. 8. I. em. 5.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-06-002893/28. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 27. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) WASHTEC CLEANING TECHNOLOGY Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1134 Budapest, Kassák Lajos u. 87. 6. em. 2.; cégjegyzékszáma: 01 09 166008; adószáma: 10753228-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Wesumat Hungaria Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1139 Budapest, Röppentyû u. 23.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Válságmenedzser
Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1039 Budapest, Petõfi
Sándor u. 3.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-07-007022/16. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 9. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) YE TONG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1214 Budapest,
Völgy utca 29. fszt. 2.; cégjegyzékszáma: 01 09 168530;
adószáma: 10778544-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Telephelye(i):
1043 Budapest, Árpád út 84.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52., postacíme: 1399 Bp., Pf. 701/65.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-006059/7. 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) SERGAST Kereskedelmi és Szol-
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gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1162 Budapest,
Szentkorona utca 260.; cégjegyzékszáma: 01 09 266429;
adószáma: 10866753-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CONSULT Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034
Budapest, Seregély u. 13.

A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-08-001562/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
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dett végzésével a(z) HUA BI Hungary Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt”
(1102 Budapest, Kõrösi Csoma S. u. 3. 7/51.; cégjegyzékszáma: 01 09 368894; adószáma: 12027600-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. fszt. 1.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-08-001255/6. 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) BOZELL HUNGARY Reklámügynökség Korlátolt Felelõsségû Társaság „v. a.”
(1036 Budapest, Dereglye u. 5/B; cégjegyzékszáma:
01 09 360320; adószáma: 10920600-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INVEST ALMANACH Pénzügyi, Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B II/17., 1364
Bp., Pf. 147.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 26. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) INTERAG M3 ABC Korlátolt Felelõsségû Társaság (1083 Budapest, Tömõ u. 46.; cégjegyzékszáma: 01 09 673440; adószáma: 12404676-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: SONTEN Pénzügyi
Tanácsadó Kft., 1067 Budapest, Csengery u. 53., levelezési címe: 1393 Budapest, Pf. 349.

A Fõvárosi Bíróság
29.Fpk.01-07-004082/15. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-07-005955/9. 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) OPTIMÁLBAU Építõ és Kereskedelmi Kft. (1098 Budapest, Aranyvirág sétány 9.
4. em. 19.; cégjegyzékszáma: 01 09 365745; adószáma:
10980790-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1213 Budapest, Harmatos u. 1.
1222 Budapest, Gádor u. 14.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3.
Lev. cím: 1398 Bp., Pf. 593.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TECHNOWERT Csomagolástechnikai, Gyártó Szervezõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1028 Budapest, Tópart u. 22; cégjegyzékszáma: 01 09 673554; adószáma: 12401240-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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
12.Fpk.01-07-005282/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-08-001626/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 24. napján jogerõre emelke-

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 27. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ISGNEZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás
alatt” (1033 Budapest, Szentendrei út 34.; cégjegyzékszá-
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ma: 01 09 676165; adószáma: 11776648-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Zengõ Gumiszerviz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
ISGNEZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1114 Budapest, Bartók Béla út 93. fszt. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3.
Lev. cím: 1398 Bp., Pf. 593.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-07-004446/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 21. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SODRÁS Asztalosipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1224 Budapest, Kunyhó u. 49.; cégjegyzékszáma:
01 09 680999; adószáma: 11877282-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénzügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6.
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Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1215 Budapest, Templom utca 22. 4. em. 13.; cégjegyzékszáma:
01 09 699551; adószáma: 12708420-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1191 Budapest, Toldy utca 7. 2. em. 6.
1118 Budapest, Rimaszombati u. 19.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TÍZEK Felszámoló
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., 1211 Budapest, Gyepsor u. 1., levelezési cím: 1751 Bp., Pf. 49.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-006910/9. 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) TO-VA Trans Kereskedelmi, Fuvarozó, Szállítmányozási, Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1211 Budapest, Gyepsor u. 1.; cégjegyzékszáma: 01 09 700756; adószáma: 12732029-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zrt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. em. 7–8., 1364 Bp., Pf. 428.

A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-07-006548/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-08-001062/7. 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) DELTA-RADNAI Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „v. a.”
(1061 Budapest, Jókai tér 3.; cégjegyzékszáma:
01 09 681933; adószáma: 11894861-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok
és Tanácsadó Zrt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C.
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 3. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TEN-X PRODUKCIÓS IRODA,
Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (1056 Budapest, Váci u. 79. fszt. 5.; cégjegyzékszáma: 01 09 701636; adószáma: 11173571-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
Lev. cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-08-000976/8. 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) VIOLETTO ‘S’ Kereskedelmi és

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-006448/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 3. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) MÁTRIX HOLDING Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (1031 Budapest,
Szendrei út 89–95.; cégjegyzékszáma: 01 09 703333; adószáma: 12785137-2-41) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
Ottó u. 6–8.
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ma: 01 09 713518; adószáma: 12990379-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CCA Adó- és Pénzügyi Tanácsadó Menedzser Zrt., 1148 Budapest, Fogarasi
út 58.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-006935/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-08-001475/7. 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) ITALIAN FOOD and DRINK Vendéglátóipari Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (1051 Budapest, Hercegprímás u. 18.; cégjegyzékszáma: 01 09 708445; adószáma: 12889262-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: YPLON Vagyonkezelõ, Felszámoló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1025 Budapest, Csévi u. 11/B.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-08-000695/9. 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) HadroNet Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1194 Budapest, Tülök u. 29.; cégjegyzékszáma:
01 09 710290; adószáma: 12925429-2-43) 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 Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-07-005516/8. 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) TERRA GOLD TECHNIK Gazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság (1131 Budapest, Kámfor u. 12.; cégjegyzékszá-

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MÖRTEL AUDIT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1203 Budapest, Topánka u. 5. fszt. 4.; cégjegyzékszáma:
01 09 717417; adószáma: 13073910-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
REVO CONSULTING Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1118 Budapest, Frankhegy u. 6. 9. em. 34.
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
28.Fpk.01-08-000863/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 30. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TOMAKER BAU Építõipari Beruházó és Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (1224 Budapest, Dózsa György út 42.; cégjegyzékszáma: 01 09 720227; adószáma: 13130444-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KURÁTORFELSZÁMOLÓ Szolgáltató Kft., 1035 Budapest, Kórház
utca 29.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-08-001117/7. 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) DATASYS Számítástechnikai Szol-
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gáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (1102 Budapest, Szent László
tér 20. 2. em. 226.; cégjegyzékszáma: 01 09 722632; adószáma: 13183600-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-08-000428/8. 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) Itália Impex Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1035 Budapest, Szentendrei út 17. 9. em. 86.; cégjegyzékszáma:
01 09 725593; adószáma: 13246288-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Deloitte Üzletviteli
és Vezetési Tanácsadó Zrt., 1068 Budapest, Dózsa Gy.
út 84/C. Levélcím: 1438 Bp., Pf. 471., cégjegyzékszáma:
01 10 044100.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-07-003540/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TEMOZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1083 Budapest,
Szigony u. 8.; cégjegyzékszáma: 01 09 725599; adószáma:
12825532-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
ALLORA-NH Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
JESERBAU Építõipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6041 Kerekegyháza, Dózsa György utca 107.
6000 Kecskemét, Széchenyi sétány 5.
1034 Budapest, Viador u. 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénzügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6.
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A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-07-003275/8. 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) VIDICON SERVICE Hungary Biztonsági és Videotechnikai Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1106 Budapest, Gyakorló u. 17.
6. em. 40., telephelyei: 1146 Budapest, Dózsa Gy.
út 17. I/2., 1106 Budapest, Fehér út 10. 5. ép. I. em.; cégjegyzékszáma: 01 09 729048; adószáma: 13134338-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2890 Tata, Remeteségpuszta hrsz.: 0443/9.
1106 Budapest, Gyakorló út 17. 6. em. 40.
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
28.Fpk.01-08-001608/7. 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) Vertiqo Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (1071 Budapest, Peterdy utca 37.
1. em. 10.; cégjegyzékszáma: 01 09 729188; adószáma:
13319308-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Vertiqo Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Válságmenedzser és Felszámoló Zrt., 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I/4.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-08-004262/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) NINO-IMMO Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1033
Budapest, Reményi Ede u. 4–8.; cégjegyzékszáma:
01 09 731422; adószáma: 13362784-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ székhelye(i):
1037 Budapest, Bécsi út 267. 9. ép.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVUM Pénzügyi,
Gazdasági Tanácsadó és Mûszaki Szolgáltató Kft., 1068
Budapest, Benczúr u. 8. I. em. 5.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-006929/10. 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) CSOMAGHÁZ Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1037 Budapest, Bécsi út 267.; cégjegyzékszáma: 01 09 732398; adószáma: 13382579-2-41) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VIENNA CONSULT Gazdasági és Adótanácsadó Kft., 1119 Budapest,
Petzvál József u. 56. fszt. 4–5.

A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-07-006227/9. 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) FUMARIUM Kutató, Fejlesztõ,
Építõipari, Szolgáltató és Mérnöki Korlátolt Felelõsségû Társaság (1213 Budapest, Csõvonó u. 13.; cégjegyzékszáma: 01 09 738086; adószáma: 13492843-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52., postacíme: 1399 Bp., Pf. 701/65.

A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-07-005906/8. 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) Solucom 2005 Ingatlanforgalmazó
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1115 Budapest, Etele
utca 34/B 9. em. 56.; cégjegyzékszáma: 01 09 739310;
adószáma: 13516110-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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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
3.Fpk.01-08-000655/14. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 10. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) IT Megastore Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1203 Budapest,
Zodony u. 3.; cégjegyzékszáma: 01 09 739327; adószáma:
13516529-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
PULSAR INTERNATIONAL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Telephelye(i):
1067 Budapest, Podmaniczky u. 43.
1123 Budapest, Nagyenyed u. 6.
1106 Budapest, Fehér út 1.
1191 Budapest, Üllõi út 172.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich
u. 7. I/3.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-08-000415/6. 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) EUROQUELLE Forráskezelõ és
Projektmanagement Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1132 Budapest, Kádár utca 13. VIII. em. 21.; cégjegyzékszáma: 01 09 870372; adószáma: 12627396-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Vagyonhasznosító Zrt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40. 6/3.

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-08-001433/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 2. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BANG OUT Kereskedelmi és Szol-
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gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1097 Budapest,
Mester u. 88/A; cégjegyzékszáma: 01 09 875074; adószáma: 13304634-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
BANG OUT Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4031 Debrecen, Bezerédi u. 20.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9.

2008/33. szám

A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-08-003009/6. 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) G-MODUL Ingatlanforgalmazó
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1145 Budapest, Columbus u. 59–61. B lház. 2. em. 4.; cégjegyzékszáma:
01 09 889865; adószáma: 13350721-2-42) 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
29.Fpk.01-07-004748/11. 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) Papír Print Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1149 Budapest,
Mexikói út 3.; cégjegyzékszáma: 01 09 875345; adószáma: 11985255-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
TEKNOPRINT Irodatechnikai Gyártó és Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság
TECHNOPRINT HUNGARIA Irodatechnikai Gyártó
és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond u. 150.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-08-001526/7. 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) SUZANNE & KÁRPÁTI Divatáru
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1126
Budapest, Böszörményi út 3/B 4. em. 3.; cégjegyzékszáma: 01 09 880555; adószáma: 13127727-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2093 Budajenõ, Füzes u. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok
és Tanácsadó Zrt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C.
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
7.Fpk.05-08-000061/8. 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) BÉCSIGUMI-MISKOLC Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1037 Budapest, Bécsi út 333.; cégjegyzékszáma:
01 09 895496; adószáma: 12607109-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zártkörûen Mûködõ Rényvénytársaság, 1051 Budapest, Mérleg u. 12. V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-08-003293/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 2. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Hungaro-Therm Épületgépészeti
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1101 Budapest, Vaskõ
u. 5. 2. em. 9.; cégjegyzékszáma: 01 09 898811; adószáma: 11825924-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2700 Cegléd, Szolnoki út 52.
Jogelõd(ök):
Horváth és Fia Ipari Szolgáltató, Gyártó és Kereskedelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9.
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A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-08-000410/8. 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) Péter Mezõgazdasági és Kereskedelmi Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (7668 Kovácsszénája, Sugár u. 4.; cégjegyzékszáma: 02 06 066274;
adószáma: 20108351-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Péter Mezõgazdasági és Kereskedelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: PACTOREX Holding Felszámoló, Végelszámoló és Reorganizáló Kft.,
6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 63., cégjegyzékszáma:
06 09 002839.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-08-000361/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 9. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Bosnyák és Társa Mezõgazdasági
Termelõ Értékesítõ és Szolgáltató Betéti Társaság
(7800 Siklós, Vinistanya Postaszállás 1.; cégjegyzékszáma: 02 06 067521; adószáma: 20130178-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Balogh és Bosnyák Mezõgazdasági Termelõ Értékesítõ
és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Felszámoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A, cégjegyzékszáma: 01 09 562281. (A helyi kirendeltség címe: 7624
Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. I. em. 107.)

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-08-000413/8. 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) BAJOR Autójavító és Szolgáltató
Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (7632 Pécs, Siklósi út 76. 2. em. 9.; cégjegyzékszáma: 02 06 070426; adószáma: 21158768-2-02) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
BAJOR Autójavító és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7633 Pécs, Kõrösi Csoma Sándor utca 11. B ép. 1. em. 5.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Budapest, Csata u. 11., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-08-000419/8. 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) „BABÁSSZERKÕ” Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (7635 Pécs, Wallenstein Z. u. 5.; cégjegyzékszáma: 02 06 071462; adószáma: 21586929-2-02) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„BABÁSSZERKÕ” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság
„BABÁSSZERKÕ” Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7673 Cserkút, Vörösdombi utca 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Budapest, Csata u. 11., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-08-000420/8. 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) „KORREKT-TETÕ” Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (7628
Pécs, Füst utca 12.; cégjegyzékszáma: 02 06 071474; adószáma: 21590850-2-02) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„BIG-BREMEL” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság
„KORREKT-TETÕ” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7673 Cserkút, Vörösdombi utca 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zrt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lház. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074. (A helyi
kirendeltség címe: 7621 Pécs, Mátyás király u. 21. levélcím: 7601 Pécs, Pf. 378.)
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A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-08-000085/22. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-08-000219/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 11. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Horváth Kereskedelmi, Javító és Szolgáltató Betéti Társaság (7629 Pécs, Komlói
út 45.; cégjegyzékszáma: 02 06 071628; adószáma:
21814499-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló
és Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, 1055 Budapest, Szent István krt. 1. I. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 10. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Mázolka Építõipari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7625
Pécs, Ágota u. 9.; cégjegyzékszáma: 02 09 067901; adószáma: 12783881-2-02) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
Gold-Bau Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7636 Pécs, Málomhegyi út 2. 4. em. 14.
7633 Pécs, Péchy Blanka tér 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zrt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lház. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074. (A helyi
kirendeltség címe: 7621 Pécs, Mátyás király u. 21. levélcím: 7601 Pécs, Pf. 378.)

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-08-000142/22. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KÉK-TEX Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (7632 Pécs, Visnya Ernõ utca 4.
3. em. 12.; cégjegyzékszáma: 02 06 072881; adószáma:
21493588-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
9400 Sopron, Király Jenõ utca 22.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-08-000160/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 16. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TEMPORG Nyomda Korlátolt Felelõsségû Társaság (7622 Pécs, Somogyi Béla u. 2.; cégjegyzékszáma: 02 09 065708; adószáma: 11560656-2-02)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Jogelõd(ök):
TEMPORG Nyomdaipari Szövetkezet
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-08-000302/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 9. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) CASH CORRECT Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7821
Kisharsány, Kossuth utca 14.; cégjegyzékszáma:
02 09 070567; adószáma: 13657705-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7763 Szemely, Iskola utca 10.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zrt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lház. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074. (A helyi
kirendeltség címe: 7621 Pécs, Mátyás király u. 21. levélcím: 7601 Pécs, Pf. 378.)

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-08-000267/13. 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) PRIMUS GOLD Kereskedelmi
és Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (7700
Mohács, Horváth Kázmér utca 6.; cégjegyzékszáma:
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02 09 071532; adószáma: 12727362-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
K & D 2001. Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1214 Budapest, Nap u. 16. 8. em. 32.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zrt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lház. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074. (A helyi
kirendeltség címe: 7621 Pécs, Mátyás király u. 21. levélcím: 7601 Pécs, Pf. 378.)

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000451/4. 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) FEBE Fuvarozó Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (6500 Baja, Muskátli utca 26.; cégjegyzékszáma: 03 09 109757; adószáma:
12821215-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
FEBE Fuvarozó Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6500 Baja, Pipacs utca 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER
Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Zrt., 1141 Budapest,
Lipótvár u. 27. III. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10
042636.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000241/5. 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) ÉMFI Építõipari Mérnöki és Fejlesztési Iroda Korlátolt Felelõsségû Társaság (6400
Kiskunhalas, Szilády Áron út 5–7.; cégjegyzékszáma:
03 09 112818; adószáma: 13565437-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
Építõipari Mérnöki és Fejlesztési Iroda Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.
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A Békés Megyei Bíróság
2.Fpk.04-08-000121/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Viharsarki Diák Iskolai Szövetkezet
(5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/7.; cégjegyzékszáma:
04 02 001555; adószáma: 11864974-2-04) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Zrt., 1146 Budapest, Cházár András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Békés Megyei Bíróság
7.Fpk.04-08-000108/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) Horváth Kereskedelmi Betéti Társaság (5600 Békéscsaba, Fényesi út 169.; cégjegyzékszáma:
04 06 006878; adószáma: 21128352-2-04) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Budapest, Csata u. 11. mfszt. 7., cégjegyzékszáma: 01 10
041640.

A Békés Megyei Bíróság
7.Fpk.04-08-000149/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 15. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KÖRÖS-DUÓ Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (5732 Mezõgyán, Ady E.
u. 12.; cégjegyzékszáma: 04 06 007401; adószáma:
21542802-2-04) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Békés Megyei Bíróság
2.Fpk.04-08-000112/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 10. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) AQUA-SZER 2002. Szolgáltató Betéti Társaság (5552 Kardos, Kardosdûlõ 31.; cégjegyzékszáma: 04 06 008099; adószáma: 21410734-2-04) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGREEMENT
Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., 1114 Budapest,
Bocskai út 9. I. em. 5., cégjegyzékszáma: 01 09 719575.

A Békés Megyei Bíróság
7.Fpk.04-08-000076/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 10. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Csávás Villanyszerelési Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (5600 Békéscsaba, Tinódi u. 12. II. em. 7.; cégjegyzékszáma: 04 09 005455; adószáma: 12776665-2-04) 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 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
7.Fpk.05-07-000618/12. 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) „FERRUM 93” Fuvarozó és Kereskedelmi Betéti Társaság (3903 Bekecs, Tûzoltó u. 13.;
cégjegyzékszáma:
05
06
002943;
adószáma:
21253980-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„FERRUM” Fuvarozó és Kereskedelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, 1146 Budapest, Cházár András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-08-000375/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 27. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) SZUHÁRÉ Ifjúsági és Szórakoztató
Centrum Bt. „végelszámolás alatt” (3752 Szendrõ, Kossuth u. 33.; cégjegyzékszáma: 05 06 003788; adószáma:
21281947-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
SZUHÁRÉ Ifjúsági és Szórakoztató Centrum Bt.
Elõzõ székhelye(i):
3780 Edelény, Malomszög u. 9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: „TÍZEK” Felszámoló Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., 1211 Budapest,
Gyepsor u. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 729062.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-08-000272/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 16. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) RUSZÓ Építõipari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (3531 Miskolc, Salétrom
u. 24.; cégjegyzékszáma: 05 06 014579; adószáma:
21931532-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
RU-BOR Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
RUSZÓ-BORAI Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, 1146 Budapest, Cházár András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-08-000097/15. 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) KORR-GUARD-TECH Ipari Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3561 Felsõzsolca, Szent István út 21.; cégjegyzékszáma: 05 09 009029;
adószáma: 12678543-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
ROCCA Bányászati és Kereskedelmi Kft.
Elõzõ székhelye(i): 3530 Miskolc, Széchenyi u. 88.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zártkörûen Mûködõ Rényvénytársaság, 1051 Budapest, Mérleg u. 12. V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-08-000035/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
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A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich
u. 7. I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-08-000184/7. 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) „TOLDI” Vasipari Safe Tresor
Acélszerkezetgyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság
(3980 Sátoraljaújhely, Ipartelep út 10.; cégjegyzékszáma:
05 09 010410; adószáma: 13047199-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich
u. 7. I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) FER-DEX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3526 Miskolc, Repülõtéri út 3–5.; cégjegyzékszáma: 05 09 013298; adószáma: 13765929-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
3791 Sajókeresztúr, Ipartelep
A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszámoló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80/A 1. em. 3.,
cégjegyzékszáma: 01 09 878016.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-08-000211/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-08-000278/8. 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) „IM-KOD” Építõipari, Korrózióvédelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3851 Ináncs, Ady E. u. 21.; cégjegyzékszáma: 05 09 011079; adószáma: 13226149-2-05) 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 bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) DOKU-ARCHIV Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (6800 Hódmezõvásárhely,
Galamb u. 40.; cégjegyzékszáma: 06 06 014692; adószáma: 20515025-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
DOKU-ARCHIV Irodatechnikai Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6000 Kecskemét, Lóverseny u. 31/64.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zrt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. em. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074. (A helyi kirendeltség címe: 6721 Szeged, József Attila sgt. 4.)

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-08-000158/5. 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) Garancia 2004. Építõipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (3400 Mezõkövesd, Váczi M. u. 18.; cégjegyzékszáma: 05 09 011192;
adószáma: 13252379-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-07-000681/15. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 16. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) NÍVÓ PRINT 2005 Reklámanyag-
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készítõ Kft. (6724 Szeged, Zöldfa u. 16. 3. em. 9.; cégjegyzékszáma: 06 09 009722; adószáma: 13436733-2-06)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Nem bejegyzett székhelye(i):
6722 Szeged, Mérey utca 6. B ép.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926. (A helyi kirendeltség címe: 6720 Szeged, Kölcsey u. 13.)

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-08-000242/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KISKOCSMA Vendéglátóipari és
Szolgáltató Betéti Társaság (8066 Pusztavám, Kossuth
L. u. 100; cégjegyzékszáma: 07 06 003491; adószáma:
22048617-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT PLUSZ
Szolgáltató Kft., 7100 Szekszárd, Mikes u. 9–11., cégjegyzékszáma: 17 09 001262.

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-07-002392/15. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) EUROWELT Építõipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (elõzõ elnevezése: ÚJPEST AUTÓHÁZ Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.) (8000 Székesfehérvár, Vásárhelyi út 5. (elõzõ
székhelye: 1045 Budapest, Pozsonyi u. 17.); cégjegyzékszáma: 07 09 013102; adószáma: 12396191-2-07) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1.
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dett végzésével a(z) „TUNING 2000” Jármûveket
Javító, Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
(4034 Debrecen, Rézmetszõ u. 11.; cégjegyzékszáma:
09 06 004064; adószáma: 22857587-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-Invest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-08-000387/5. 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) ÉVMÁSA Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (4031 Debrecen, Derék u. 140.
5. em. 16.; cégjegyzékszáma: 09 06 013250; adószáma:
21944778-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befektetési és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3., cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
7.Fpk.09-08-000105/15. 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) SZIGTECH R Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4225 Debrecen, Rózsavölgy u. 74.; cégjegyzékszáma:
09 09 009748; adószáma: 13058515-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-Invest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000401/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000400/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 18. napján jogerõre emelke-

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 15. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) REAL QUALITY CONSULTING
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4025 Debrecen, Arany János utca 46. fszt. 2.; cég-
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jegyzékszáma: 09 09 010888; adószáma: 13327776-2-09)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-Invest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000251/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MEGASULI Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4027 Debrecen, Ibolya utca 17. 6. em. 18.; cégjegyzékszáma:
09 09 013797; adószáma: 12934269-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1026 Budapest, Kelemen L. u. 5. 1. 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
2.Fpk.09-07-000140/17. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
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dett végzésével a(z) SOKASARA MELÍR Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tatabánya, Komáromi út 31. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 11 09 010610; adószáma: 13432818-2-11) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
EURONEX HUNGÁRIA Ingatlanforgalmazó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2900 Komárom, Barátság-ltp. 3. 4. em. 17.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCUR Befektetési Kft., 1066 Budapest, Teréz krt. 6., cégjegyzékszáma:
01 09 068182.

A Nógrád Megyei Bíróság
5.Fpk.12-08-000111/5. 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) „PALÓCMAGTÁR” Termelõ és Értékesítõ Szövetkezet (2668 Patvarc, Gyarmati u. 91.; cégjegyzékszáma: 12 02 001565; adószáma: 12530494-2-12)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CMB Holding Gazdasági, Mûszaki Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1164 Budapest, Jövendõ u. 3., cégjegyzékszáma:
01 09 160583.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 1. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Bakonszegi AWASSI Mezõgazdasági, Élelmiszeripari és Kereskedelmi Zártkörû Részvénytársaság (4164 Bakonszeg, Hunyadi u. 83.; cégjegyzékszáma: 09 10 000193; adószáma: 12113350-2-09) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Bakonszegi AWASSI Mezõgazdasági, Élelmiszeripari
és Kereskedelmi Részvénytársaság
Jogelõd(ök):
AGRO-BIO-CHEM Kft.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. l.
I. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 30. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KREÁL-KÕVÁR Építõipari Betéti
Társaság (3153 Dorogháza, Rákóczi út 21.; cégjegyzékszáma: 12 06 004906; adószáma: 21968282-2-12) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: B & B Gazdasági
Tanácsadó Kft., 3100 Salgótarján, Kun utca 2., cégjegyzékszáma: 12 09 001547.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070246/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Nógrád Megyei Bíróság
4.Fpk.12-08-000077/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 12. napján jogerõre emelke-

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 22. napján jogerõre emelke-

A Nógrád Megyei Bíróság
5.Fpk.12-08-000101/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
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dett végzésével a(z) CRAFTMORE Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás
alatt” (3100 Salgótarján, Pécskõ út 12/A 3. em. 25.; cégjegyzékszáma: 12 09 005100; adószáma: 13611325-2-12)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
CRAFTMORE Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2360 Gyál, Zrínyi M. utca 89.
A bíróság által kijelölt felszámoló: B & B Gazdasági
Tanácsadó Kft., 3100 Salgótarján, Kun utca 2., cégjegyzékszáma: 12 09 001547.

A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-07-001440/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Palacki és Lánya Szolgáltató Betéti
Társaság (2235 Mende, Szent István út 5.; cégjegyzékszáma: 13 06 020457; adószáma: 24557898-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Palacki és Lánya Szolgáltató Betéti Társaság
Palacki és Lánya Szolgáltató Betéti Társaság „felszámolás alatt”
A bíróság által kijelölt felszámoló: KURÁTOR-FELSZÁMOLÓ Szolgáltató Kft., 1035 Budapest, Kórház
u. 29., cégjegyzékszáma: 01 09 726061.

A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-07-001931/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Zollostok Építõipari és Faipari Betéti Társaság (2340 Kiskunlacháza, Kun utca 1.; cégjegyzékszáma: 13 06 045859; adószáma: 21456602-2-13) 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.
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A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-07-000549/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) Bócz és Bócz Kereskedelmi és Vendéglátó Betéti Társaság (2330 Dunaharaszti, Felsõ Duna
utca 86.; cégjegyzékszáma: 13 06 050662; adószáma:
21899496-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, 1075 Budapest, Kazinczy u. 24–26., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-07-001490/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 9. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) Lõrita Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (2117 Isaszeg, Tompa Mihály utca 36.; cégjegyzékszáma: 13 06 051150; adószáma: 21921368-2-13)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: YPLON Vagyonkezelõ, Felszámoló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1025 Budapest, Csévi u. 11/B, cégjegyzékszáma: 01 09 461424.

A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-06-002527/19. 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) M. I. P.-2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2083 Solymár,
Magas u. 87.; cégjegyzékszáma: 13 09 080192; adószáma:
12383876-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Pátria Consult Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034 Bp., Seregély u. 13., cégjegyzékszáma: 01 10 044933.
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A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-07-001967/6. 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) TÛZ-KAR 2003 Tûzvédelmi Karbantartó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2040 Budaörs, Kinizsi út 26.; cégjegyzékszáma:
13 09 080915; adószáma: 12090754-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Energiaipari Karbantartó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
UNI-KAR 2000 Energiaipari Karbantartó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1026 Budapest, Guyon Richárd u. 17.
2440 Százhalombatta, Bláthy Ottó u. 19. 1. em. 6.
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
3.Fpk.13-07-002246/6. 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) Pap és Fiai Szobrász Építõ, Épületés Díszítõszobrász, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2360 Gyál, Pesti út 1.; cégjegyzékszáma: 13 09 090094; adószáma: 12779668-2-13)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-07-002594/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 10. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) FINI-MINI Élelmiszeripari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2194 Tura,
Nefelejcs utca 3.; cégjegyzékszáma: 13 09 093183; adó-
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száma: 12557145-2-13) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1182 Budapest, Halomi u. 32.
1171 Budapest, Kalmár utca 3/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAX-AUDIT Vállalkozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1141 Budapest, Jeszenák János u. 59., cégjegyzékszáma: 01 09
067624.

A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-07-002495/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Vidák József és Fiai Építõipari,
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2194 Tura,
Tavasz utca 16.; cégjegyzékszáma: 13 09 100517; adószáma: 13357072-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, 1075 Budapest, Kazinczy u. 24–26., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-07-002231/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 16. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) FAMILY TRADE Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2030 Érd,
Gyûszûvirág u. 13/B; cégjegyzékszáma: 13 09 102391;
adószáma: 12276392-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
VJARATE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1022 Budapest, Bogár u. 14/C
1213 Budapest, Róka u. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NASZÁLYHOLDING-VÁC Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 2600 Vác,
Széchenyi u. 10–12., cégjegyzékszáma: 13 09 063541.
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A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-07-002417/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-08-000203/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KEVEGÁZ Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2300 Ráckeve, Attila utca 13.; cégjegyzékszáma: 13 09 103419; adószáma: 13496201-2-13)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Budapest, Csata u. 11. mfszt. 7., cégjegyzékszáma: 01 10
041640.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 30. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) EL-ZOL-TA Kereskedelmi Betéti
Társaság (8700 Marcali, József A. u. 26.; cégjegyzékszáma: 14 06 303321; adószáma: 25256569-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Portfólió Befektetési
és Vállalkozási Kft., 7400 Kaposvár, Virág u. 21., cégjegyzékszáma: 14 09 000928. (A helyi kirendeltség címe:
7400 Kaposvár, Virág u. 21.)

A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-08-000178/8. 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) Somogy Megyei Vendéglátó Vállalat végelszámolás alatt (7400 Kaposvár, Ady E. u. 2.;
cégjegyzékszáma:
14
01
000132;
adószáma:
10019621-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Somogy Megyei Vendéglátó Vállalat
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-08-000198/4. 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) BEKE és TÁRSA Beruházási Fõvállalkozó Betéti Társaság, f. a. (7400 Kaposvár,
Németh István fasor 43–45.; cégjegyzékszáma:
14 06 301971; adószáma: 25243550-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-08-000194/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) BERTÓTH Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság. f. a. (7400 Kaposvár, Füredi
utca 67.; cégjegyzékszáma: 14 06 304723; adószáma:
20254483-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-08-000172/6. 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) WonderBar Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (7988 Darány, Petõfi utca 18.; cégjegyzékszáma: 14 06 307583; adószáma: 21949199-2-14)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
9900 Körmend, Rákóczi utca 67.
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41., cégjegyzékszáma: 01 09 681843.
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A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-07-000542/16. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 16. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „Simotics” Fémfeldolgozási, Mûanyagtermékeket Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság (7400 Kaposvár, Pécsi u. 11.; cégjegyzékszáma: 14 09 302403; adószáma: 11481407-2-14)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Jogelõd(ök):
Simotics Károlyné Egyéni Cég
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-08-000032/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) POROTHERM-PLASTIC Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság,
f. a. (8600 Siófok, Tanácsház utca 11/A; cégjegyzékszáma: 14 09 305792; adószáma: 11594657-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Porotherm Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6724 Szeged, Cserzy M. u. 3l/B IV/8.
6727 Szeged, Pápai u. 65.
8600 Siófok, Széchenyi u. 30.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CERES Gazdasági
Tanácsadó és Felszámoló Kft., 7400 Kaposvár, Arany J.
tér 5., cégjegyzékszáma: 14 09 306648.

A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-08-000118/9. 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) Hazai Európai Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8638 Balatonlelle, Rákóczi
út 232.; cégjegyzékszáma: 14 09 306134; adószáma:
12590625-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Somogyváry Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság

5831

Elõzõ székhelye(i):
1121 Budapest, Tállya u. 16–18. III. ép. 2. em. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Portfólió Befektetési
és Vállalkozási Kft., 7400 Kaposvár, Virág u. 21., cégjegyzékszáma: 14 09 000928. (A helyi kirendeltség címe:
7400 Kaposvár, Virág u. 21.)

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-07-000398/14. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 2. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „SIÓ-SZERBAU” Építõipari és
Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság
(8600 Siófok, Szabadság tér 10/B; cégjegyzékszáma:
14 09 306273; adószáma: 13437318-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
út 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-08-000195/6. 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) HIGH TECH ELECTRONIC Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7523 Kaposfõ, Kossuth utca 176.; cégjegyzékszáma:
14 09 306574; adószáma: 13582308-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7400 Kaposvár, Damjanich utca 4.
Nem bejegyzett székhelye(i):
1072 Budapest, Klauzál tér 13.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PATIK, VARGA és
Társaik Gazdasági Tanácsadó Rt., 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15., cégjegyzékszáma: 14 10 300109.

A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-08-000275/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) PELSO-EQ Telekommunikációs Korlátolt Felelõsségû Társaság, f. a. (8600 Siófok, Koch R.
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utca 11. A ép. 2. em. 9.; cégjegyzékszáma: 14 09 306874;
adószáma: 13726429-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Válságmenedzser és Felszámoló Részvénytársaság, 1145 Budapest, Uzsoki u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10
043681.

25672633-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Rt., 1135 Budapest, Csata u. 11. magasföldszint 7., cégjegyzékszáma:
01 10 041640. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3.)

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-08-000142/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000346/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) V-KONTAKT Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (7400 Kaposvár,
Tisza utca 5.; cégjegyzékszáma: 14 09 306891; adószáma:
13734804-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Válságmenedzser és Felszámoló Részvénytársaság, 1145 Budapest, Uzsoki u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10
043681.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 30. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „SZEVAN-TRADE” Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Szegfû út 20. fszt. ép. 1.; cégjegyzékszáma: 15 06 085316; adószáma: 25686416-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Legyezõ u. 12/C
A bíróság által kijelölt felszámoló: DUNA AUDIT
Könyvszakértõi Iroda Kft., 1115 Budapest, Bartók Béla
út 131/A, cégjegyzékszáma: 01 09 162918. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-07-001556/15. 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) „ELEX UNIVERZÁL” Szolgáltató
és Kereskedelmi Betéti Társaság (4440 Tiszavasvári,
Egység u. 6.; cégjegyzékszáma: 15 06 082774; adószáma:
25661774-2-15) 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
13.Fpk.15-08-000400/7. 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) PARTI-TEX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy. u. 42/B III/8.; cégjegyzékszáma:
15 09 063558; adószáma: 11259514-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADÓAKTUÁL
Könyv- és Adószakértõi, valamint Kereskedelmi Kft.,
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20., 4401 Pf. 69, cégjegyzékszáma: 15 09 060631.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000028/11. 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) AMBRUSPACK Feldolgozóipari és
Kereskedelmi Betéti Társaság (4533 Sényõ, Kossuth
u. 66.; cégjegyzékszáma: 15 06 083868; adószáma:

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000185/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 7. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) NYÍRSÉG CSEMPEDISZKONT
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyíregyháza, Szánkó út 3.; cégjegyzékszáma:
15 09 068121; adószáma: 12972706-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
NYÍRSÉG CSEMPEDISZKONT Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
NYÍRSÉG CSEMPEDISZKONT Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „felszámolás
alatt”
A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000199/12. 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) NYÍR-BILLENCS Szállítmányozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (4483 Buj, Toldi u. 13.; cégjegyzékszáma:
15 09 069717; adószáma: 13430971-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich
u. 7. I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Rigó u. 61.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000476/6. 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) BALÁZS ÉS BALÁZS Építõipari,
Termelõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4355 Nagyecsed, Petõfi u. 162.; cégjegyzékszáma: 15 09 070183; adószáma: 13575931-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1. em. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 269955. (A helyi kirendeltség címe: 4900 Fehérgyarmat, Árpád u. 12.)
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000598/7. 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) HUNGÁRIA INVEST Építõipari
Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyíregyháza, Móricz Zs. utca 24.; cégjegyzékszáma: 15 09 072389; adószáma: 12751277-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
BARKÉSZ Baromfi és Készítmények Kis- és Nagykereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8200 Veszprém, Házgyári út 24/6.
Nem bejegyzett székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Móricz Zs. u. 24.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER
Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Rt., 1141 Budapest,
Lipótvár 27., cégjegyzékszáma: 01 10 042636. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.)

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000219/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 7. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) MORVAY & TÁRSA Ügyviteli, Adótanácsadói és Vagyonõri Betéti Társaság (5008 Szolnok,
Juhász Gy. u. 58.; cégjegyzékszáma: 16 06 005764; adószáma: 26069340-2-16) 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 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000234/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 15. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KOVÁCS ÉS TÁRSA Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás
alatt” (5121 Jászjákóhalma, Thököly u. 2.; cégjegyzékszáma: 16 09 007783; adószáma: 13252984-2-16) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
DIGIT-1 Ingatlanforgalmazó Kft.
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DIGIT-1 Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
KOVÁCS ÉS TÁRSA Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALLEGO Vagyonkezelõ és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1054 Budapest, Hold
u. 21. II/4., cégjegyzékszáma: 01 09 695300.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000185/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 2. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „BAU-TÚR” Építõipari-Szolgáltató Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(5400 Mezõtúr, Koltói Anna út 8.; cégjegyzékszáma:
16 09 007832; adószáma: 13267830-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
5400 Mezõtúr, Kúria 3/23.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MHZ Pénzügyi Tanácsadó Szolgáltató Kft., 5000 Szolnok, Szabadság tér 2.
A ép. I. em. 10., cégjegyzékszáma: 16 09 001795.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000171/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 7. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) ARKOL Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (5000 Szolnok, Aranyi
Sándor u. 10. 3. em. 15.; cégjegyzékszáma: 16 09 009208;
adószáma: 12555480-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Fábián Szolgáltatóház Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság
Csata László és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
Fábián Szolgáltatóház Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1056 Budapest, Molnár u. 12.
2310 Szigetszentmiklós, Üdülõ sor 44.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
u. 33/A I/1., cégjegyzékszáma: 03 09 106294.
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000175/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 10. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Mezõgazdasági Segítõ Centrum
Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság (5200 Törökszentmiklós, Óballa,
Jégvirág u. 24.; cégjegyzékszáma: 16 09 009370; adószáma: 12997819-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
NS Beruházó és Ingatlanfejlesztõ Korlátolt Felelõsségû
Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6000 Kecskemét, Futár utca 29.
6000 Kecskemét, Bercsényi utca 11.
6000 Kecskemét, Irinyi u. 23. 1. em. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Tolna Megyei Bíróság
11.Fpk.17-08-000069/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) NON-STOP Autósiskola, Kereskedelmi és Szállítmányozási Kft. (7090 Tamási, Szabadság
u. 92.; cégjegyzékszáma: 17 09 001437; adószáma:
10702703-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7090 Tamási, Tóvölgy u. 9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16., cégjegyzékszáma: 01 09 709120.

A Tolna Megyei Bíróság
11.Fpk.17-08-000135/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 10. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) VARON-FA Fuvarozó és Fakitermelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (7130 Tolna, Fém
u. 50.; cégjegyzékszáma: 17 09 004975; adószáma:
13223713-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
VARON 2004. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
VÁCZI-VARON Fuvarozó és Fakitermelõ Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7100 Szekszárd, Dr. Tóth L. u. 9. II/3/A
7121 Szálka, Kossuth u. 68.
7121 Szálka, Kossuth u. 61/B
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1075 Budapest, Kazinczy u. 24–25., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.
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Kereskedelmi Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 89. V. em. 31.; cégjegyzékszáma: 20 06 038134; adószáma: 21921344-2-20)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Sörhab Ászok Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Információ Kutató Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti
Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8900 Zalaegerszeg, Wlassics utca 9. A ép.
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.20-07-020240/17. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 29. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) 42 NYOMDA Szolgáltató Betéti
Társaság (8900 Zalaegerszeg, Nekeresdi u. 16.; cégjegyzékszáma: 20 06 037233; adószáma: 21363326-2-20) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
8900 Zalaegerszeg, Egerszeghegyi u. 21/B
A bíróság által kijelölt felszámoló: PATIK, VARGA és
Társaik Gazdasági Tanácsadó Rt., 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15., cégjegyzékszáma: 14 10 300109.

A Zala Megyei Bíróság
2.Fpk.20-08-020370/3. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 9. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Információ Kutató Szolgáltató és

A Zala Megyei Bíróság
2.Fpk.20-08-020365/3. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 9. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Hetés-Õrség Mezõgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (8913 Egervár, 0114/6. hrsz.; cégjegyzékszáma: 20 09 063754; adószáma: 11534275-2-20) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Hetés-Õrség Mezõgazdsági és Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8900 Zalaegerszeg, Építõk u. 9. IV/16.
8917 Dobronhegy, Ady E. u. 9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS
Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.
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A Cégközlöny 32. számában (2008. augusztus 7.) megjelent felszámolási eljárások megindításáról

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
13.Fpk.03-08-000330/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-08-001612/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Gold Rally Team Sportegyesület
(6200 Kiskõrös, Izsáki út 12.; adószáma: 18362442-2-03)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Madar és Társa Lakatos Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1162 Budapest, Délceg
u. 59.; cégjegyzékszáma: 01 06 215579; adószáma:
28372655-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Madar és Társa Lakatos 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
27.Fpk.01-08-002179/5. 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) „RASZTER” Asztalos és Építõipari
Gazdasági Munkaközösség végelszámolás alatt
(1172 Budapest, Pesti út 436/B; cégjegyzékszáma:
01 04 235112; adószáma: 28127400-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„RASZTER” Asztalos és Épitõipari Gazdasági Munkaközösség
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
Lev. cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-08-002180/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 15. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „KIRÁLYI SÖRÖZÕ” Kereskedelmi Betéti Társaság végelszámolás alatt (1073 Budapest,
Kertész u. 23.; cégjegyzékszáma: 01 06 013599; adószáma: 28083317-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„KIRÁLYI SÖRÖZÕ” 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
27.Fpk.01-07-004487/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) K + R 95. Építõipari és Kivitelezõi
Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1149 Budapest,
Bibor u. 16. telephelye: 1214 Budapest, Tejút 1.; cégjegyzékszáma: 01 06 519996; adószáma: 20494191-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
K + R 95. Építõipari és Kivitelezõi Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6230 Soltvadkert, Koltói A. u. 44.
1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 10. III/12.
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
29.Fpk.01-08-002996/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) GAJÁTA Kereskedelmi Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1162 Budapest, Szent Korona u. 278.; cégjegyzékszáma: 01 06 740398; adószáma:
20972859-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
GAJÁTA Kereskedelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-08-001454/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 9. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) YONG CHANG Export-Import
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (1206 Budapest, Zamárdi utca 4.
1. em. 2.; cégjegyzékszáma: 01 09 262322; adószáma:
10821336-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
YONG CHANG Export-Import Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1117 Budapest, Bogdánfy utca 8/C fszt. 3.
1205 Budapest, Albert u. 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
út 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-07-006210/7. 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) FX-Trade Pénzügyi Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt
(1133 Budapest, Pannónia u. 100.; cégjegyzékszáma:
01 09 367219; adószáma: 12007554-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
FX-Trade Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1029 Budapest, Temetõ u. 34
Jogelõd(ök):
FX-TRADE Pénzügyi Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szolgáltató Zrt., 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9–11.
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A Fõvárosi Bíróság
1.Fpk.01-06-003902/21. 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) F G FOOD Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság (1029 Budapest, Kinizsi P.
u. 33.; cégjegyzékszáma: 01 09 562924; adószáma:
12184983-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1123 Budapest, Nagyenyed u. 6.
1123 Budapest, Nagyenyed utca 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzser Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-006356/12. 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) PROFESSIONAL-IMMO Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság (1022
Budapest, Tapolcsányi u. 11. III. em. 6.; cégjegyzékszáma: 01 09 683232; adószáma: 11919108-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Schwert Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1051 Budapest, Hercegprímás utca 8.
1055 Budapest, Zoltán u. 13.
1147 Budapest, Huszt u. 28.
1134 Budapest, Kassák Lajos utca 52. fszt.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Keszau-Solder Serec-L Könyvszakértõi, Auditálási, Könyvelési és Adószaktanácsadó Kft., 1125 Budapest, Istenhegyi út 58/B, levelezési cím: 1537 Budapest 114., Pf. 453/449.

A Fõvárosi Bíróság
29.Fpk.01-08-003057/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Club Lelle Beruházó és Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (1126 Budapest, Böszörményi út 19/A; cégjegy-
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zékszáma: 01 09 711064; adószáma: 12818684-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Club Lelle Beruházó és Ingatlanforgalmazó Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 113.
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
27.Fpk.01-08-001820/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) Épület-Szeg Építõ, Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt (1181 Budapest, Csontváry u. 23.; cégjegyzékszáma: 01 09 861304; adószáma: 13021418-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Épület-Szeg Építõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6726 Szeged, Tárogató u. 12/A
1138 Budapest, Dagály u. 12.
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
1.Fpk.01-08-002105/8. 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) GUMI-PROFI Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1152 Budapest, Városkapu utca 3.; cégjegyzékszáma: 01 09 895934;
adószáma: 12273203-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2623 Kismaros, Kossuth L. u. 28.
2600 Vác, Derecske dûlõ
2600 Vác, Szent László út 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Válságmenedzser
Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1039 Budapest, Petõfi
Sándor u. 3.
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A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-08-000411/6. 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) UNICAMPUS Kulturális, Szolgálató, Kereskedelmi Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (7632 Pécs Nagy I u. 94.; cégjegyzékszáma:
02 06 062083; adószáma: 20060501-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Campus Kulturális, Szolgáltató, Kereskedelmi Betéti
Társaság
UNICAMPUS Kulturális, Szolgáltató, Kereskedelmi
Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Csabaholding Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1146 Budapest,
Thököly u. 59/A I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-08-000241/17. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MATTENHEIM Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (7629 Pécs, Komlói u. 37.;
cégjegyzékszáma:
02
06
069145;
adószáma:
20692430-1-02) 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 Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-08-000274/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 16. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) IGI & IGI Fõvállalkozói és Munkaszervezõ Építõipari és Kereskedelmi Betéti Társaság
(7300 Komló, Május 1. u. 3.; cégjegyzékszáma:
02 06 070469; adószáma: 21167508-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
IGI & IGI Fõvállalkozói és Munkaszervezõ Építõipari
és Kereskedelmi Betéti Társaság
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IGI & IGI Fõvállalkozói és Munkaszervezõ Építõipari
és Kereskedelmi Betéti Társaság „felszámolás alatt”
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32., cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-08-000421/6. 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) PARDOVICKI és TÁRSA Vendéglátó, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
„Végelszámolás alatt” (7624 Pécs, Tiborc u. 28/3. A ép.
1. lház.; cégjegyzékszáma: 02 06 072252; adószáma:
21997738-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
PARDOVICKI és TÁRSA Vendéglátó, 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. (A helyi kirendeltség címe: 7623 Pécs, Megyeri u. 66.)

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-08-000266/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) FRIDL Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság (7632 Pécs, Melinda utca 45. IV. em. 15.;
cégjegyzékszáma:
02
06
072333;
adószáma:
22113076-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-08-000123/17. 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) „WALKSHÖFER” Tetõépítõ és
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Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (7673
Kõvágószõlõs, Sajgói út 33.; cégjegyzékszáma:
02 09 065668; adószáma: 11561121-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7636 Pécs, Tildy Z. u. 57.
7673 Kõvágószõlõs, Sajgói utca 33.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32., cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-08-000322/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MARTINCAR SPED Gépjármû-kereskedelmi, Fuvarozó és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság (7300 Komló, Alkotmány utca 72.
4. em. 14.; cégjegyzékszáma: 02 09 070403; adószáma:
13602334-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL-ORG Tanácsadó Kft., 1107 Budapest, Mázsa tér 5–7., cégjegyzékszáma: 01 09 886496.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-08-000269/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „SKY BAU” Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(7300 Komló 3869/10.; cégjegyzékszáma: 02 09 070562;
adószáma: 12666511-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„HEZSÓ TEAM ” Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1115 Budapest, Bártfai utca 44.
1157 Budapest, Nyírpalota u. 5.
1118 Budapest, Maderspach Károlyné u. 6/B
7700 Mohács, Park u. 1/A. 4. em. 15.
Nem bejegyzett székhelye(i):
1118 Budapest, Maderspach Károlyné u. 6/B
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A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Kazal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929. (A helyi kirendeltség címe: 7623 Pécs, Megyeri u. 66.)

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-08-000275/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „Ormánsági Húsfeldolgozó” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(7817 Márfa, Fõ út 55.; cégjegyzékszáma: 02 09 071449;
adószáma: 12230747-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Wiesner és Társa Kereskedelmi Kft.
Elõzõ székhelye(i):
1039 Budapest, Bálint György u. 10. I/4.
1039 Budapest, Boglár utca 2. 8. em. 46.
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 Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-08-000359/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MANILIUS Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (6456 Madaras, Pozsonyi
u. 6.; cégjegyzékszáma: 03 06 110319; adószáma:
20904470-2-03) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REAL-HOLDING
Felszámoló, Vagyonkezelõ, Ipari és Szolgáltató Kft., 1132
Budapest, Victor Hugo u. 11–15., cégjegyzékszáma: 01 09
738760.
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dett végzésével a(z) KUNBARÁT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6200 Kiskõrös,
Hársfa utca 9.; cégjegyzékszáma: 03 09 110014; adószáma: 12890145-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MAROSHOLDING
Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1021 Budapest, Hárshegyi út 5–7. B ép. II. em. 21., cégjegyzékszáma: 01 09 870092.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
13.Fpk.03-08-000336/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Ribens-vital Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (6400 Kiskunhalas, Révész Gy. u. 6.; cégjegyzékszáma: 03 09 110179;
adószáma: 12931390-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
6400 Kiskunhalas, Sóstó u. 56.
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
13.Fpk.03-08-000333/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KAS-KARITASZ Termelõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6211 Kaskantyú, II. körzet 49.; cégjegyzékszáma: 03 09 111090; adószáma: 13154068-2-03) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER
Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Zrt., 1141 Budapest,
Lipótvár u. 27. III. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10
042636.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
13.Fpk.03-08-000331/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-08-000215/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 15. napján jogerõre emelke-

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 19. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) GASTROTECH FAZEKAS Élelmiszer-ipari és Vendéglátó-ipari Gép- és Berendezésgyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (6100 Kiskunfélegyháza, Izsáki út 83.; cégjegyzékszáma: 03 09 112820;
adószáma: 13565808-2-03) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
GASTROTECH FAZEKAS Élelmiszer-ipari és Vendéglátó-ipari Gép- és Berendezésgyártó, Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Jogelõd(ök):
„GASTROTECH FAZEKAS” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: KURÁTOR-FELSZÁMOLÓ Szolgáltató Kft., 1035 Budapest, Kórház
u. 29. I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 726061.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
13.Fpk.03-08-000337/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 9. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MALIGÁN Kereskedelmi, Fuvarozási és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(6223 Soltszentimre, Virágos u. 31.; cégjegyzékszáma:
03 09 114614; adószáma: 10541584-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
5462 Cibakháza, Madaraspart 1.
5461 Homok, Döbrei J. u. 145.
2317 Szigetcsép, Szõlõtelep (085/107) hrsz.
2317 Szigetcsép, Szõlõtelep hrsz. 085/107.
6223 Soltszentimre, Szentimre utca 66.
Nem bejegyzett székhelye(i):
2317 Szigetcsép, Szõlõtelep 085/107.
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
2.Fpk.04-08-000150/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „HARANGOZÓ LAJOS” Kereskedelmi és Vendéglátóipari Betéti Társaság (5561 Békésszentandrás, Tanya, III. ker. 3; cégjegyzékszáma:
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04 06 001861; adószáma: 20824938-2-04) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Békés Megyei Bíróság
2.Fpk.04-08-000115/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Pettner András Zoltán és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (5600 Békéscsaba, Orosházi út 22.; cégjegyzékszáma: 04 06 005291;
adószáma: 20877046-2-04) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Kazal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929.

A Békés Megyei Bíróság
2.Fpk.04-08-000127/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 10. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ULTRA MOBIL Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (5700 Gyula, Kertész
utca 9.; cégjegyzékszáma: 04 09 006963; adószáma:
13666703-2-04) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TREND Gazdasági
Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B II/17.,
cégjegyzékszáma: 01 09 867547.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-08-000196/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 26. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Home Cinema Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(3525 Miskolc, Tizeshonvéd u. 16. 5. em. 1.; cégjegyzékszáma: 05 06 012535; adószáma: 21165616-2-05) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
Home Cinema Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3518 Miskolc, Faller J. u. 1. A ép.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, 1146 Budapest, Cházár András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-08-000162/5. 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) JU-POLL Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (3561 Felsõzsolca,
Kertekalja u. 8.; cégjegyzékszáma: 05 06 014140; adószáma: 21838848-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
SIMEF Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3562 Onga, Dózsa György u. 16.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-08-000195/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 26. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PLUSZ-DUÓ Kereskedelmi és Vendéglátóipari Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (3529 Miskolc, Szentgyörgy u. 65. II/l.; cégjegyzékszáma: 05 09 004776; adószáma: 11387664-2-05)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
PLUSZ-DUÓ Kereskedelmi és Vendéglátóipari Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3561 Felsõzsolca, Dózsa Gy. u. 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszámoló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80/A 1. em. 3.,
cégjegyzékszáma: 01 09 878016.
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
7.Fpk.05-08-000282/6. sz. végzése
felszámolás megindításánakközzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 12. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ÁBRAHÁM és TÁRSA Építõipari
Korlátolt Felelõsségû Társaság (3770 Sajószentpéter,
Dózsa György u. 19.; cégjegyzékszáma: 05 09 010569;
adószáma: 13086761-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PRO ALKUSZ Gazdasági Szolgáltató és Tanácsadó Kft., 3535 Miskolc, Havas u. 24., cégjegyzékszáma: 05 09 002399.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-08-000213/10. 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) UNIO-WELL Kereskedelmi, Szolgáltató és Informatikai Kft. „végelszámolás alatt”
(3525 Miskolc, Széchenyi u. 6/B; cégjegyzékszáma:
05 09 011194; adószáma: 13252623-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
UNIO-WELL Kereskedelmi, Szolgáltató és Informatikai Kft.
Nem bejegyzett székhelye(i):
1148 Budapest, Lengyel u. 28. 2. em. 11.
A bíróság által kijelölt felszámoló: „TÍZEK” Felszámoló Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., 1211 Budapest,
Gyepsor u. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 729062.

A Csongrád Megyei Bíróság
12.Fpk.06-08-000385/5. 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) EUROPERSPEKTÍVA Gazdasági
Tanácsadó Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(6800 Hódmezõvásárhely, Tanya 5422.; cégjegyzékszáma: 06 06 014260; adószáma: 21886250-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
EUROPERSPEKTÍVA Gazdasági Tanácsadó Betéti
Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6722 Szeged, Pillich K. u. 17.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1075 Budapest, Kazinczy u. 24–26., cégjegyzékszáma: 01 10 044789. (A helyi
kirendeltség címe: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/1.)

A Csongrád Megyei Bíróság
2.Fpk.06-08-000130/23. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 15. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Szentmihályi Új Élet Élelmiszeripari Feldolgozó, Növénytermelõ és Kereskedelmi Kft.
(6710 Szeged-Szentmihály, Központi major; cégjegyzékszáma: 06 09 006203; adószáma: 11083614-2-06) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Tésztagyöngyök Élelmiszeripari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Halasi Csirke Plusz Kereskedelmi és Baromfifeldolgozó Kft.
BÓRA 2000 Növénytermelõ és Kereskedelmi kft
Elõzõ székhelye(i):
6710 Szentmihály, Kapisztrán u. 60.
6237 Kecel, Csillag u. 2.
Nem bejegyzett székhelye(i):
6237 Kecel, Csillag u. 2
A bíróság által kijelölt felszámoló: PACTOREX Holding Felszámoló, Végelszámoló és Reorganizáló Kft.,
6722 Szeged, Boldogasszony sgt. 63., cégjegyzékszáma:
06 09 002839.

A Csongrád Megyei Bíróság
2.Fpk.06-08-000292/4. 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) KNEUBATIK BAU Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság – végelszámolás alatt –
(6791 Szeged, Kikindai utca 37.; cégjegyzékszáma:
06 09 010243; adószáma: 13602987-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
KNEUBATIK BAU Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Gazdasági
és Pénzügyi Zrt., 1116 Budapest, Hengermalom út 1., cégjegyzékszáma: 01 10 041773.
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A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-08-000180/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ZSAZSA-2001. Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(2483 Gárdony, Daru u. 6.; cégjegyzékszáma:
07 06 007648; adószáma: 22086192-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
ZSAZSA-2001. Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-07-000673/17. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 1. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) B. S. Kereskedelmi Betéti Társaság
(2483 Gárdony, Bóné K. utca 70.; cégjegyzékszáma:
07 06 007970; adószáma: 20138107-2-07) 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 Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-08-000250/6. 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) HASI PÉKSÉG Sütõipari, Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság (8000 Székesfehérvár, Móri út 26.; cégjegyzékszáma: 07 06 009649; adószáma: 20739533-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyonértékelõ Zrt., 1091 Budapest, Üllõi út 51., cégjegyzékszáma: 01 10 041596.
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A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-08-000245/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „GAPET ’2002" Kereskedelmi Betéti Társaság (8000 Székesfehérvár, Semmelweis utca 11.
2. em. 3.; cégjegyzékszáma: 07 06 011445; adószáma:
21416826-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Havranek út 53.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PARA Gazdasági
Tanácsadó Kft., 1138 Budapest, Népfürdõ u. 7., cégjegyzékszáma: 01 09 710659.

A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-08-000252/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
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A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-08-000249/5. 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) LUI-Medical Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (2431 Perkáta, Táncsics Mihály
utca 43.; cégjegyzékszáma: 07 06 014268; adószáma:
22351926-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-08-000230/6. 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) WENGÉ ’03 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (8000 Székesfehérvár, Kégl Gy.
u. 11.; cégjegyzékszáma: 07 06 012391; adószáma:
21822489-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
WENGÉ ’03 Asztalosipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Gáz u. 16. 8. em. 22.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CONSULT Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034
Budapest, Seregély u. 13., cégjegyzékszáma: 01 09
066529.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 30. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) FEKETE VÍZ Építõipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 113.; cégjegyzékszáma:
07 09 003219; adószáma: 11110732-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Várkörút 1/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: MAROSHOLDING
Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1021 Budapest, Hárhegyi út 5–7. B ép. II. em. 21., cégjegyzékszáma:
03 09 109743.

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-07-000258/19. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000445/17. 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) Bernáth és Társa Kereskedelmi,
Szolgáltató Betéti Társaság (8000 Székesfehérvár, Tátra
utca 61.; cégjegyzékszáma: 07 06 013926; adószáma:
22278216-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 13. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BAURON Építõipari és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (8000 Székesfehérvár,
Budai út 9–11.; cégjegyzékszáma: 07 09 008226; adószáma: 12734746-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
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Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Rózsahegyi u. 58.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1075 Budapest, Kazinczy u. 24–26., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000639/21. 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) VENEZIA BLUES Vendéglátóipari
és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2484
Agárd, Szondy utca 7.; cégjegyzékszáma: 07 09 010743;
adószáma: 13377991-2-07) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454.

A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-08-000264/5. 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) NS GLOBÁL Gazdasági Tanácsadó
és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(8083 Csákvár, Vértes utca 37.; cégjegyzékszáma:
07 09 010770; adószáma: 10971424-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
HUNGAROBILANZ Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1027 Budapest, Margit krt. 64/A I. 5.
1024 Budapest, Káplár u. 15-17. I/6.
1158 Budapest, Késmárk u. 8–10.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-08-000059/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 25. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) AUTOFIELD Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8000 Székesfehérvár, Palotai út 13. fszt. 9.; cégjegyzékszáma:
07 09 011121; adószáma: 13468938-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Udvardi utca 13.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-08-000042/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) CEMCOW Pénzügyi Tanácsadó,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8000 Székesfehérvár, Széchenyi út 28.; cégjegyzékszáma: 07 09 011420; adószáma: 13537944-2-07) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Kazal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000489/20. 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) FIGURA 99 Reklám, Szakértõi és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (8000
Székesfehérvár, Cserepes köz 7. 10. em. 64.; cégjegyzékszáma: 07 09 011597; adószáma: 12549193-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2100 Gödöllõ, Szabadság tér 15.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO-ALBA Szolgáltató Zrt., 1055 Budapest, Stollár Béla u. 3/A V/l., cégjegyzékszáma: 01 10 043170.
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A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-08-000161/10. 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) Demko Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2091 Etyek,
Magyar utca 54.; cégjegyzékszáma: 07 09 011873; adószáma: 13190400-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
CSEJTEI TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1125 Budapest, Tusnádi u. 43.
Nem bejegyzett székhelye(i):
1115 Budapest, Bártfai út 44.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INVEST ALMANACH Pénzügyi Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16. II/17., cégjegyzékszáma: 01 09 561904.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-08-000151/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 9. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) DÁLIA 2001 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (cégjegyzékszáma: 07 09 011913) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59. I/8.,
cégjegyzékszáma: 01 09 269955.

A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-08-000072/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 2. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ÓCSA-Busz Közlekedési Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás
alatt” (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 96.; cégjegyzékszáma: 07 09 011969; adószáma: 13248132-2-07) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
ÓCSA-Busz Közlekedési Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1094 Budapest, Angyal u. 19.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-07-000426/15. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 24. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Gagyi és Társai Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (9168 Csorna-Földsziget,
Rákóczi F. u. 18.; cégjegyzékszáma: 08 06 010298; adószáma: 20532635-2-08) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1044 Budapest, Megyeri út 220. 2. em. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: FISKÁLIS Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Kft., 1027 Budapest, Varsányi
Irén u. 38. fszt. 1. (1535 Budapest, Pf. 933., cégjegyzékszáma: 01 09 689092.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-08-000086/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PWV Beruházási Betéti Társaság
(9200 Mosonmagyaróvár, Alkotmány utca 13.; cégjegyzékszáma: 08 06 011519; adószáma: 21808621-2-08) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-08-000240/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 15. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ÉPVILL-TECHNO Kereskedelmi
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és Szolgáltató Betéti Társaság (9022 Gyõr, Rákóczi Ferenc utca 10.; cégjegyzékszáma: 08 06 012448; adószáma:
22140678-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: City Invest Üzleti
Tanácsadó Kft., 1066 Budapest, Teréz körút 6., cégjegyzékszáma: 13 09 083631.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-08-000143/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 16. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „Busz-Center” Ipari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9071
Gönyû, Rákóczi u. 60.; cégjegyzékszáma: 08 09 009577;
adószáma: 12648041-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Jogelõd(ök):
„Busz-Center” Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32., cégjegyzékszáma: 01 09 724084.
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dett végzésével a(z) Medicina & Edukáció Egészségügyi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9023
Gyõr, Ifjúság krt. 101.; cégjegyzékszáma: 08 09 012310;
adószáma: 13314444-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT PLUSZ
Szolgáltató Kft., 7100 Szekszárd, Mikes u. 9–11., cégjegyzékszáma: 17 09 001262.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-08-000241/5. 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) Ink-Team Irodatechnikai Szolgáltató és Kereskedõ Korlátolt Felelõsségû Társaság
(9400 Sopron, Machatsek u. 9. A ép.; cégjegyzékszáma:
08 09 014836; adószáma: 13484121-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1171 Budapest, Postakocsi utca 93.
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
4.Fpk.08-08-000237/5. 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) RODA 2002 Építõipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (9184 Kunsziget,
Ifjúság utca 46.; cégjegyzékszáma: 08 09 010878; adószáma: 12960877-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-08-000234/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 17. napján jogerõre emelke-

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000160/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 24. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „BER és GAR” Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10., Ipari Park.; cégjegyzékszáma: 09 09 007291; adószáma: 12468894-2-09)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4027 Debrecen, Honvédtemetõ utca 27.
Nem bejegyzett székhelye(i):
3373 Besenyõtelek, Hámán Kató utca 3.
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 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
10.Fpk.15-07-001218/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-08-000279/6. 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) TOP-EURO-CAR Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4264 Nyírábrány, Pergõ u. 21.; cégjegyzékszáma: 09 09 013325)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DUNA AUDIT
Könyvszakértõi Iroda Kft., 1115 Budapest, Bartók Béla
út 131/A, cégjegyzékszáma: 01 09 162918. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7.)

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 24. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MEZ-KAR-KER Kereskedelmi és
Építõipari Betéti Társaság (3386 Sarud, Sárvári út 26.;
cégjegyzékszáma:
10
06
026546;
adószáma:
22278278-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1047 Budapest, Báthori u. 3. fszt. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1024 Budapest, Retek u. 10.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 044406.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-07-000357/15. 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) TUBEX 2001 KERESKEDELMI
ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG (3324 Felsõtárkány, Fõ u. 260.; cégjegyzékszáma: 10 06 024756;
adószáma: 21137343-2-10) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-08-000298/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Rostás és Társa Építõipari Betéti
Társaság (3295 Erk, Széchenyi István utca 8.; cégjegyzékszáma: 10 06 026097; adószáma: 22171607-2-10) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
3295 Erk, Széchenyi István út 2.
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
3.Fpk.10-08-000145/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PET-KOMP Kompresszor- és
Szûréstechnika Kft. (3300 Eger, Rákóczi út 13. A ép.
3. em. 11.; cégjegyzékszáma: 10 09 024705; adószáma:
12717507-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Felszámoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A, cégjegyzékszáma: 01 09 562281.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-08-000236/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ATP HUNGÁRIA Vegyes-kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(3200 Gyöngyös, Kossuth u. 45.; cégjegyzékszáma:
10 09 025052; adószáma: 12860935-2-10) 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.
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A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-08-000250/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 16. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Kurír Hungary Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3300 Eger,
Paphegy utca 1.; cégjegyzékszáma: 10 09 027807; adószáma: 12235144-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
EL-GAS Control Mûszaki, Biztonságtechnikai Korlátolt Felelõsségû Társaság
EL-GASZTRO-RÉ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Elõzõ székhelye(i):
1022 Budapest, Bogár u. 29/D
1138 Budapest, Kárpát u. 46. 10. em. 40.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MAROSHOLDING
Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1021 Budapest, Hárshegyi út 5–7., cégjegyzékszáma: 03 09 109743.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-08-000167/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 22. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ZIXEM-2000 Gépjármûforgalmazó és Szolgáltató KFT (3300 Eger, Törvényház u. 13–15.
1. em. 20.; cégjegyzékszáma: 10 09 027895; adószáma:
11097686-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
6721 Szeged, Vadász u. 9.
6728 Szeged, Dorozsmai út 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/13., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-08-000294/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) LÉDA & LUCA Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (3300 Eger, Grónay Sándor
út 9. 6. em. 4.; cégjegyzékszáma: 10 09 028230; adószáma: 12544569-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
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Elõzõ székhelye(i):
1148 Budapest, Fogarasi út 13.
Nem bejegyzett székhelye(i):
3300 Eger, Grónay Sándor út 9. 6. em. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/13., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-08-000269/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 25. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Szõlõskert Borászati és Hûtõipari
Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (3214 Nagyréde, Gyöngyösi út 1.; cégjegyzékszáma: 10 10 020190;
adószáma: 11851855-2-10) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Szõlõskert Borászati és Hûtõipari Részvénytársaság
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
3.Fpk.10-06-000377/35. 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) EL 04. Tervezõ és Kivitelezõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (3000 Hatvan, Dembinszky u. 69.; cégjegyzékszáma: 10 10 020233; adószáma: 12665390-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
ELSÕ LAKÁS Beruházó és Értékesítõ Részvénytársaság
EL 04. Tervezõ és Kivitelezõ Részvénytársaság
Elõzõ székhelye(i):
1055 Budapest, Kossuth tér 13–15. 3. em. 1.
1116 Budapest, Szerémi út 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
O. u. 6–8., cégjegyzékszáma: 01 09 364827.
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A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-08-070397/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Maczkó és Társa Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (2800 Tatabánya, Április
utca 33.; cégjegyzékszáma: 11 06 003787; adószáma:
23652354-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2800 Tatabánya, Dózsa György u. 53. 2/3/3.
2890 Tata, Kocsi utca 25.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szolgáltató Rt., 1055 Budapest, Stollár Béla u. 3/A V/l., cégjegyzékszáma: 01 10 043170.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-08-070367/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) INGATLAN-KALMÁR Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2900 Komárom,
Igmándi út 35.; cégjegyzékszáma: 11 09 008263; adószáma: 12683358-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Komáromi Bérlakás Építõ, Kezelõ, Forgalmazó és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-08-070385/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PRO-WALL Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2500 Esztergom, Parcella u. 11253 hrsz.; cégjegyzékszáma: 11 09 008411; adószáma: 12283972-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
BAKER Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1071 Budapest, Damjanich u. 47.
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1118 Budapest, Torbágy u. 5.
1042 Budapest, Árpád út 56.
2151 Fót, Erdõalja utca 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVUM Pénzügyi,
Gazdasági Tanácsadó és Mûszaki Szolgáltató Kft., 1068
Budapest, Benczúr utca 8. I. em. 5., cégjegyzékszáma:
01 09 268312.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-08-070197/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 9. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BENJÁMIN TRANSZ Belföldi Teher- és Személyfuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2832 Héreg, Honvéd
u. 27.; cégjegyzékszáma: 11 09 009859; adószáma:
13215857-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
BANJÁMIN TRANSZ Belföldi Teher- és Személyfuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2837 Vértesszõlõs, Baromállás dûlõ 1752. hrsz.
Fióktelepe(i):
2800 Tatabánya, Gyõri út 1/A, 7721/22 hrsz.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VIENNA CONSULT Könyvvizsgáló és Adószakértõ Kft., 1119 Budapest, Petzvál József u. 56. fszt. 4–5., cégjegyzékszáma:
01 09 161096.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-08-070399/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 9. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) HUNGAROMEK Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2890 Tata, Május 1. út 36. 1. lház. fszt. 2.; cégjegyzékszáma: 11 09 009934; adószáma: 13236887-2-11) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MAROSHOLDING
Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1021 Budapest, Hárshegyi út 5–7. B ép. II. 21., cégjegyzékszáma:
03 09 109743.
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A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-08-070365/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-08-070371/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ST-BAU 98’ Építõipari, Szolgáltató
és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2500 Esztergom, Hunyadi utca 14.; cégjegyzékszáma:
11 09 010282; adószáma: 13337115-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCUR Befektetési Kft., 1066 Budapest, Teréz krt. 6., cégjegyzékszáma:
01 09 068182.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) CD-BAU Építõipari és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2858 Császár, Ady
Endre út 39.; cégjegyzékszáma: 11 09 011836; adószáma:
12568822-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
CDVD-NC AUDIT Könyvvizsgáló Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1181 Budapest, Darányi Ignác u. 101.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. 2. em. 16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-08-070366/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) CSEPP + TIM Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (2536 Nyergesújfalu, Tó
utca 2.; cégjegyzékszáma: 11 09 010854; adószáma:
13508931-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A felszámolás alatt álló idegen nyelvû elnevezései:
CSEPP + TIM Ltd.
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 Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-08-070358/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Komáromi Klíma és Villanyszerelõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2941 Ács, Kinizsi Pál utca 14.; cégjegyzékszáma: 11 09 011347; adószáma: 13651307-2-11) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2921 Komárom, Szabadság utca 2. A ép.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONSULTATIO-L.
2008. Gazdasági Tanácsadó Kft., 1121 Budapest, Zugligeti út 6., cégjegyzékszáma: 01 09 062748.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-08-070369/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 24. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) T. B. R. TECHNIK Építõipari és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2855 Bokod, Tátra út 47.; cégjegyzékszáma: 11 09 011851; adószáma: 13792002-2-11) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2854 Dad, Badacsonyi utca 35.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-08-070373/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) FINITO JANUÁR Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tatabánya, Komáromi
út 31. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 11 09 012909; adószáma:
12984501-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
WORLD-AUTO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
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Elõzõ székhelye(i):
1107 Budapest, Gém u. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VIENNA CONSULT Könyvvizsgáló és Adószakértõ Kft., 1119 Budapest, Petzvál József u. 56. fszt. 4–5., cégjegyzékszáma:
01 09 161096.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-08-001300/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BUDA-PINGVIN Hidegkonyhai
Termelõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tatabánya, Vágóhíd u. 2., elõzõ
székhelye: 1033 Budapest, Csikós u. 6.; cégjegyzékszáma:
11 09 013450; adószáma: 12142181-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2310 Szigetszentmiklós, Hullám u. 15.
1101 Budapest, Kõbányai út 30.
Nem bejegyzett székhelye(i):
1033 Budapest, Kaszásdûlõ u. 2. 2. em. 305.
2800 Tatabánya, Vágóhíd u. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT-AUDIT
Üzletviteli Szolgáltató Kft., 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 2.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-08-070375/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) GJP- BAU Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tatabánya, Bánhidai-ltp. 210. fszt. 2.; cégjegyzékszáma:
11 09 040105; adószáma: 10271755-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
DIVAT Korlátolt Felelõsségû Társaság
DIVAT Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás
alatt”
DIVAT Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2800 Tatabánya, Dózsa Gy. u. és Madách u. sarok
A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyonértékelõ Rt., 1091 Budapest, Üllõi út 51., cégjegyzékszáma: 01 10 041596.
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A Nógrád Megyei Bíróság
5.Fpk.12-08-000127/4. 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) PLASTIX Kereskedelmi Betéti
Társaság „végelszámolás alatt” (3104 Salgótarján, Gorkij körút 85. 3. em. 30.; cégjegyzékszáma: 12 06 001535;
adószáma: 24012809-2-12) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
PLASTIX Kereskedelmi Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3060 Pásztó, Nagymezõ u. 79.
3100 Salgótarján, Rákóczi út 6. II. em. 4.
3102 Salgótarján, Petõfi út 27/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonkezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Róna
u. 207. II/5., cégjegyzékszáma: 01 09 739104. (A helyi kirendeltség címe: 3100 Salgótarján, Pécskõ út 2. I/4., 3101
Salgótarján, Pf. 144)

A Nógrád Megyei Bíróság
5.Fpk.12-08-000108/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 16. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BAL-ÉP 2004 Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (3063 Jobbágyi,
Kossuth út 38.; cégjegyzékszáma: 12 06 004988; adószáma: 22116471-2-12) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: B & B Gazdasági
Tanácsadó Kft., 3100 Salgótarján, Kun utca 2., cégjegyzékszáma: 12 09 001547.

A Nógrád Megyei Bíróság
2.Fpk.12-08-000110/4. 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) TER-Építõ Építõipari Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(3070 Bátonyterenye, Kossuth Lajos út 3. 1. em. 2.; cégjegyzékszáma: 12 06 005265; adószáma: 21473126-2-12)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

2008/33. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

Elõzõ elnevezése(i):
TER-Építõ Építõipari Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3078 Bátonyterenye, Virág út 2.
1138 Budapest, Párkány u. 5. 1. em. 2.
3070 Bátonyterenye, Bányász út 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Nógrád Megyei Bíróság
2.Fpk.12-08-000051/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 21. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ÖKOHERBA Mezõgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2677 Herencsény, Kossuth út 154/A; cégjegyzékszáma: 12 09 003605; adószáma: 12580097-2-12) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
ÖKOHERBA Oktató és Szolgáltató Kft.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
BIOHERBA 2000 Oktató és Szolgáltató Kft.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szt. István krt 1., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Nógrád Megyei Bíróság
2.Fpk.12-08-000116/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) FABIST 2000 Faipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (2651 Rétság, Köztársaság u. 16.; cégjegyzékszáma: 12 09 003952; adószáma: 12876239-2-12)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Jogelõd(ök):
FABIST 2000 Faipari Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szt. István krt 1., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.
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A Nógrád Megyei Bíróság
2.Fpk.12-08-000050/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 21. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „AGROHERBA” Gyógynövénytermelõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2677 Herencsény, Béke út 2/A; cégjegyzékszáma:
12 09 004806; adószáma: 11832511-2-12) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2600 Vác, Verõcei út 3.
2677 Herencsény 0213/2. hrsz.
Jogelõd(ök):
MED-PLANT Kutatási, Fejlesztési és Termelési Betéti
Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szt. István krt 1., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Nógrád Megyei Bíróság
4.Fpk.12-08-000138/3. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Siegel-Bau Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás
alatt” (3070 Bátonyterenye, Felsõtelep 16.; cégjegyzékszáma: 12 09 005068; adószáma: 13498760-2-12) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Siegel-Bau Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2051 Biatorbágy, Baross Gábor út 36.
2351 Alsónémedi, hrsz. 2708.
A bíróság által kijelölt felszámoló: B & B Gazdasági
Tanácsadó Kft., 3100 Salgótarján, Kun utca 2., cégjegyzékszáma: 12 09 001547.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-002673/7. 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) PSP - BAU Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (2131 Göd, Babits M. u. 4.; cég-
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jegyzékszáma: 13 06 020299; adószáma: 24556402-2-13)
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 Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-002004/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) Stil-Ber Építõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (2030 Érd, Külsõ Római út 1.; cégjegyzékszáma: 13 06 031174; adószáma: 24635778-2-13)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Telephelye(i):
2030 Érd, Trencsényi út 18.
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
6.Fpk.13-07-002124/7. 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) HORNI Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (2364 Ócsa, Epreskert utca 20.; cégjegyzékszáma: 13 06 046305; adószáma: 21479713-2-13)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Telephelye(i): 2364 Ócsa, Falú Tamás utca 9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-08-000071/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 23. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „M-G-M” Ipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(2133 Szõdliget, Hunyadi utca 4.; cégjegyzékszáma:
13 06 049378; adószáma: 21827532-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
„M-G-M” Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-08-000034/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) STANCY Szállítmányozási és Informatikai Korlátolt Felelõsségû Társaság (2040 Budaörs, Tátra utca 10.; cégjegyzékszáma: 13 09 092475; adószáma: 12918612-2-13) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Fióktelepe(i):
2211 Vasad, II. kerület 99.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-001618/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) N. O. M. 2001 Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2011 Budakalász, Rigó utca 24. B ép.; cégjegyzékszáma:
13 09 097643; adószáma: 11836807-2-13) 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
6.Fpk.13-07-002394/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 20. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) NORTPEX Számítástechnikai
Korlátolt Felelõsségû Társaság hivatalból „végelszámolás alatt” (2600 Vác, Árpád fejedelem u. 67.; cégjegy-
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zékszáma: 13 09 099479; adószáma: 13303334-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
NORTPEX Számítástechnikai Korlátolt Felelõsségû
Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONTACT NORD
Felszámoló, Vagyonkezelõ Kft., 1078 Budapest, István
u. 47. II/14., cégjegyzékszáma: 01 09 463743.

tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2310 Szigetszentmiklós, Szellõs u. 106.; cégjegyzékszáma: 13 09 103984;
adószáma: 13524557-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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
3.Fpk.13-07-001810/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-08-000563/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BENCE AUTÓ Gépjármû-kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2146 Mogyoród,
Gödöllõi út 23.; cégjegyzékszáma: 13 09 100830; adószáma: 13103268-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1135 Budapest, Róbert Károly körút 102. 2. em. 35.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DELTA NOVA Felszámoló és Tanácsadó Kft., 2890 Tata, Ady E. u. 67., cégjegyzékszáma: 11 09 002635.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PETROL-PLAST Kereskedelmi
Vállalkozó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2220 Vecsés, Dózsa György út 86.; elõzõ székhelye:
2220 Vecsés, Dózsa György út 11.; cégjegyzékszáma:
13 09 104912; adószáma: 12009642-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Telephelye(i):
2220 Vecsés, Dózsa György út 86.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CMB Holding Gazdasági, Mûszaki Tanácsadó Kft., 1164 Budapest, Jövendõ
u. 3., cégjegyzékszáma: 01 09 160583.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-002138/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) WESTBAM 2003 Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2220 Vecsés, Bocskai utca 53.; cégjegyzékszáma: 13 09 102502;
adószáma: 13075943-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KURÁTOR-FELSZÁMOLÓ Szolgáltató Kft., 1035 Budapest, Kórház
u. 29., cégjegyzékszáma: 01 09 726061.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-001883/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 2. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ANCONA-SEC Biztonsági Szolgál-

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-001908/13. 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) Klaudia Vendéglátó és Fuvarozó
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2765 Farmos, Jászberényi út 138.; cégjegyzékszáma: 13 09 106541; adószáma:
13654434-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Telephelye(i):
2765 Farmos, Jászberényi út 126/A
Jogelõd(ök):
Klaudia Vendéglátó Közkereseti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CONSULT Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság, 1034 Budapest, Seregély
u. 13., cégjegyzékszáma: 01 09 066529.
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A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-08-000575/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KERÉK AUTÓSISKOLA Oktatási, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (2030 Érd, Othelló u. 37.; cégjegyzékszáma:
13 09 109393; adószáma: 13152310-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1215 Budapest, Katona J. u. 79.
Telephelye(i):
2030 Érd, Diósdi út 8.
2030 Érd, Budai út 24.
2030 Érd, Széchenyi tér 1.
2030 Érd, Szántó u. 18.
Fióktelepe(i):
1114 Budapest, Budaörsi út 1092/6 hrsz.
8313 Balatongyörök, Szépkilátó 083/1/A hrsz.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Felszámoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A, cégjegyzékszáma: 01 09 562281.
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ma: 12344345-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1133 Budapest, Pozsonyi út 61.
Jogelõd(ök):
ORNA Ország és Nagy Ipari-Szolgáltató, Mûszaki Fejlesztõ, Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CMB Holding Gazdasági, Mûszaki Tanácsadó Kft., 1164 Budapest, Jövendõ
u. 3., cégjegyzékszáma: 01 09 160583.

A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-08-000207/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 16. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „KISATÁD” Beszerzõ, Értékesítõ
és Raktározó Szövetkezet (7500 Nagyatád, Dózsa Gy.
utca 78.; cégjegyzékszáma: 14 02 300119; adószáma:
12474174-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41., cégjegyzékszáma: 01 09 681843.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-002312/10. 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) Café Cream 21 Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2000
Szentendre, Szûcs József u. 28. fszt. 2.; cégjegyzékszáma:
13 09 113139; adószáma: 13957775-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Fióktelepe(i):
1012 Budapest, Pálya u. 9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KURÁTOR-FELSZÁMOLÓ Szolgáltató Kft., 1035 Budapest, Kórház
u. 29., cégjegyzékszáma: 01 09 726061.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-08-000344/12. 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) ORNA DISZMÛÁRUGYÁR Korlátolt Felelõsségû Társaság (2100 Gödöllõ, Podmaniczky utca 29.; cégjegyzékszáma: 13 09 117130; adószá-

A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-08-000247/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 22. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „Tomi-Tours” Szolgáltató Betéti
Társaság, f. a. (8600 Siófok, Május 1. u. 51.; cégjegyzékszáma: 14 06 303265; adószáma: 25255991-2-14) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Válságmenedzser és Felszámoló Részvénytársaság, 1145 Budapest, Uzsoki u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10
043681.

A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-08-000271/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 22. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „S CORPS” Vagyonvédelem Betéti
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Társaság, f. a. (8640 Fonyód, Bartók Béla u. 9.; cégjegyzékszáma: 14 06 307860; adószáma: 21470202-2-14) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
ROYAL’98. Biztonsági Iroda Vagyonvédelmi Betéti
Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1097 Budapest, Drégely u. 12. 2. em. 18.
1016 Budapest, Gellérthegy u. 6. fszt. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-08-000220/7. 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) MEGAVILL PLUSSZ Kereskedelmi, Vendéglátó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság „végelszámolás alatt” (8600 Siófok, Tanácsház u. 2. VII/29.; cégjegyzékszáma: 14 09 303266; adószáma: 11487771-2-14) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
MEGAVILL PLUSSZ Kereskedelmi, Vendéglátó és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Kazal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929.

A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-08-000255/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 24. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) VEÉGH Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8640 Fonyód, József
utca 28.; cégjegyzékszáma: 14 09 305359; adószáma:
13019589-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i): Veégh Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8640 Fonyód, Szabadság utca 38.
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Jogelõd(ök):
Veégh Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS
Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-08-000267/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MATAVILL Építõ, Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság, f. a.
(8638 Balatonlelle, Sorház köz 8.; cégjegyzékszáma:
14 09 306446; adószáma: 13044323-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
SZERÁF RC Üzleti Tanácsadó, Piacfejlesztõ és Fõvállalkozói Korlátolt Felelõsségû Társaság
KOKAMA RC Építõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1172 Budapest, Rákóczi út 44. 1. em. 7.
1072 Budapest, Rákóczi út 44. 1. em. 7.
1157 Budapest, Nyírpalota út 5. fszt.
8600 Siófok, Bláthy Ottó utca 26. 2. em. 10.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CERES Gazdasági
Tanácsadó és Felszámoló Kft., 7400 Kaposvár, Arany J.
tér 5., cégjegyzékszáma: 14 09 306648.

A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-08-000256/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) LACN Építõipari Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság (8655 Som, Széchenyi u. 13.; cégjegyzékszáma: 14 09 307553; adószáma: 13361484-2-14)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1108 Budapest, Kõvágó utca 16/A 5. em. 22.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Rt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000630/5. 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) SZALKAI ERDÕS Fuvarozó Betéti
Társaság (4600 Kisvárda, Bocskai utca 8.; cégjegyzékszáma: 15 06 083936; adószáma: 25673782-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
ERDÕS Fuvarozó Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4900 Fehérgyarmat, Táncsics u.
304941 Penyige, Kossuth u. 244.
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.15-08-000808/4. 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) „TÓTH ÉS TÁRSA” Szolgáltató
Betéti Társaság (4483 Buj, Mezõ utca 34.; cégjegyzékszáma: 15 06 086260; adószáma: 20176572-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„SZABÓNÉ és TÁRSA” Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4564 Nyírmada, Kölcsey u. 24.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER
Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Rt., 1141 Budapest,
Lipótvár 27., cégjegyzékszáma: 01 10 042636. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000758/6. 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) DUDÁS-GÁVA Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4471 Gávavencsellõ, Honvéd u. 1.; cégjegyzékszáma: 15 06 086533; adószáma:
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20247731-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
ZÁKÁNY Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
HETEI-LOVAS Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Levendula u. 17.
4400 Nyíregyháza, Toldi u. 66. 2. em. 21.
Nem bejegyzett székhelye(i):
1213 Budapest, Gyepsor utca 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: GORDIUS CONSULTING Gazdasági Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonértékelõ Rt., 1143 Budapest, Besnyõi u. 13., cégjegyzékszáma: 01 10 042573. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 13.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000845/4. 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) VLASZ-TRADE Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(4600 Kisvárda, Gagarin utca 36.; cégjegyzékszáma:
15 06 088911; adószáma: 21087097-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
VLASZ-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4600 Kisvárda, Gagarin u. 22.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befektetési és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000849/5. 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) ELENA-CO N21 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Gagarin
utca 9.; cégjegyzékszáma: 15 06 089068; adószáma:
21115848-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4600 Kisvárda, Gagarin u. 22.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Rigó u. 61.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000821/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 16. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) VENEC-21N Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Gagarin u. 22.;
cégjegyzékszáma:
15
06
089205;
adószáma:
21139510-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 12.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000822/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 16. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) NATANA and L Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Gagarin
u. 22.; cégjegyzékszáma: 15 06 089233; adószáma:
21145436-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszakértõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedelmi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em., cégjegyzékszáma: 15 09 060370.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000744/5. 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) NIKA-21 NET Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Gagarin
u. 22.; cégjegyzékszáma: 15 06 089413; adószáma:
21175495-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Könyvvizsgáló és Gazdasági Szakértõ Kft., 4400 Nyíregyháza, Vasvári P. u. 3., cégjegyzékszáma: 15 09 065077.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000862/5. 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) SCOROBEJ-21 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Gagarin
utca 5.; cégjegyzékszáma: 15 06 089474; adószáma:
21181407-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4600 Kisvárda, Gagarin u. 22.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszakértõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedelmi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em., cégjegyzékszáma: 15 09 060370.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000906/4. 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) WORLD-PREMIUM Termelõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Szüret u. 22.; cégjegyzékszáma: 15 06 089487;
adószáma: 21182161-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Fazekas tér 1. 1. em. 11.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000853/5. 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) LAKSMI and M Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Gagarin
u. 22.; cégjegyzékszáma: 15 06 089586; adószáma:
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21194430-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
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.15-08-000757/5. 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) MECHTI-21 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Gagarin utca 5.;
cégjegyzékszáma:
15
06
089596;
adószáma:
21195307-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4600 Kisvárda, Gagarin u. 22.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DUNA AUDIT
Könyvszakértõi Iroda Kft., 1115 Budapest, Bartók Béla
út 131/A, cégjegyzékszáma: 01 09 162918. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000756/5. 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) SAMSZIDAR-21N Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki u. 18.;
cégjegyzékszáma:
15
06
089887;
adószáma:
21392951-2-15) 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 helyi
kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 2.
B lház. 3. em. 6.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000693/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 28. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) ZINUR AND CO Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki u. 18.;
cégjegyzékszáma:
15
06
089905;
adószáma:
21394276-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PRO ALKUSZ Gazdasági Szolgáltató és Tanácsadó Kft., 3535 Miskolc, Havas u. 24., cégjegyzékszáma: 05 09 002399.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000730/4. 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) NADEJDA-KURSK Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki
út 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 090136; adószáma:
21437320-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befektetési és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000714/5. 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) PAMJATY-S Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki út 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 090399; adószáma: 21456509-2-15)
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.15-08-000819/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 16. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) AVIKVAL Kereskedelmi és Szol-
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gáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki út 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 090483; adószáma: 21466711-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
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.15-08-000850/5. 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) PRIVET NETWORK-21 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda,
Litki út 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 090679; adószáma:
21495157-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
PRIVET-21 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
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.
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000851/5. 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) GALMA-NET 21 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki út 18.;
cégjegyzékszáma:
15
06
090977;
adószáma:
21513026-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
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.15-08-000720/4. 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) SZÁNTÓ-HÍR Hirdetési Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (4531 Nyírpazony,
Kossuth u. 64.; cégjegyzékszáma: 15 06 091253; adószáma: 21564156-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 12.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000811/5. 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) ASADIL-TRADE Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4431 Nyíregyháza-Sóstófürdõ, Szivárvány u. 97.; cégjegyzékszáma: 15 06 090757;
adószáma: 21499481-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
VLADPRIM-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Vagyonhasznosító Rt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
6/3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5. I/109.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000790/4. 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) NAR-SED Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Szent L. u. 29.; cégjegyzékszáma: 15 06 091497; adószáma: 21576559-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi Rt., 1054 Budapest, Honvéd u. 8. I. em. 2., cégjegyzékszáma: 01 10
044406. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza,
Kórház u. 61.)
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000805/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000799/4. 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) NOVETO-NETWORK
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti társaság (4600
Kisvárda, Somogyi R. u. 1.; cégjegyzékszáma:
15 06 091553; adószáma: 21582949-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 12.)

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SZERIG Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4625 Záhony, Ifjúság u. 4/C fszt. 2.;
cégjegyzékszáma:
15
06
092595;
adószáma:
21925719-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Rigó u. 61.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000748/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000823/4. 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) KONIK Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4625 Záhony, Ifjúság u. 4/C
F lház. 1.; cégjegyzékszáma: 15 06 091926; adószáma:
21810866-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Rt., 1135 Budapest, Csata u. 11. magasföldszint 7., cégjegyzékszáma:
01 10 041640. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3.)

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 16. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) IZA Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság (4625 Záhony, Ifjúság u. 4/C fszt. 2.; cégjegyzékszáma: 15 06 092597; adószáma: 21925733-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DUNA AUDIT
Könyvszakértõi Iroda Kft., 1115 Budapest, Bartók Béla
út 131/A, cégjegyzékszáma: 01 09 162918. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000572/5. 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) AJ-ALI-TRADE Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Család
u. 74.; cégjegyzékszáma: 15 06 092352; adószáma:
21877685-2-15) 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.15-08-000667/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 26. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) XX-PlaNET Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4625 Záhony,
Szebecse utca 11.; cégjegyzékszáma: 15 09 065993; adószáma: 11916143-2-15) 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.)
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000806/4. 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) PARA-TEAM Biztonsági Szolgálat
Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyíregyháza,
Óvoda utca 43.; cégjegyzékszáma: 15 09 066112; adószáma: 11955337-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 12.
Jogelõd(ök):
„PA-RAX” Kereskedelmi, Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER
Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Rt., 1141 Budapest,
Lipótvár 27., cégjegyzékszáma: 01 10 042636. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-08-000589/6. 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) KO-SZI-BOND Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4334 Hodász, Árpád út 40.; cégjegyzékszáma: 15 09 068475; adószáma: 13073518-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
SIM-MOL-CAR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4334 Hodász, Dózsa Gy u. 116.
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.15-08-000900/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 2. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Public & Privat Consulting Befektetõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
„végelszámolás alatt” (4700 Mátészalka, Alkotmány
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u. 37. 2. em. 8.; cégjegyzékszáma: 15 09 069033; adószáma: 13229032-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Public & Privat Consulting Befektetõ és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Kazal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 13.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-08-000588/6. 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) „METROPOLFÉM” Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4487 Tiszatelek, Kossuth u. 67.; cégjegyzékszáma: 15 09 069953;
adószáma: 13510705-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4487 Tiszatelek, Dózsa György u. 12/A
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.15-08-000036/17. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 16. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) GÁVA-TRANS Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4472 Gávavencsellõ, Hunyadi u. 11.; cégjegyzékszáma: 15 09 070853;
adószáma: 13775234-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4472 Gávavencsellõ, Hunyadi utca 21.
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.)
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000156/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000290/4. 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) SÁGÓ Épületgépészeti Szolgáltató és Kereskedelmi Közkereseti Társaság (5100 Jászberény,
Wittman Tibor u. 9.; cégjegyzékszáma: 16 03 001541; adószáma: 26039628-2-16) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságkezelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., cégjegyzékszáma: 01 09 666223.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 1. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Dr. Danyi Egészségügyi Szolgáltató
Betéti Társaság (5244 Tiszaszõlõs, Szabadság tér 5.; cégjegyzékszáma: 16 06 009338; adószáma: 22101831-1-16)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
5000 Szolnok, Karczag L. u. 16. 3. em. 11.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Keszau-Solder Serec-L Könyvelõ Auditáló Vagyonértékelõ és Tanácsadó Kft., 1125 Budapest, Istenhegyi út 58/B, cégjegyzékszáma: 01 09 077793.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000114/6. 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) Jász-Unió Vállalkozásfejlesztési és
Szolgáltató Betéti Társaság (5130 Jászapáti, Vörösmarty
út 10.; cégjegyzékszáma: 16 06 007521; adószáma:
20969864-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Balajti és Társa Szolgker. Szolgáltató és Kereskedelmi
Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALLEGO Vagyonkezelõ és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1054 Budapest, Hold
u. 21. II/4., cégjegyzékszáma: 01 09 695300.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000154/7. 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) GOLDEYE Vagyonvédelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (5125 Pusztamonostor, Vöröscsillag u. 11.; cégjegyzékszáma:
16 06 009100; adószáma: 21911039-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságkezelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., cégjegyzékszáma: 01 09 666223.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000138/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MARATHON BIKE Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (5008 Szolnok (Szandaszõlõs), Radnóti u. 36.; cégjegyzékszáma: 16 09 003968;
adószáma: 11277596-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
5000 Szolnok, Alkony u. 11
A bíróság által kijelölt felszámoló: LEASCENTER Befektetési és Kereskedelmi Kft., 1111 Budapest, Vak
Bottyán u. 3. I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 671068.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000170/6. 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) PICUR Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(5211 Tiszapüspöki, Vitorla út 57.; cégjegyzékszáma:
16 09 008776; adószáma: 12845853-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2193 Galgahévíz, Fõ út 90.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000146/6. 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) COMINO 2000 Épitõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(5000 Szolnok, Baross u. 6.; cégjegyzékszáma:
16 09 008825; adószáma: 13112163-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Park-, Út-, Kert Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2740 Abony, Móricz Zs. utca 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
1. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000166/6. 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) VÁ-DUO Építõipari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5092
Tiszavárkony, Alkotmány út 9.; cégjegyzékszáma:
16 09 009010; adószáma: 13812715-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS
Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-07-000465/13. 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) ILPO-TRANS Bányászati és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8400 Ajka,
Dobó Katica utca 136.; cégjegyzékszáma: 19 09 502424;
adószáma: 11336888-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
ILPO-TRANS Nemzetközi Áruszállítási és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
ILPO-TRANS Közvetítõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
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Elõzõ székhelye(i):
8400 Ajka, Kossuth u. 12. X. 73.
8400 Ajka, Dobó Katica u. 136.
8400 Ajka, Újvilág utca 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Zrt.,
1051 Budapest, Mérleg u. 12. V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074. (A helyi kirendeltség címe: 8200
Veszprém, Egyetem u. 9.)

A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-08-000146/8. 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) BLUE SEA Vendéglátó és Idegenforgalmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (8230 Balatonfüred, Lóczy utca 48.; cégjegyzékszáma: 19 09 503261;
adószáma: 11524252-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
8230 Balatonfüred, Kistói u. 34.
8230 Balatonfüred, Noszlopy G. utca 16.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II/l6., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-07-000446/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 25. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Mediát Autóház Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (8200 Veszprém, Muskátli utca 2.; cégjegyzékszáma: 19 09 509611; adószáma:
12131318-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
HONDA TÓTH Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Tóth Frigyes Autóház Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1182 Budapest, Üllõi út 555.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
u. 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

5866

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

CÉGHIRDETMÉNYEK
Felhívás vagyon értékesítésére
A MININVEST Zrt. (Cg.: [01 10 044328]; székhelye:
1137 Budapest, Radnóti M. u. 40. VI. 3.) mint a BÉP 2000
Építõipari, Mûszaki Szolgáltató Bt. „f. a.” (Cg.:
[09 06 013503]; székhelye: 4033 Debreen, Sámsoni
út 141. B ép II. 8.) felszámolója
pályázatot
ír ki a BÉP 2000 Építõipari, Mûszaki Szolgáltató Bt. „f. a.”
tulajdonát képezõ készlet értékesítésére az alábbiak szerint:
1. Készlet:
Kerítésrendszer (55 fm).
Zárófallezáró acél (85 fm).
Kerítésrendszer (50 fm).
A készlet becsértéke összesen: 500 000 Ft.
Bánatpénz: A megpályázott készlet értékének 10%-a,
melyet a társaság pénztárába kell befizetni.
Pályázat benyújtási határideje:
2008. augusztus 22. 12 óráig.
Pályázat benyújtásának módja: zárt borítékban, személyesen, minden munkanapon 10–12 óráig.
Helye: 4031 Debrecen, Szoboszlói u. 50. I. 6.
Belsõ boríték felirata: ,,Pályázat BÉP 2000 Bt f. a.”.
További információ: Gali Melinda felszámolóbiztos.
Tel.: 06 (52) 458-537, 06 (30) 622-4703.
Pályázatbontás: benyújtást követõen közjegyzõnél. (Az
elõvásárlásra jogosultak jogaikat a pályázat bontásakor
gyakorolhatják.)

A KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (Cg.:
[01 10 041640]; 1135 Budapest, Csata u. 11. mfszt. 7.;
adószám: [10572599-2-41]) mint a Ludmann Húsfeldolgozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(Cg.: [09 09 006242]; 4200 Hajdúszoboszló, Klapka u. 8.;
adószáma: [11622611-2-09]), Hajdú-Bihar Megyei Bíróság 4. Fpk. 09-08-000111/2. számú határozatával kijelölt
felszámolója megbízásából Vancsa Mária (debreceni iroda: 4024 Debrecen, Piac u. 56. fszt. 1.) felszámolóbiztos
pályázat
útján történõ értékesítésre hirdeti meg a felszámolási eljárás alatt álló gazdálkodószervezet alábbi ingatlanát:
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Budapest, 151657/1. hrsz.-ú, a valóságban az 1181 Budapest, Darányi Ignác u. 55. szám alatti, 1/1 tulajdoni hányadú kivett üzlet és udvar megjelölésû ingatlan (húsbolt).
Terület: 578 m2.
Irányár: 25 200 000 Ft.
A pályázati értékesítésen részt vehet bármely jogi vagy
magánszemély, illetõleg jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság, egyéni vállalkozó.
A pályázatnak tartalmaznia kell a vételi ajánlaton túlmenõen az ajánlattevõ nevét, címét, társaság esetében a
3 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, az aláírásra jogosult aláírási címpéldányát, valamint a vételár kifizetésének módját.
A pályázatban meghirdetett vagyontárgy a felszámolóval történõ egyeztetést követõen tekinthetõ meg.
A pályázat beadásának további feltétele 5 000 000 Ft
összegû bánatpénz befizetése a Ludmann Kft. „f. a.” pénztárába (elõre egyeztetett idõpontban: 4030 Debrecen, Vágóhíd u. 3/A), vagy a Ludmann Kft. „f. a.” MKB Bank
Nyrt.-nél vezetett 10300002-10392480-49020019 számú
bankszámlájára a „Pályázat – budapesti húsbolt” megjelöléssel, legkésõbb a pályázat beadásának határidejéig, mely
befizetés igazolása szükséges.
A pályázati ajánlatokat leadhatják ,,Pályázat – budapesti húsbolt” megjelölésû zárt borítékban:
– személyesen: elõre egyeztetett idõpontban a felszámoló szervezet, 4030 Debrecen, Vágóhíd u. 3/A alatti
(legfelsõ emeleten lévõ) irodájában, vagy
– postai úton: a KERSZI Zrt., 1135 Budapest, Csata
u. 11. mfszt. 7. szám, vagy a 4024 Debrecen, Piac u. 56.
fszt. 1. szám alatti címeken.
A pályázat beérkezésének utolsó határideje:
2008. augusztus 25. 8 óra.
A pályázatoknak ezen idõtartam alatt be kell érkeznie.
A pályázatbontás ideje: a beérkezés utolsó határidejét
követõ 5 napon belül, közjegyzõ jelenlétében történik.
A felszámoló a pályázatokat a megajánlott vételár nagysága és a fizetési ütemezés figyelembevételével rangsorolja.
A felszámoló az ajánlatok között a mindegyik vagyontárgyra tett vételi ajánlatot elõnyben részesítheti.
Ha több megfelelõ, azonos értékû (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázat érkezik, a felszámoló a pályázók között ártárgyalást tart, amelynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen közli a felekkel.
A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelenné nyilváníthatja.
A pályázati felhívással kapcsolatosan további információ kérhetõ munkaidõben a 06 (52) 410-736, 06 (52)
541-102 vagy a 06 (52) 532-359-es telefonszámon.
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A CASH & LIMES Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt.
(Cg.: [01 10 043611]; 1146 Budapest, Cházár A. út 9.)
mint az ÉP-Universal Korlátolt Felelõsségû Társaság
„f. a.” (Cg.: [18 09 105439]; 9761 Táplánszentkereszt,
Rákóczi u. 27.; adószám: [13018588-2-18]) Vas Megyei
Bíróság 5. Fpk. 18-07-000101/5. számú határozatával kijelölt felszámolója, a többször módosított 1991. évi IL. tv.
(Cstv.) hatályos rendelkezései alapján
nyilvános pályázat
keretében értékesítésre hirdeti meg az adós társaság – a pályázati kiírásban részletesen felsorolt és ismertetett – kizárólagos tulajdonát képezõ alábbi vagyontárgyait:
1 db Peugeot Expert FV HDI tehergépkocsi, valamint
egyéb ingóságok.
Irányár: 1 600 000 Ft, amely összeg a 20%-os áfát nem
tartalmazza. Az áfa megfizetésére a vevõ kötelezett.
Bánatpénz: 160 000 Ft.
A pályázaton való részvétel feltételei:
– A „részletes pályázati kiírás”-ban foglaltak megismerése és elfogadása.
– A felkínált vagyonelemekhez tartozó, az irányár fentiekben meghatározott mértékû bánatpénz befizetése, vagy
letétbe helyezése.
– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 60 napig fenntartja.
A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy:
– megfelelõ ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa és új pályázat kiírásáról döntsön,
– amennyiben érkezik megfelelõ ajánlat, de a legjobb
ajánlati árat követõ ajánlati ár a legmagasabb ajánlati ár
90%-át eléri, a felszámoló a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásra a felszámoló azokat az
ajánlattevõket hívja meg, akiknek az ajánlati ára a legmagasabb ajánlati ár 90%-át elérte. A nyilvános ártárgyalás
idõpontjáról, helyszínérõl és feltételeirõl a felszámoló értesítést küld,
– az írásos pályázati ajánlatokat 2 példányban, zárt borítékban ,,ÉP-UNIVERSAL Kft. f. a. VÉTELI AJÁNLAT” jeligével a felszámoló cég Vas megyei irodájában
(9970 Szentgotthárd, Széchenyi út 3.) kell személyesen,
vagy postai úton benyújtani, úgy hogy azok legkésõbb
2008. augusztus 25-én 10–12 óra
között átvételre kerülhessenek.
A pályázat bontása 2008. augusztus 25-én 14 órakor,
közjegyzõ jelenlétében történik.
A pályázat elbírálása 10 napon belül megtörténik.
Az elõvásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult
vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról.
A törvény a beszámítás lehetõségét kizárja.
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A pályázati feltételeket tartalmazó „pályázati kiírás”
Pochán Miklós felszámolóbiztostól – elõzetes telefonegyeztetés alapján [tel.: 06 (94) 380-058, vagy 06 (30)
946-4710] – ingyenesen vehetõ át.
A vagyontárgyak megtekintésére – idõpont-egyeztetés
után – a felszámoló lehetõséget biztosít.

A LEASCENTER Befektetési és Kereskedelmi Kft. (Cg.:
[01 09 671068]; székhely: 1111 Budapest, Vak Bottyán u.
3. II. 9.) mint a Minkóvill Ipari és Kereskedelmi Kft.
„f. a.” (Cg.: [05 09 004459]; székhely: 3516 Miskolc,
Ginzery u. 30.) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
által kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti a fent megjelölt, felszámolás alatt álló gazdálkodószervezet 50%-os osztatlan közös tulajdonában
álló, Miskolc, József Attila u. 57. sz. alatti ingatlanát (a természetbeni megosztás szerzõdéssel nem rendezett).
Irányár: 45 000 Ft (nettó).
Bánatpénz: az irányár értékének 10%-a.
A vagyontárgyak megnevezése, jellemzõik a pályázati
feltételfüzetben tekinthetõk meg.
A pályázaton való részvétel feltételei:
A pályázni kívánt vagyontárgy irányárának 10%-át bánatpénzként legkésõbb a pályázat benyújtásának napját
megelõzõ munkanapig töténõ beérkezéssel a Minkóvill
Kft. „f. a.” Citibank Zrt.-nél vezetett 10800014-5000000610589855. sz. bankszámlájára Minkóvill Kft. „f. a.” BÁNATPÉNZ megjegyzéssel kell befizetni. A pályázatnak
tartalmaznia kell a pályázó nevét, pontos adatait, cég esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, az eredeti vagy
közjegyzõ által hitelesített aláírási címpéldányát, a bánatpénz befizetésének igazolását, a megajánlott vételár pontos összegét, a vételár megfizetésének pályázó által vállalt
határidejét, 30 napos ajánlati kötöttség vállalását, valamint
a pályázat feltételeinek elfogadásáról szóló nyilatkozatot,
továbbá fedezetigazolást az ajánlati kötöttség idejére a vételár teljes összegének megfizetésére, valamint titoktartási
nyilatkozatot. Az ajánlatokat írásban, kettõs zárt borítékban, „Minkóvill Kft. f. a. Ingatlan I. Pályázat” megjelöléssel lehet benyújtani a felszámoló 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 5. I. 3. sz. alatt található irodájában. A pályázat leadásának határideje: a Cégközlönyben való közzétételt
(2008. augusztus 7.) követõ 18. napon 10–11 óra között.
A pályázatok bontása a leadást követõ 15 napon belül
történik közjegyzõ jelenlétében, míg elbírálására a bontást
követõ 8 napon belül kerül sor. Ennek eredményérõl a felszámoló a pályázókat írásban értesíti, a nyertes pályázó
köteles az értesítés kézhezvételét követõ 15 napon belül a
felszámolóval – az általa vállalt feltételekkel – szerzõdést
kötni, ellenkezõ esetben a bánatpénzt elveszti. A bánat-
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pénz a vételárba beszámít, azt a felszámoló letétként kezeli, kamat utána nem jár.
Ártárgyalásra – megfelelõ árajánlat esetén – az azonos
értékû (árajánlat tekintetében legfeljebb 10%-kal eltérõ)
pályázatot benyújtók között kerül sor, melynek helyérõl és
idejérõl, valamint pontos feltételeirõl a jogosultakat a felszámoló írásban értesíti. Az elõvásárlási jogosultak ezen
irányú szándékukat a pályázat benyújtásának határidejéig,
írásban kell, hogy bejelentsék a felszámolónak. A beszámítás a vételárba törvény erejénél fogva kizárt. A felszámoló fenntartja magának a jogot arra, hogy a nyilvános értékesítést indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa
megfelelõ ajánlat hiányában, és új pályázatot írjon ki.
A felszámoló a meghirdetett ingatlan és annak használati
megosztása tekintetében minden szavatossági jogot kizár.
A pályázati feltételfüzet, valamint az ingatlanra vonatkozó
dokumentáció a felszámoló székhelyén elõre egyeztetett
idõpontban megtekinthetõ, a pályázati feltételfüzet nem a
pályázat érvényességi feltétele, de a pályázó az abban foglaltakat, a Cstv. rendelkezéseit és jelen pályázati kiírást
köteles tudomásul venni.
Részletes információ, a helyszíni megtekintés egyeztetése dr. Kispál Beáta felszámolóbiztostól kérhetõ a 06 (46)
508-620, 06 (46) 508-621-es telefonszámon.

A Pátria Consult Zrt. (Cg.: [01 10 044933]; 1034 Budapest, Seregély u. 13.) mint a SZÛCS Szállítási és Kereskedelmi Bt. „f. a.” (Cg.: [13 06 020130]; 2750 Nagykõrõs, Kovács Sándor u. 14.) felszámolója
pályázat
útján értékesíti a felszámolás alatt álló társaság tulajdonát
képezõ:
1. VOLVO FH 12 típusú nyerges vontató (gyártási éve:
1999).
Irányár: 3 500 000 Ft.
2. VOLVO FH 12 típusú nyerges vontató (gyártási éve:
2000).
Irányár: 3 400 000 Ft.
A vontatók elõzetesen telefonon egyeztetett idõpontban
(tel.: 388-8101, Németh Brigitta) tekinthetõ meg.
A vontatókra a kellékszavatosságot a felszámoló kizárja.
A pályázatokat 1 példányban, magyar nyelven, zárt borítékban „SZÛCS Bt. f. a. pályázat” megjelöléssel, a pályázóra történõ utalás nélkül
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A személyesen benyújtott pályázat átvételérõl a felszámoló igazolást állít ki.
A pályázatok bontására a benyújtásra megadott határidõtõl számított 8 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor.
A pályázatnak elsõdlegesen tartalmaznia kell:
– a pályázó nevét, címét, adatait, telefon/fax elérhetõségét, gazdálkodó szervezet esetében 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, az aláírásra jogosult(ak) aláírási címpéldányát, magánszemély pályázó adóazonosító számát,
– a megajánlott áfa nélküli vételárat,
– a pályázat benyújtásának határidejétõl számított
60 napi idõtartamra ajánlati kötöttség vállalását,
– a fizetési feltételeket,
– kötelezettségvállalást arra, hogy a pályázat megnyerése esetén a vételárat átutalással az adásvételi szerzõdésben foglaltak szerint forintban megfizeti,
– nyergesvontatónként 500 000–500 000 Ft összegû
bánatpénz befizetésének igazolását, melyet a SZÛCS Bt.
„f. a.” Citibank Zrt.-nél vezetett 10800014-3000000611500831 számú számlájára kell befizetni,
– a pályázó banki kapcsolatát és bankszámlaszámát,
hogy sikertelen pályázata esetén a felszámoló intézkedhessen a bánatpénz visszautalásáról.
A bánatpénz az eredményesen pályázó esetében a vételárba beszámítást nyer.
A legmagasabb vételárat ajánló érvényesen pályázó és
azon érvényes pályázatot benyújtók között, akiknél az
ajánlati ár a legmagasabb ajánlati ár 90%-át eléri, a felszámoló a pályázatok felbontását követõ 10 napon belül ártárgyalást tart.
Eredménytelen pályázat esetén a felszámoló a bánatpénz visszafizetésérõl a pályázatok bontását követõ 15 napon belül intézkedik.
Követelés beszámítására lehetõség nincs.
A felszámolási eljárás lefolytatására a hatályos 1991.
évi IL. tv. rendelkezései az irányadóak.
A felszámoló felhívja az elõvásárlásra jogosultakat arra,
hogy elõvásárlási szándékukat a pályázat benyújtásának
határidejéig írásban jelentsék be ezen jogukat igazoló okiratok másolatával, és a véglegesen kialakult vételár ismeretében elõvásárlási jogukat a hatályos Cstv.-ben foglaltak
szerint gyakorolhatják.
A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek
nyilvánítsa.
További felvilágosítást ad Németh Brigitta felszámolóbiztos a 388-8101-es telefonszámon.

2008. augusztus 25-én 12 óráig
történõ beérkezési idõpontig a felszámoló, 1034 Budapest,
Seregély u. 13. szám alatti székhelyére postai úton, vagy
személyesen lehet benyújtani.

A DUAL-PERFEKT Kft. (Cg.: [01 09 717900]; 1111
Budapest, Karinthy F. u. 4–6. II. em.; levelezési cím: 1507
Budapest, Pf. 139) mint a METÁL-BRIKETT Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (cégjegyzékszáma:
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[11 09 009301]; 2911 Mocsa, Komáromi út 0460/3. hrsz.;
adószáma: [10832738-2-11]) kijelölt felszámolója
nyilvános pályázati felhívás
útján értékesíteni kívánja az „f. a.” adós gazdálkodószervezet tulajdonát képezõ alábbi követelését:
Erõsen bizonytalan behajtható követelés 1 866 000 Ft
értékben.
Irányár: 900 000 Ft.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a DUAL-PERFEKT Kft., gyõri kirendeltsége, 9001 Gyõr, Pf. 649 címre
vár, „METÁL-BRIKETT Kft. f. a. vételi ajánlat” megjelöléssel.
Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: a megajánlott vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot arról, hogy
az ajánlattevõ 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A vételárba hitelezõi követelés beszámítására nincs lehetõség.
Az ajánlatokat kettõs, zárt borítékban, magyar nyelven,
postai úton kérjük eljuttatni a pályázatot kiíró címére (DUAL-PERFEKT Kft., gyõri kirendeltsége, 9001 Gyõr, Pf.
649, 9022 Gyõr, Liszt Ferenc u. 37.).
Az ajánlatok beérkezésének idõpontja:
2008. augusztus 22., déli 12 óra.
A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételérõl elismervényt állít ki.
További információ a felszámoló szervezet munkatársától, Kovács Zoltán felszámolóbiztostól a 210-0521,
vagy a 06 (30) 937-4093-as telefonszámon szerezhetõ be.
Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ 15
napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor.
A bontást követõ 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés eredményérõl jegyzõkönyv készül, melyet bármely hitelezõ megtekinthet. Az ajánlatok
elbírálásának eredményérõl a felszámoló az érdekelteket
írásban értesíti.
A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.
A vételár tekintetében 10%, vagy annál kisebb eltérés esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalás megtartására
kerül sor, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését
megelõzõen a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti.
Az elõvásárlási jogosultak e jogukat a nyilvános értékesítés keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról
nyilatkozatot tesznek. Az elõvásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekelteket arra, hogy a
jog gyakorlására irányuló szándékukat, a pályázatok benyújtási határidejéig írásban jelentsék be.
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A
KURÁTOR-FELSZÁMOLÓ
Kft.
(Cg.:
[01 09 726061]; 1035 Budapest, Kórház u. 29.) mint a
LOM-FÉM Kft. ,,f. a.” (Cg.: [13 09 091703]; 2700 Cegléd, Szelei út 38.) felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti az adós cég alábbi vagyonát.
A 3092/1. hrsz.-ú „üzem” megnevezésû ingatlan 1/1 tulajdoni hányada, amely természetben Kiskunmajsa, Szélmalom sor 1. szám alatt helyezkedik el.
Az ingatlan földterülete 13 767 m 2.
Az adásvétel tárgyát az ingatlan és a rajta lévõ építmények, eszközök együttesen képezik.
A közmûvesített ingatlant korábban borászati üzemként
hasznosították.
Irányár: 30 000 000 Ft (harmincmillió forint), amely
áfát nem tartalmaz.
A pályázaton való részvétel feltétele:
– A megvásárolni kívánt vagyoncsoport irányára
5%-ának megfelelõ bánatpénz befizetése, jóváírása.
– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 40 napig fenntartja.
– Pályázati tájékoztatóban foglaltak megismerése és elfogadása.
A pályázati tájékoztató a felszámoló fióktelepének titkárságán (6000 Kecskemét, Szövetség tér 1. II. 14.)
munkanapokon 9–14 óra között megtekinthetõ, illetve átvehetõ.
A pályázatoknak tartalmazniuk kell többek között a pályázó fõbb adatait, a megvásárolni kívánt vagyoncsoport
nevesítését, az ajánlott áfamentes vételárat, s a fizetési feltételekre vonatkozó nyilatkozatot.
A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy:
– megfelelõ ajánlatok hiányában az adott vagyoncsoportra vonatkozó pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa,
– a legkedvezõbb ajánlatot tevõ pályázók között nyilvános ártárgyalás keretében döntsön, az eljárásra vonatkozó 1991. évi IL. törvény 49/A. § (4) bekezdésében foglaltaknak a figyelembevételével.
Az írásos pályázati ajánlatokat 2 példányban, zárt borítékban ,,LOM- FÉM” jeligével a KURÁTOR-FELSZÁMOLÓ Kft. fióktelepének titkárságán (6000 Kecskemét,
Szövetség tér 1. II. 14.) kell benyújtani, melynek határideje:
2008. augusztus 25. 12 óra.
A pályázatok bontására és elõminõsítésére közjegyzõ
jelenlétében kerül sor.
A beérkezett ajánlatok elbírálására, az esetleges licitálásra, a döntés kihirdetésére 2008. augusztus 26-án 10 órai
kezdettel kerül sor, amelynek helyszíne a felszámoló cég
kecskeméti fióktelepének irodája.
Az eljárásra vonatkozó 1991. évi IL. tv. (ún. csõdtörvény) 49/C. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen
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az elõvásárlásra jogosultak e jogukat ezen idõpontban és
helyszínen gyakorolhatják kizárólagosan.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ munkanapokon 9–14 óra között a felszámoló cégnél,
Deák Rókus megbízottnál [tel.: 06 (76) 497-667].
Elõzetes egyeztetés alapján a vagyontárgyak helyszíni
megtekintését biztosítjuk.

A MÁTRAHOLDING ZRt. (Cg.: [01 10 043926]; székhely: 1146 Budapest, Cházár András u. 9.) mint a SÁMA-MONT Kft. „f. a.” (Cg.: [13 09 100833]; 2230
Gyömrõ, Üllõi u. 21.) adós társaság a Pest Megyei Bíróság
12. Fpk. 13-07-000128/10. sz. végzéssel kijelölt felszámolója az 1991. évi IL. tv. hatályos rendelkezései alapján
nyilvános pályázat
útján értékesíti az adós társaság kizárólagos tulajdonában
lévõ alábbi ingatlanát:
– Gyömrõ, Üllõi u. 21. sz. alatti külterület, 057. hrsz.,
6720 m2 területû ingatlan, rajta található felépítmény (iroda, étterem építés alatt, raktárak, munkásszálló – összesen
985 m2, lakatosmûhely: 225 m2 helyiségek).
Az ingatlan ajánlati ára: 65 000 000 Ft.
Bánatpénz: 6 500 000 Ft.
Az ingatlan elõre egyeztetett idõpontban megtekinthetõ.
A pályázat benyújtási határideje:
2008. augusztus 25. 10–13 óra között.
A pályázat benyújtásának helye: MÁTRAHOLDING
Zrt., felszámolói iroda (1146 Budapest, Cházár A. u. 9.).
A pályázatok bontása közjegyzõ jelenlétében történik.
A pályázat alapfeltételei:
1. A pályázaton magyar és külföldi természetes személy, jogi személyiséggel rendelkezõ, valamint jogi személyiség nélküli társaság vehet részt.
2. Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkezõ kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerzõdéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetõk.
3. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes
és jogilag kötelezõ erejû nyilatkozatát az alábbiakban:
– a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyontárgyat meg kívánja vásárolni,
– az ár, melyet a pályázó a meghirdetett vagyontárgyért
fizet, pontos meghatározása, forintban,
– fizetés módja és ütemezése,
– pályázó vállalását, hogy az adásvételi szerzõdés megkötésétõl számított 30 napon belül a vételárat megfizeti,
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– 30 napon belüli fizetõképességet banki, vagy egyéb
igazolással bizonyítja (fedezetigazolás, hitelígérvény,
vagy a letéteményes ügyvéd által igazolt ügyvédi letét),
– 1 hónapnál nem régebbi cégkivonat jogi személy,
vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén,
– minimum 60 napos szerzõdéskötési kötelezettség
vállalása.
4. A vételi szándék bizonyítására a megjelölt bánatpénzt a pályázat benyújtásának határidejéig át kell utalni a
MÁTRAHOLDING ZRt. Jógazda Takarékszövetkezetnél
vezetett 54700082-18004573 számú számlájára és az átutalásról szóló igazolást a pályázathoz kell mellékelni.
A bánatpénz a felszámolóirodában levõ házipénztárba is
befizethetõ, a pályázat benyújtásának határidejéig. A bánatpénzre a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.
A nyertes pályázó bánatpénze a vételárba beszámít, míg a
többi pályázó bánatpénzét a pályázat kiértékelését követõen, legkésõbb a pályázat lezárását követõ 8 napon belül
visszakapja.
5. A pályázatot személyesen, vagy meghatalmazott útján lehet benyújtani a megjelölt címre, zárt, cégjelzés nélküli borítékban, 2 példányban, magyar nyelven. A borítékra rá kell írni: ,,SÁMA-MONT Kft. f. a. pályázat”.
Érvénytelen a pályázat:
– amely nem határozza meg egyértelmûen a megajánlott árat,
– amelyet nem a kiírásban meghatározott határidõben,
vagy nem az ott megjelölt helyen, vagy nem zárt borítékban, megadott felirattal ellátva nyújtották be,
– vagy amely nem felel meg egyébként a pályázati kiírás alapfeltételeiben foglaltaknak, vagy amelyhez a pályázó nem csatolta a bánatpénz befizetésérõl szóló átutalást,
vagy nem fizette be a bánatpénzt,
– a cégkivonat hiányzik, vagy 1 hónapnál régebbi.
A pályázatok kézhezvétele, felbontása és értékelése:
A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében történik.
A kiíró képviselõje megvizsgálja a pályázatok érvényességét, a közjegyzõ az eljárásról jegyzõkönyvet készít.
A bontást követõen a pályázatokat a felszámolóbiztos
8 napon belül értékeli és kialakítja a pályázatok közötti
sorrendet.
A pályázatok elbírálásának eredményérõl a kiíró az érdekelteket írásban értesíti.
A kiíró a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.
Több megfelelõ, azonos értékû pályázat esetén a pályázattevõk között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor,
melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a kiíró ismerteti.
Egyéb feltételek:
A pályázó a megadott határidõn belül köteles az adásvételi szerzõdést megkötni.
A megkötendõ adásvételi szerzõdésre a magyar jog az
irányadó.
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A pályázattal kapcsolatos minden költség a pályázat sikerétõl függetlenül a pályázót terheli.
A csõdtörvényben meghatározott elõvásárlási joggal
rendelkezõk ezen jogukat a véglegesen kialakult ár és feltételek ismeretében, a törvény szerint gyakorolhatják.
A felszámoló a beszámítás lehetõségét kizárja, kivéve a
nyertes pályázó bánatpénze, mely a vételárba beszámít.
A felszámoló a befizetett bánatpénz után kamatot nem
fizet.
További információk beszerezhetõk Németi Sarolta
munkatárstól a 887-4944-es telefonszámon.

A B & B Gazdasági Tanácsadó Kft. (Cg.:
[12 09 001547]; 3100 Salgótarján, Kun u. 2.) mint a
Szlezák Péter és Társa Építõipari Kft. „f. a.” (Cg.:
[12 09 003924]; 2660 Balassagyarmat, Irányi D. út 27.) kijelölt felszámolója
pályázati felhívást
tesz közzé a társaság alábbi vagyonelemének nyilvános értékesítésére:
Szlezák Péter magánszeméllyel (2660 Balassagyarmat,
Irányi D. út 27.) szemben fennálló 30 650 000 Ft összegû –
jogerõsen végrehajtható követelés
Irányár: névértéken.
A követelés dokumentumai a felszámoló irodájában tekinthetõk meg.
A pályázatokat a Cégközlönyben való közzétételt (2008.
augusztus 7.) követõ 18. nap 14 óráig beérkezõleg kell eljuttatni a felszámoló Salgótarján, Kun u. 2. sz. alatti irodájába.
A pályázatok bontása a beadási határidõt követõ 10 napon belül, elbírálása a bontás követõ 10 napon belül történik. Ártárgyalásra – megfelelõ árajánlat esetén – az azonos
értékû (árajánlat tekintetében legfeljebb 10%-kal eltérõ)
pályázatot benyújtók között kerül sor, melyrõl a jogosultakat a felszámoló írásban értesíti.
A pályázaton való részvétel feltétele:
– a pályázó (név, képviselõ, cím, telefon-, bankszámlaszám, cégjegyzékszám, statisztikai szám, adószám), valamint az ajánlati ár egyértelmû meghatározása;
– a bruttó irányár 5%-ának megfelelõ bánatpénz letétbe
helyezése a felszámolónál, vagy átutalással a 1174101720036902 számú bankszámlára a teljesítés igazolásával,
– 30 napos ajánlati kötöttség vállalása.
A felszámoló fenntartja magának a jogot arra, hogy a
nyilvános értékesítést – megfelelõ pályázat hiányában –
eredménytelennek nyilvánítsa.
Érdeklõdni lehet: Balázs Miklós felszámolónál [Salgótarján, Kun u. 2.; telefon/fax: 06 (32) 317-480].
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A CSABAHOLDING Kft. (Cg.: [01 09 683720]; 1146
Budapest, Thököly út 59/A) mint a Draco Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (Cg.: [13 06 033376];
2146 Mogyoród, Gödöllõi út 151.; adószáma:
[20297190-2-13]) adós kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti a nevezett felszámolás alatt álló szervezet
tulajdonát képezõ 1 db Citroën Xsara Picasso Hdi személygépjármûvét.
Alvázszám: VF7CHRHYB39453010
Motorszám: 10DYLP3029199
Gyártási év: 2003
Színe: metálszürke.
Becsérték: 1 800 000 Ft
Bánatpénz: 100 000 Ft.
Az értékesítéssel és a vagyontárggyal kapcsolatban tájékoztatást ad Lakatos László ügyintézõ, telefon: 450–0433.
A vagyonelemek elõzetes egyeztetést követõen megtekinthetõk a felszámoló székhelyén.
A pályázaton történõ részvétel további feltétele a megjelölt bánatpénz befizetése a felszámoló CIB Bank Rt.-nél
vezetett 10700165–04411402–51100005 számú bankszámlájára vagy a felszámolónál vezetett pénztárába, illetve az errõl szóló igazolásnak a pályázathoz történõ csatolása.
A bánatpénz befizetése 2008. augusztus 25-én 12 óráig
történhet. A bánatpénz a vételárba beszámít, sikertelen pályázat esetén 8 banki napon belül kamatmentesen visszafizetésre kerül. A pályázatban kérjük megjelölni, hogy sikertelen pályázat esetén milyen bankszámlaszámra kérik a
bánatpénz visszatutalását.
A pályázatokat a felszámoló budapesti székhelyére
– CSABAHOLDING Kft., 1146 Budapest, Thököly
út 59/A. – kérjük személyesen vagy postai úton eljuttatni.
A borítékra írják rá: „DRACO pályázat”.
A pályázatok beérkezésének végsõ határideje:
2008. augusztus 25. 12 óra.
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 fenti benyújtási határidõt követõ 5 munkanapon belül. A pályázók a nyilvános pályázat eredményérõl ezen
idõponttól számított 5 munkanapon belül értesítést kapnak.
Azonos, vagy a legjobb ajánlati ártól 10 százalékon belüli árat ajánlók között a felszámoló ártárgyalást tart.
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A felszámoló fenntartja magának a jogát, hogy a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek
nyilvánítsa.

Az LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértõ Kft. (Cg.:
[01 09 566001]; 1032 Budapest, Vályog u. 2.; szegedi irodája: 6720 Szeged, Kölcsey u. 13. III/8.) mint a PITYKE
LUCKY Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. „f. a.” (Cg.:
[06 06 012919]; 6600 Szentes, Deák F. u. 95.; felszámolóbiztos dr. Bényi Tamás) felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti adós cég alábbi vagyonát.
IUW-444 frsz.-ú Seat 1.9 TDi típusú gépjármûvét.
A gépkocsi 6 éves, üzemképtelen, forgalomból kivont,
erõsen felújításra szoruló.
A pályázati ár bruttó 2 000 000 Ft.
Bánatpénz: 500 000 Ft.
A pályázatokat zárt borítékban a felszámoló 6720 Szeged, Kölcsey u. 13. II. 8. sz. alatti irodájában kell benyújtani a jelen pályázat Cégközlönyben való közzétételét (2008.
augusztus 7.) követõ 15. nap 12 óráig.
A borítékot a páláyzóra történõ utalás nélkül „PITYKE
LUCKY Bt. f. a.” megjelöléssel kell benyújtani.
A pályázatok bontása – közjegyzõ jelenlétében – a pályázati határidõt követõ 8 napon belül történik, melynek
eredményérõl a felszámoló minden pályázót írásban értesít. A nyertes pályázó az általa ajánlott vételár bánatpénzen felüli összegét a szerzõdéskötéssel egyidejûleg készpénzben köteles megfizetni.
Megfelelõ ajánlat hiányában a felszámoló a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítja.
Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az ajánlattevõk között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, melyrõl az
érdekelteket a felszámoló értesíti.
A bánatpénzt a „PITYKE LUCKY Bt. f. a. bánatpénz”
megjelöléssel a felszámoló szegedi irodájának pénztárába
kell befizetni.
A befizetést a pályázónak igazolni kell, a pályázat benyújtásakor.
A nyertes pályázó által befizetett bánatpénz a vételárba
beszámít, de visszalépés esetén annak visszafizetése nem
követelhetõ. A többi ajánlattevõ által befizetett bánatpénz
visszautalásra kerül.
Nem jár vissza a bánatpénz, ha az ajánlattevõ az ajánlatot az ajánlati kötöttség tartama alatt visszavonja. Az ajánlati kötöttség a benyújtási határidõtõl számított 15 nap.
További információk munkanapokon dr. Bényi Tamás
felszámolóbiztostól szerezhetõk be a 06 (62) 541–220-as
telefonszámon.
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A KURÁTOR-FELSZÁMOLÓ Szolgáltató Kft. (Cg.:
[01 09 726061]; székhely: 1035 Budapest, Kórház u. 29.)
mint az L.K.I. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság „f. a.” (Cg.: [03 09 112640]; székhely: 6320 Solt, Tamási Á. u. 24–26.) felszámolója,
nyilvános pályázat
útján értékesíti az adós cég alábbi vagyontárgyait az alábbi
csoportosításban:
A) ,,Gépsorok” vagyoncsoport, mely az alábbi vagyonelemekbõl tevõdik össze:
1. RODA CE93 típusú almaválogató gépsor,
2. SORMA SWP, MORE típusú gyümölcsosztályozó
gépsor.
A vagyoncsoport irányára: 5 000 000 Ft + áfa (ötmillió
forint + áfa).
B) ,,Ingóságok” vagyoncsoport (mûszaki eszközök,
berendezések).
A vagyoncsoport irányára: 1 000 000 Ft + áfa (egymillió
forint + áfa).
C) 60 db, egyenként 10 000 Ft névértékû, névre szóló
részjegy, mely a Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet (6230 Soltvadkert, Ifjúság u. 4.) tulajdonosi jogosultságát testesíti meg.
A vagyoncsoport irányára: 634 500 Ft (hatszázharmincnégyezer-ötszáz forint).
A pályázaton való részvétel feltétele:
– A megvásárolni kívánt vagyontárgy irányára
5%-ának megfelelõ bánatpénz befizetése, jóváírása.
– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 40 napig fenntartja.
– A pályázati tájékoztatóban foglaltak megismerése és
elfogadása.
A pályázatoknak tartalmazniuk kell többek között a pályázó fõbb adatait, a megvásárolni kívánt vagyoncsoport
nevesítését, az ajánlott áfamentes vételárat, s a fizetési feltételekre vonatkozó nyilatkozatot.
A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy:
– megfelelõ ajánlatok hiányában a vagyoncsoportra
vonatkozó pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, és új
pályázat kiírásáról döntsön,
– elõnyben részesítse azon pályázó ajánlatát, aki mindkét vagyoncsoportra vonatkozóan nyújt be érvényes ajánlatot,
– a legkedvezõbb ajánlatot tevõ pályázók között nyilvános ártárgyalás keretében döntsön, az eljárásra vonatkozó 1991. évi IL. törvény 49/A. § (4) bekezdésében foglaltaknak a figyelembevételével.
Az írásos pályázati ajánlatokat 2 példányban, zárt borítékban ,,L.K.I.” jeligével a KURÁTOR-FELSZÁMOLÓ
Kft. fióktelepének titkárságán (6000 Kecskemét, Szövetség tér 1. II. 14.) kell benyújtani, melynek határideje:
2008. szeptember 2. (kedd) 12 óra.
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A pályázatok bontására és elõminõsítésére közjegyzõ
jelenlétében kerül sor.
A beérkezett ajánlatok elbírálására, az esetleges licitálásra, a döntés kihirdetésére 2008. szeptember 4. (csütörtök) 10 órai kezdettel kerül sor, amelynek helyszíne a felszámoló cég kecskeméti fióktelepének irodája. Az eljárásra vonatkozó 1991. évi IL. tv. (ún. csõdtörvény) 49/C. §
(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen az elõvásárlásra jogosultak e jogukat a bánatpénz befizetése mellett
kizárólagosan ezen a helyszínen és idõpontban gyakorolhatják.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ
munkanapokon 9–14 óra között a felszámoló cégnél [tel.:
06 (76) 497-667].
Elõzetes egyeztetés alapján a vagyonelemek és a kapcsolódó dokumentáció helyszíni megtekintését biztosítjuk.

A HELP Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
(Cg.: [18 09 000505], 9700 Szombathely, Kiskar u. 1.)
mint a OBYVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
„f. a.” (Cg.: [18 09 105822], 9970 Szentgotthárd, Zrínyi
u. 3.; adószám: [13222073-2-18]) Vas Megyei Bíróság
Fpk. 20/2006/3. számú végzésével kijelölt felszámolója
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A teljes vételár kiegyenlítése az adásvételi szerzõdések
létrejöttének, a tulajdonjog megszerzésének, és a gépjármû birtokba adásának elõfeltétele.
Pályázatokat legkésõbb – az ajánlott vételár és fizetési mód megjelölésével – a Cégközlönyben való megjelenéstõl (2008. augusztus 7.) számított 15. napon délelõtt
10 óráig kérjük írásban, személyesen, vagy postai úton
benyújtani a felszámoló irodájába: 9700 Szombathely,
Kiskar u. 1. (postacím: HELP Kft., 9700 Szombathely,
Pf. 67), vagy a zalaegerszegi irodájába: (postacím:
HELP Kft., 8901 Zalaegerszeg, Pf. 19).
A zárt borítékra kérjük ráírni: ,,OBYVILL Kft. f. a. Pályázat”.
A pályázatok bontása és elbírálása a benyújtási határidõ
lejárta után számított 20 munkanapon belül megtörténik.
A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az ajánlattevõk között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül
sor, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a résztvevõkkel a felszámolóbiztos ismerteti.
Bõvebb felvilágosítás kapható dr. Szabó Ernõ felszámolóbiztostól, a 06 (92) 510-466, 06 (92) 321-236-os telefonszámokon [telefax: 06 (92) 510-426].

nyilvános pályázat
útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló társaság tulajdonát képezõ, GRN-331 forgalmi rendszámú,
SUZUKI gyártmányú, SWIFT 1.3 GLS típusú, 1998-as
gyártási évû személygépkocsit.
Irányár: 500 000 Ft + áfa (ötszázezer forint + áfa).
Bánatpénz: 60 000 Ft (hatvanezer forint).
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, pontos
címét, a beígért vételárat (nettó ár Ft + áfa). A pályázathoz
mellékelni kell, ha a pályázó vállalkozó, a vállalkozói igazolvány másolatát, gazdasági társaságnál a cégkivonatot,
illetve másolatát, minden esetben a pályázó adószámát,
statisztikai és pénzforgalmi jelzõszámát, valamint a bánatpénz befizetését biztonyító banki igazolást vagy pénztárbizonylatot.
A pályázatban való részvétel feltétele a bánatpénz befizetése, legkésõbb a pályázat benyújtásának idõpontjáig a
felszámoló által az érdeklõdõknek megadott bankszámlára
vagy pénztárba.
A vételárba a hitelezõi követelések beszámítására nincs
lehetõség, ezt a felszámoló kizárja.
A gépjármû elõzetesen egyeztetett idõpontban megtekinthetõ és megvizsgálható.
Az értékesítésre kerülõ gépjármûért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azt a pályázó megtekintett és
megvizsgált állapotban veszi meg.

Kereskedelmi képviseletek megszûnése
Az OG Consulting d.o.o. za poslovnosavjetovajnje
(székhely: HR 10000 Zagreb, Pantovcak 42/1. képviselõ:
Umicevic Jasminko; a. n.: Pécsi Rozália) mint a Fõvárosi
Bíróság, mint Cégbíróság bejegyzett OG CONSULTING
d.o.o. Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi Képviselet (Cg.: [01 12 073455]; székhely: 1137 Budapest, Radnóti u. 14/B II. 11.; képviseli: Voll László) alapítója 2008.
május 14-én kelt határozatával elhatározta az OG CONSULTING d.o.o. Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi
Képviselet megszüntetését.
Felhívom a képviselet hitelezõit, hogy a jelen hidetmény Cégközlönyben történt közzétételétõl (2008.
augusztus 7.) számított 30 napon belül a kereskedelmi
képviseletnél biztosítékra tarthatnak igényt.

A Toray Németország Kft. Magyarországi Közvetlen
Kereskedelmi Képviselete tudatja ügyfeleivel és hitelezõivel, hogy a Toray International Europe GmbH. (63263
Neu-Isenburg, Hugenottenallee 175. Neu-Isenburg), mint
alapító, 2008. július 1-jén hozott határozata alapján, a ke-
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reskedelmi képviselet jogutód nélküli megszüntetését határozta el.
A megszûnõ képviselet neve: Toray Németország Kft.
Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi Képviselete
(Cg.: [01 12 073801]; székhelye: 1021 Budapest, Napraforgó köz 3/A; képviseletében eljár: Hidi Balázs képviseletvezetõ).
A képviselet megszûnésének idõpontja: 2008. július 1.
Kérjük az érdekelteket, hogy a Toray Németország Kft.
Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi Képviseletével
szemben fennálló követeléseiket a jelen hirdetmény Cégközlönyben való megjelenésétõl (2008. augusztus 7.) számított 30 napon belül a képviseletnek jelentsék be. A hirdetményi határidõn belül az esetleges követelések érvényesítése ügyében Hidi Balázs képviseletvezetõnél (1021
Budapest, Napraforgó köz 3/A) lehet érdeklõdni.
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A Stillwater Designs & Audio Inc. igazgatósága 2008.
május 30-án kelt határozatával elhatározta, hogy a társaság
2008. május 31-ével megszünteti a Stillwater Designs &
Audio Inc. Magyarországi Kereskedelmi Képviseletét
(Cg.: [01 12 073679]; székhelye: 1028 Budapest, Piszke
u. 22.; adószáma: [21920903-1-41]).
Az 1997. évi CXXXII. tv. 30. § (1) bekezdés b) pontja
értelmében a kereskedelmi képviselet felhívja a kereskedelmi képviselet hitelezõit, hogy esetleges követeléseiket
a Cégközlönyben való közzétételtõl (2008. augusztus 7.)
számított harminc napon belül a kereskedelmi képviseletnél (képviselõ: Randall Ray Davis, Egyesült Államok,
74075 Stillwater, Oklahoma, North Perkins Road 5021;
tartózkodási helye: 1028 Budapest, Piszke u. 22.) jelentsék be.

2008/33. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

5875

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Dr. Bócz Endre
KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN
címû könyvét
A kriminalisztika ma már az egyetemek jogi karain kötelezõ tantárgy, de a tematika, amely szerint tanítják, egyetemenként változó. Mindenütt közös jellemzõ azonban, hogy a tananyag alapvetõen a bûnügyi nyomozás kriminalisztikájához igazodik, mondhatni, a Rendõrtiszti Fõiskola kriminalisztikai tananyagának rövidített és egyszerûsített kivonata.
A hagyományos jogi pályákon – bíró, ügyész, ügyvéd – mûködõ jogász számára azonban csaknem feleslegesnek mondható sok olyasmi, aminek a készségszerû ismerete egy nyomozó számára szinte létfontosságú, ugyanakkor létfontosságú sok olyan dolog, amit hasznos ugyan, de nem feltétlenül szükséges egy nyomozónak tudnia. Máshová esnek a hangsúlyok a nyomozásnál, és máshová a hagyományos jogászi pályák gyakorlásának terepén, a bírósági eljárásban. Más
szempontok vezérlik a jogalkalmazót annak függvényében is, hogy milyen eljárási funkciót lát el.
Ez a könyv több évtizedes jogalkalmazói gyakorlat és a kriminalisztika oktatásában évek hosszú során kifejtett tevékenység tapasztalatait összegzi. Haszonnal forgathatják ügyvédjelöltek, bírósági és ügyészségi fogalmazók, de bizonyára találnak benne újszerû ismereteket már gyakorlottabb jogászok is. A bizonyítás kriminalisztikai indíttatású elmélete, a büntetõeljárási kényszerintézkedések feltételeinek kriminalisztikai szemléletû értelmezése, a perbeszédek szerkesztésével, érvelési rendszerével foglalkozó gyakorlatias fejtegetések még azok számára is adhatnak új ötleteket, akik
már rendelkeznek némi gyakorlattal.
A kötet 164 oldal terjedelmû, ára 4305 forint áfával.
Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. Tel./fax:
318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Dr. Bócz Endre
KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN
címû, 164 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 4305 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ..............................................................................................................................................
Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.
Keltezés: ........................................

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

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

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








MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük az EU-JOGSZABÁLYTÁR változatát ................. példányban, 2008. ............................................ hónaptól.
A megrendelõ neve: .............................................................................................................................................
A megrendelõ címe: .............................................................................................................................................
Ügyintézõ neve: ...................................................................................................................................................
Telefonszáma: ......................................................................................................................................................
Küldési név, cím: ..................................................................................................................................................
Keltezés: ………………………………………
………………………………………
cégszerû aláírás

Megrendeléssel kapcsolatban érdeklõdni lehet a 06-80-200-723-as zöldszámunkon és a 266-5095-ös
telefonszámon.
A megrendeléseket a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó címére (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.,
faxszámon a 266-8906, illetve e-mail-en az ugyfel@mhk.hu-ra) kérjük eljuttatni.

A Hivatalos Értesítõt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével.
A szerkesztésért felelõs: dr. Latkóczy Antal, Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla utca 6. Telefon: 266-9290, www.mhk.hu.
Terjesztés, telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241-es mellék.
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