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V. Személyügyi hírek
Az Egészségügyi Minisztérium
személyügyi hírei
Közlemény
szakmai kitüntetések, elismerések
adományozásáról
Semmelweis Ignác születésének 190. évfordulója alkalmából 2008. június 30-án dr. Székely Tamás egészségügyi
miniszter szakmai elismeréseket adományozott:
Semmelweis-díjban részesült
A molekuláris és sejtbiológia terén végzett nemzetközi
hírû tudományos tevékenysége elismeréseként
Prof. dr. Fésüs László akadémikus, a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Általános Orvostudományi Kar Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet igazgatója, a Debreceni Egyetem rektora.
dr. Vojnik Mária államtitkár asszony a kitüntetést 2008.
június 20-án, Debrecenben, helyi rendezvényen adta át.
A magyar hypertonológia fejlesztése érdekében végzett
kimagasló tudományos és gyakorlati tevékenysége elismeréseként Prof. dr. Farsang Csaba a Fõvárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház Belgyógyászati Szakmák Mátrix
Szervezetének intézetvezetõ fõorvosa, a Kardiometabolikus Centrum vezetõje.
A szívbetegségek elleni küzdelem terén több évtizeden át
végzett kiemelkedõ tudományos és gyakorlati tevékenysége
elismeréseként dr. Gara Imre az Aesculapius Egészségügyi
Központ orvos-igazgatója, címzetes egyetemi docens.

Batthyány-Strattmann László-díjban részesült több évtizeden keresztül végzett, kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként
dr. Barna Béla nyugalmazott orvos ezredes, a Magyar
Honvédség Központi Honvédkórház Aneszteziológiai és
Intenzív Terápiás Osztály nyugalmazott osztályvezetõ fõorvosa,
dr. Dobai József István, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Idegsebészeti
Osztály osztályvezetõ fõorvosa,
Prof. dr. Horkay Irén, a Debreceni Egyetem Orvos- és
Egészségtudomány Centrum Általános Orvostudományi
Kar Bõrgyógyászati Klinika egyetemi tanára,
dr. Kiss István, a Fõvárosi Önkormányzat Szent Imre
Kórház Belgyógyászati Szakmák Mátrix Szervezete Nephrológiai Profil profilvezetõ fõorvosa, orvos igazgató helyettese,

Prof. dr. Komoly Sámuel egyetemi tanár, a Pécsi Tudományegyetem Neurológiai Klinika igazgatója,
dr. Nobilis András, a Semmelweis Egyetem Általános
Orvostudományi Kar II. Számú Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika egyetemi adjunktusa,
dr. Nyúli László, a Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdõ Kórház, Egyetemi
Oktató Kórház, Szombathely, Pszichiátriai rehabilitációs
osztály fõorvosa,
dr. Palik Imre, a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Röntgen osztály osztályvezetõ-helyettes fõorvosa,
dr. Sebes Gábor, az egészségügyben végzett szakmai
munkájának, életpályájának elismeréseként,
dr. Tarján Ildikó, a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika igazgatója,
Prof. dr. Varga Tibor, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Igazságügyi Orvostani Intézet egyetemi tanára.

Kiemelkedõ szakmai tevékenysége elismeréseként Pro
Sanitate díjban részesült
Árvai Hilda, a Miskolci Egészségügyi Központ megbízott
ápolási igazgatója,
dr. Baranyi Enikõ, a Kanizsai Dorottya Kórház, Csecsemõ- és Gyermekgyógyászati osztály osztályvezetõ fõorvosa,
dr. Bényi Mária, az Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ osztályvezetõje,
dr. Bocskai Edit, a Magyarországi Református Egyház
Bethesda Gyermekkórházának osztályvezetõ fõorvosa,
Borovits Gyuláné, a váci Jávorszky Ödön Kórház intenzív szakápolója,
dr. Csiszér Nóra, a Fõvárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelõintézet és Baleseti Központ Krízis Intervenciós osztály osztályvezetõ fõorvosa,
Prof. dr. Demeter Judit egyetemi tanár, a Semmelweis
Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. Számú Belgyógyászati Klinika Hematológiai osztályának vezetõje,
Egriné Köteles Anna Mária, a békéscsabai Réthy Pál
Kórház Stroke osztály intenzív terápiás diplomás ápolója,
dr. Gõgös Péter, a Kanizsai Dorottya Kórház, Nagykanizsa Szülészeti és Nõgyógyászati osztály adjunktusa,
Halmosi Viktorné Pilisszántó Község Önkormányzata
védõnõje,
Hati Zsigmondné, a vésztõi Református Szeretetotthon
fõnõvérhelyettese,
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dr. Hauer Árpád Barcs város nyugalmazott háziorvosa,
dr. Hegyi Gabriella Budapest, XIX. kerületi családorvos,
a Yamamoto Rehabilitációs Intézet fõorvosa,
dr. Higyisán Ilona, a Fõvárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház gyógyszertárának intézeti vezetõ fõgyógyszerésze,
dr. Juhász Julianna, a Városi Rendelõintézet, Tiszaújváros pszichiátriai szakrendelés fõorvosa,
Kis Imréné, a Berettyóújfalui Területi Kórház osztályvezetõ fõnõvére,
Kovács Béláné Barabás Község Önkormányzatának védõnõi szolgálata védõnõje,
dr. Kovács Mária Terézia, a Budapest Fõváros XI. kerület reumatológiai szakrendelés vezetõ fõorvosa,
dr. Losonczy János, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Jósa András Oktató Kórház, Nyíregyháza Szülészet-Nõgyógyászati osztály fõorvosa,
dr. Mohos Dénes, a Fõvárosi Önkormányzat Idõsek Otthona Budapest, VII. ker., Dózsa György út 82/B belgyógyász fõorvosa,
dr. Moizs Mariann, a kaposvári Kaposi Mór Oktató
Kórház fõigazgató-helyettese,
dr. Nárai György, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar osztályvezetõ fõorvosa,
Sipos Gáborné, a MAZSIHISZ Szeretetkórháza ápolási
igazgatója,
Prof. dr. Szántó János, a Debreceni Egyetem Orvos- és
Egészségtudományi Centrum Általános Orvostudományi
Kar Onkológiai Tanszék tanszékvezetõje,
dr. Szarka Katalin, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza, Kecskemét, központi laboratórium osztályvezetõ fõorvosa,
dr. Szücs Rozália, a Pécs Megyei Jogú Város Egyesített
Egészségügyi Intézmények Gyermekonkológiai Gondozó
vezetõ fõorvosa,
Vargáné dr. Pozsgai Ilona, a gyõri Adyváros Gyógyszertár gyógyszertárvezetõje,
Vértesi Lászlóné, a Vesebetegek Egyesületeinek Országos
Szövetsége fõtitkára,
dr. Till József Attila, az Országos Orvosi Rehabilitációs
Intézet Amputációs Sebészeti Rehabilitációs osztály osztályvezetõ fõorvosa.

dr. Nagy-Bozsoky József, a Városi Önkormányzat Erzsébet Kórháza, Sátoraljaújhely Pathológiai osztály osztályvezetõ fõorvosa,
dr. Uhrmann Ferenc, a békéscsabai Réthy Pál Kórház-Rendelõintézet, Sebészeti osztály fõorvosa,
dr. Szép Erzsébet, a Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár Központi Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó
osztály fõorvosa,
dr. Somlai Rozália, a békéscsabai Réthy Pál KórházRendelõintézet Gyermekosztálya fõorvosa,
Somodi Györgyné, a Kanizsai Dorottya Kórház, Nagykanizsa Szülészet-nõgyógyászati osztálya nyugalmazott
osztályvezetõ szülésznõje,
Bohus Lenke Szalánta Község Önkormányzatának körzeti védõnõje,
Fekete Margit Tiszaszõlõs Község Önkormányzatának
védõnõi szolgálata védõnõje,
Fekete Mária, a veresegyházi István Király Gyógyszertár
gyógyszerésze,
dr. Kelényiné Mészáros Ilona, az Országos Reumatológiai
és Fizioterápiás Intézet belsõ ellenõre,
Mester Antalné a Pécs Megyei Jogú Város Egyesített
Egészségügyi Intézmények Igazgatósága ifjúsági védõnõje,
Tóbiás Zoltánné Paks Város Önkormányzatának háziorvosi szolgálata központi ügyelet nõvére,
Gaál Tiborné a Kanizsai Dorottya Kórház, Nagykanizsa
járóbeteg-szakellátás nyugalmazott asszisztense,
Hanusi Kálmánné, a Fõvárosi Önkormányzat Heim Pál
Gyermekkórház központi laboratórium asszisztense,
Szabó Mihályné, a Dr. Diósszilágyi Sámuel Területi
Kórház-Rendelõintézet, Makó szemészeti szakasszisztense,
dr. Tauber Györgyné, a szombathelyi Mikó és Társa
Háziorvosi Bt. körzeti ápolója,
Horváth Ernõné az ajkai Magyar Imre Kórház Anesthesiológiai-intenzív Terápiás osztály osztályvezetõ ápolója,
Schmidt Józsefné, a váci Jávorszky Ödön Városi Kórház
ápolója,
Nagy Ferenc, a békéscsabai Réthy Pál Kórház betegszállítója.

Több évtizeden át végzett kimagasló, példaértékû tevékenységéért, életmûve elismeréseként az Egészségügyi
Miniszter Díszoklevele elismerésben részesült
dr. Németh Lídia, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Dél-dunántúli Regionális Intézetének helyettes regionális tiszti fõorvosa,
dr. Percze Éva, a Bács-Kiskun Megyei Kórház fõorvosa,
megyei orthodontus fõorvos,

Eredményes, példamutató tevékenysége elismeréseként
Egészségügyi Miniszteri Dicséret-ben részesült
dr. Béres Emese, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Észak-magyarországi Regionális Intézete
Egészségvédelmi osztály osztályvezetõ fõorvosa,
Bodnár Miklósné, a sátoraljaújhelyi Városi Önkormányzat Erzsébet Kórháza sebészeti mátrix ápolási igazgatóhelyettese,
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Gál Zoltánné, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Jósa
András Oktató Kórház, Nyíregyháza járóbeteg-szakellátás
sebészeti szakrendelés asszisztense,
Galwasné dr. Szabó Anna Zsuzsanna, az ajkai Magyar
Imre Kórház Psychiátriai Gondozó és Szakrendelõ szakmai
vezetõ fõorvosa,
Háry Lajosné, a Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg
Pénzgazdálkodási és Számviteli osztály csoportvezetõje,
Hegedûs Lászlóné, az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet intézeti fõgyógyszerésze,
dr. Hervoly Margit, a békéscsabai Réthy Pál Kórház-Rendelõintézet Központi Radiológiai osztály osztályvezetõ fõorvos-helyettese,
Hornok Klára, a monori Paracelsus Gyógyszertár személyi jogos gyógyszerésze,
Nagyné Tóth Márta, a Gyöngyösi Kórház Kft. Bugát
Pál Kórház gyógytornásza,
dr. Nemes Nagy Zsuzsanna, az Országos Vérellátó Szolgálat Dél-pesti Területi Vérellátó Központ területvezetõ
fõorvosa,
Novákné Hrubovcsák Mária, a kaposvári Kaposi Mór
Oktató Kórház Élelmezési osztály osztályvezetõje,
dr. Orosz Sándor, a Budapest fõváros XI. kerület, Bartók
Béla út 61. számú rendelõ felnõtt háziorvosa,
Rácz Imréné, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar II. Számú Gyermekgyógyászati Klinika
Fül-orr-gégészeti Ambulancia asszisztense,
dr. Réti Csaba, a Magyarországi Református Egyház
Bethesda Gyermekkórháza osztályvezetõ fõorvosa,
Szanyi Imréné, az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet
Központi Rendelõ, ergometriai labor szakasszisztense,
Vajdáné Varga Ágnes, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza, Kecskemét Szülészeti-nõgyógyászati
osztály biológusa.
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Az Oktatási és Kulturális Minisztérium
személyügyi hírei
Közlemény
az oktatási és kulturális miniszter által adományozott
egyes díjakról
A Magyar Köztársaság oktatási és kulturális minisztere
a 2008. évi pedagógusnap alkalmából azoknak a pedagógusoknak, akik életpályájukkal kifejezték elkötelezettségüket a pedagógus élethivatás mellett
EÖTVÖS JÓZSEF-DÍJAT
adományoz:
Bálványos Hubának, az ELTE Tanító- és Óvóképzõ Fõiskolai Kar fõiskolai tanárának,
dr. Fonyó Attilának, a Semmelweis Egyetem Általános
Orvostudományi Kar Élettani Intézete professzor emeritusának,
Holtságné Csipán Ágnesnek, a XII. kerületi Kós Károly
Ének-zenei Emeltszintû Általános Iskola igazgatójának,
Mihályfalvi Lászlónak, a kaposvári Táncsics Mihály
Gimnázium címzetes, örökös igazgatójának,
Szalay Józsefnénak, a XIV. kerületi Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola igazgatójának;

a Magyar Köztársaság oktatási és kulturális minisztere
a 2008. évi pedagógusnap alkalmából kiemelkedõ kollégiumi pedagógiai munka elismeréseként
TESSEDIK SÁMUEL-DÍJAT
adományoz:

Együttesen végrehajtott kiemelkedõ tevékenységükért
az Egészségügyi Miniszter Elismerõ Oklevele elismerésben részesült
a Semmelweis Egyetem Gyógyszerhatástani Intézetének
kollektívája,
a Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Erzsébet Kórháza Szülészeti-nõgyógyászati osztály munkatársai,
a váci Jávorszky Ödön Városi Kórház Sürgõsségi betegellátó osztály munkatársai,
a Zala Megyei Kórház diabetológiai munkacsoport
tagjai.

Balogh Máriának, a II. kerületi Káldor Miklós Kollégium nevelõtanárának,
dr. Endrõdiné Hegedûs Ágotának, a ceglédi Dózsa
György Kollégium igazgatójának,
Gáspár Lászlónak, a balatonboglári Boglári Kollégium
igazgatójának,
Hegedûs Bélánénak, a pécsi Hajnóczy József Kollégium igazgatóhelyettesének,
dr. Szoboszlay Sándornak, a Szent István Egyetem Mezõgazdaság- és Környezettudományi Kar egyetemi docensének, kollégiumi nevelõtanárnak;

a Magyar Köztársaság oktatási és kulturális minisztere a
2008. évi pedagógusnap alkalmából azoknak a pedagógusoknak, akik nevelõ-oktató, fejlesztõ munkájuk során kiemelkedõ eredményességgel, odaadással tevékenykedtek
a hátrányos helyzetû, halmozottan hátrányos helyzetû,
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szociális, egészségügyi okok miatt különleges gondoskodást igénylõ gyermekek, tanulók segítésében,
TELEKI BLANKA-DÍJAT
„AZ ESÉLYT TEREMTÕ PEDAGÓGUSNAK”
kitüntetést adományoz:
Bagdi Erzsébetnek, a hencidai Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda igazgatójának,
Bakóné Aradi Évának, a siklósi Táncsics Mihály Gimnázium és Szakképzõ Iskola igazgatójának,
Balogh Judit Júliának, a Ferencvárosi Komplex Óvoda,
Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény igazgatóhelyettesének, az autista tagozat
vezetõjének,
Bákai Tibornénak, a tiszavasvári Kerek-perec Óvoda
tagóvoda-vezetõjének, egészségfejlesztõ mentálhigiénikusnak,
Báder Imrénének, a csepeli Karácsony Sándor Általános Iskola tanítójának,
Berecz Árpádnénak, a XVII. kerületi Újlak Utcai Általános, Német Nemzetiségi és Magyar–Angol Két Tanítási
Nyelvû Iskola intézményvezetõjének,
Bihari Péternek, a XIX. kerületi Berzsenyi Dániel Általános Iskola igazgatójának,
Bihariné Homolya Zsuzsannának, az ózdi Apáczai
Csere János Általános Iskola és Óvoda tanárának,
Bodnár Ilonának, a VI. kerületi Pesti Barnabás Élelmiszer-ipari Szakképzõ Iskola és Gimnázium tanárának,
Boros Gábor nyírbátori nyugalmazott tanárnak,
Bramhi Ilonának, a szolnoki Városi Kollégium igazgatóhelyettesének,
Burdza Emilnének, a fóti Fáy András Általános Iskola
tanárának,
dr. Csillei Bélának, a szolnoki Dr. Hegedûs T. András
Szakiskola igazgatójának,
Csirke Józsefnek, a szolnoki Városi Kollégium nevelõtanárának,
Danóczi Leventének, a nagykõrösi Toldi Miklós Élelmiszer-ipari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium tagintézmény-vezetõjének,
Dobosyné Krajcsik Erzsébetnek, az ózdi Bem Úti Általános Iskola és Óvoda tanítójának,
Duljánszki Juditnak, a mátyásdombi ÁMK Általános Iskolája tanárának,
Eisenbech Istvánnak, a veszprémi Dózsa György Általános Iskola igazgatójának,
Enyedi Eszternek, a bagamér–kokadi Óvoda, Általános
és Alapfokú Mûvészeti Iskola tanítójának,
Erdõs Imrénének, a hajdúböszörményi Kincskeresõ
Óvoda és Általános Iskola intézményvezetõjének,
Fazekas Györgynének, a baktalórántházi Reguly Antal
Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat gyógypedagógusának,
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Fila Józsefnének, a IX. kerületi Szabóky Adolf Mûszaki Szakközépiskola és Szakiskola igazgatójának,
Fogaras Csabánénak, a pécsi Gandhi Közalapítványi
Gimnázium és Kollégium kollégiumi nevelõjének, gyógypedagógusnak,
Gacsályi Lászlónénak, a szentendrei Barcsay Jenõ Általános Iskola tanárának,
Galló Katalinnak, a békéscsabai Szent László Utcai Általános Iskola és Óvoda igazgatójának,
Gábor Dezsõnek, a Farkaslyuki Általános Iskola tagozatvezetõjének,
Giczy Bélának, a IV. kerületi Langlet Valdemár Általános és Felnõttképzõ Iskola igazgatójának,
Gyûrûsy Attilánénak, a veszprémi Ringató Körzeti
Óvoda vezetõjének,
Hepp Józsefnek, a pétfürdõi Horváth István Általános
Iskola igazgatójának,
Hoppál Mariannának, az Érdi Tanácsadó pedagógusának,
Horváth Ottónénak, a miskolci Városi Pedagógiai Intézet szakmai igazgatójának,
Horváth Lászlónénak, a XXIII. kerületi Fekete István
Általános Iskola igazgatójának,
Horváthné Kovács Évának, a Fõvárosi Önkormányzat
Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája igazgatójának,
Hudoba Gyulánénak, a bajnai Gr. Széchenyi István Kistérségi Közös Fenntartású Általános Iskola tagintézménye
tanítójának,
Jezerniczky Mártának, a ceglédi Kistérségi Szociális
Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ tanárának,
Jobbágy Miklósnénak, a százhalombattai Kõrösi Csoma
Sándor Általános Iskola tanárának, gyermek- és ifjúságvédelmi felelõsnek,
Karászi Csillának, a nyírpilisi Általános Iskola és Óvoda tanítójának, fejlesztõpedagógusának,
Karcsai Imrénének, az egri Mlinkó István Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon
tanárának,
Kaszás Zoltánnak, a XVI. kerületi Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola igazgatójának,
Kálnay Adélnak, a dunaújvárosi Petõfi Sándor Általános Iskola tanítójának, ifjúságvédelmi felelõsnek,
dr. Kis Gézánénak, a XII. kerületi Általános Iskola,
Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon igazgatóhelyettesének,
Kohlmayer Mártának, a ceglédberceli Napsugár Óvoda
vezetõjének,
Kohn Gábornak, a Scheiber Sándor Általános Iskola és
Gimnázium igazgatójának,
Kókai Katalinnak, a X. kerületi Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola gyakorlati oktatásvezetõjének,
Kovács Jánosnénak, a nyírbátori Éltes Mátyás Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Gyermekotthon, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat gyógypedagógusának,
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Kovácsné Prágai Ilonának, az abonyi Gyulai Gaál
Miklós Általános Iskola tanítójának, gyermekvédelmi
megbízottnak,
Kozel Tibornénak, a pesterzsébeti Vörösmarty Mihály
Általános Iskola és Logopédiai Intézet napközi munkaközösség vezetõjének,
Könnyû Istvánnénak, a XIX. kerületi Móra Ferenc Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény gyógypedagógusának,
Kulcsár Sándornénak, a Szerencsi Általános Iskola,
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Óvoda igazgatójának,
Kurják Jánosnénak, a pécsi Keleti Városrészi Óvoda
vezetõjének,
Lakéziné Szalók Ildikónak, a XIV. kerületi József Attila
Általános Iskola tanárának,
Lázár Gellértnének, a nagykörû Cseresznyevirág Napközi Otthonos Óvoda Tagintézmény óvodapedagógusának,
Lévai Jánosnénak, a csongrádi Dohánysori „Kippkopp”
Óvoda tagóvoda-vezetõjének,
Lévai Károlynénak, a várpalotai Képesség- és Tehetségfejlesztõ Magániskola kollégiumvezetõjének,
L. Ritók Nórának, a berettyóújfalui „Igazgyöngy” Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény alapító igazgatójának,
Lõrincz Lászlónak, a körmendi Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium tanárának,
Marosvári Lajosnénak, a hajósi Gyermekvédelmi Központ Haynald Gyermekotthona nevelõjének, lakásotthonvezetõnek,
Matókné Misóczki Máriának, a szekszárdi Garay János
Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
igazgatójának,
Máténé Piros Violának, a soroksári Török Flóris Általános Iskola tanítójának,
Mátrai Mária Mártának, a Körös-szögi Kistérségi
Többcélú Társaság Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
gyógypedagógusának, fejlesztõterapeutának,
Mátyási Sándornak, a martonvásári Általános Iskola
Készségfejlesztõ Speciális Szakiskola és Diákotthon
gyógypedagógusának,
Meló Jánosnénak, a Csongrádi Kistérségi Egyesített
Alapfokú Oktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat gyógypedagógus-tiflopedagógus, korai fejlesztõnek,
Mészárosné Fodor Évának, a Kerecsend–Demjén–
Egerszalók–Egerszólát Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetõ-helyettesének,
dr. Mihály Ottónak, a Miskolci Egyetem Neveléstudományi Tanszéke vezetõjének,
Molnárné Dóczi Máriának, a dunaújvárosi Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola
igazgatójának,
Nagy Józsefnek, a balmazújvárosi Központi és Petõfi
Sándor Kistérségi Általános Iskola és Kollégium kollégiumi tanácsosának,
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Nagy Leventének, a szolnoki Egészségügyi és Szociális
Szakiskola és Szakközépiskola és Alternatív Gimnázium
igazgatójának,
Nagy Sándornénak, a Ráckevei Szivárvány Óvoda vezetõjének,
Nemes Andrásnak, a nyíregyházi Sipkay Barna Oktatásszervezõ Kft. igazgatójának,
Németh Ferencnének, az oroszlányi Fõváros Önkormányzatának Gyermekotthona és Általános Iskolája igazgatóhelyettesének,
Némethiné Bánszky Katalinnak, a XII. kerületi Fekete
István Általános Iskola és Elõkészítõ Szakiskola gyógypedagógusának,
Õsz Györgynek, az ácsi Jókai Mór Általános Iskola tanárának,
Paróczai Csabának, a salgótarjáni Cogito Általános
Mûvelõdési Központ igazgatójának,
Pálfalvi Ilonának, a csepeli Fodor József Szakképzõ Iskola és Gimnázium tanárának, ifjúságvédelmi felelõsnek,
Pálnokné Pozsonyi Mártának, a tiszaújvárosi Általános
Iskola, Alapfokú Mûvészetoktatási és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény igazgatójának,
Pócsik Józsefnek, a várpalotai Bartos Sándor Óvoda,
Általános Iskola és Elõkészítõ Szakiskola igazgatójának,
Porpáczy Etelkának, a pécsi Pollack Mihály Mûszaki
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium gyermek- és ifjúságvédelmi felelõsének,
Rozipál Györgynek, a kisvárdai II. Rákóczi Ferenc
Szakközép- és Szakiskola igazgatójának,
Ruttkay Leventénének, a VIII. kerületi Bárczi Gusztáv
Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztõ Speciális
Szakiskola gyógypedagógusának,
dr. Sasváriné Tamás Teréziának, a nyíregyházi Kertvárosi Általános Iskola igazgatóhelyettesének,
Stocker Tibornénak, a Mozgássérültek Petõ András Nevelõképzõ és Nevelõintézete intézményegység-vezetõjének,
Svéda Istvánnak, az ópályi Jókai Mór Általános Mûvelõdési Központ igazgatójának,
Szántó Tibornénak, a Csepeli Önkormányzat Erdei
Óvodák Repkény Utcai Tagóvodája vezetõjének,
dr. Szilágyi Jánosnénak, a IX. kerületi Szily Kálmán
Két Tannyelvû Mûszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium tanárának,
Szin Jánosnénak, a Hunyadi János Orosházi Egységes
Módszertani Intézmény tanárának,
Szoboszlainé Mile Anikónak, a székesfehérvári Arany
János Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes
Gyógypedagógiai Intézmény intézményegység-vezetõjének,
Szõke Sándornénak, a Mezõgyáni Általános Iskola és
Könyvtár tanítójának, gyermek- és ifjúságvédelmi felelõsnek,
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Szûsz Jánosnak, a söjtöri Deák Ferenc Általános Iskola
és Napközi Otthonos Óvoda igazgatóhelyettesének,
Tóth Ernõnének, a nyíregyházi Göllesz Viktor Speciális
Szakiskola és Általános Iskola igazgatóhelyettesének,
Tóth Piroskának, a XIV. kerületi Építõipari és Díszítõmûvészeti Szakképzõ Iskola tanárának,
Trencsényiné Buzás Klárának, a gyöngyösi Egressy
Béni Általános Iskola tanárának,
Türke Beátának, a Gólyafészek Otthon, Jász-Nagykun-Szolnok megyei karcagi Fogyatékosok Otthona fejlesztõpedagógusának,
Urbánné Vajda Katalinnak, a gyáli Városi Általános Iskola gyógypedagógusának,
Vass Jánosnénak, a mezõtúri Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium tanárának,
Vincze Erzsébetnek, a pesterzsébeti Zrínyi Miklós Általános Iskola tanárának,
Vörös Istvánnak, a Tárkány–Ete Közös Fenntartású Általános Iskola és Óvoda tanítójának,
Vulevity Katalinnak, a VIII. kerületi Jókai Mór Általános Iskola tanítójának,
dr. Wagnerné Szabó Erzsébetnek, a XV. kerületi Károly
Róbert Kereskedelmi Szakközépiskola, Általános Iskola
és Óvoda gyermekvédelmi felelõsének,
Wawra Jánosnak, a pécsi Budai Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény igazgatójának,
Wellisch Katalinnak, a pécsi Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
tanárának.
Ügyiratszám: K.26/2008.
Dr. Hiller István s. k.,
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– büntetlen elõélet,
– jogtudományi egyetemi végzettség.
Elõnyt jelent:
– közigazgatásban szerzett szakmai gyakorlat,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga.
Bérezés és juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény és Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Önkormányzata hatályos rendelete alapján.
A pályázat benyújtásának határideje:
2008. augusztus 31.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2008. szeptember 5.
A benyújtott pályázatot a jegyzõ mint munkáltató bírálja el.
A jogviszony kezdete: 2008. szeptember 15.
A jogviszony határozatlan idõre szól.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
– a végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratokat,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevõk megismerhetik.
A pályázatot Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Személyügyi csoportjához (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „A” ép. I. em. 130.) kell benyújtani.

oktatási és kulturális miniszter

ÁLLÁSPÁLYÁZATOK
Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet
a jegyzõi törzskar bizottsági referens munkakörének
betöltésére
A bizottsági referens részletes feladatait a Polgármesteri
Hivatal Ügyrendje tartalmazza.

Aranyosapáti–Gyüre Községek Körjegyzõségi
Hivatala
pályázatot hirdet
igazgatási ügyintézõ munkakör betöltésére
Az állás betölthetõ: a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján.
A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Aranyosapáti, Kossuth u. 43.
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A köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.
(II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltõje által
ellátandó feladatkörök: 1. sz. melléklet 1. pontja, belügyi
igazgatási feladatok.
Ellátandó feladatok: az önkormányzat illetékességi területén ellátandó elsõfokú szabálysértési hatósági jogkör,
amelyet a szabálysértést meghatározó jogszabály a jegyzõ
hatáskörébe utal, ipari és kereskedelmi igazgatási feladatok, titkársági és testületi munkához kapcsolódó feladatok
osztott munkakörben.
A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök: illetékességi területén jegyzõi hatáskörbe tartozó szabálysértések ügyintézése.
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint a helyi önkormányzati rendelet és közszolgálati szabályzat
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– pénzügyi-gazdálkodási ismeretek,
– felhasználói szintû számítástechnikai ismeret,
– B kategóriás vezetõi engedély.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolata.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör
legkorábban 2008. szeptember 10. napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2008. szeptember 5.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
dr. Tóth Csaba körjegyzõ nyújt a 06 (30) 459-2878 -as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak Aranyosapáti–Gyüre községek körjegyzõje címére történõ megküldésével (4634 Aranyosapáti, Kossuth
u. 43.).
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A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja,
rendje: a benyújtott pályázatok alapján a körjegyzõ a polgármesterek egyetértésével dönt.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: alkalmazás esetén a próbaidõ hat hónap.

Álmosd Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot ír ki
jegyzõi állás betöltésére
A munkakör betöltésére a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) alapján
kerül sor.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi
doktori képesítés,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga megléte,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat.
A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázónak a munkakör betöltésével kapcsolatos
szakmai vezetési elképzeléseit,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázatot elbíráló testületi ülésen kívánja-e zárt ülés tartását.
További elvárások:
– jó kommunikációs készség,
– önállóság,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.
A pályázat benyújtása egyben hozzájárulás megadásának minõsül az arra jogosultaknak a teljes pályázati anyagba történõ betekintésre.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben történõ megjelenéstõl (2008. augusztus 21.) számított 15. nap.
A pályázat elbírálója: Álmosd Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete.
A pályázat elbírálásának idõpontja: a benyújtási határidõ lejártát követõ képviselõ-testületi ülés.
A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban Álmosd
község polgármesterének címezve (4285 Álmosd, Fõ
u. 10., Farkas Pál) kell benyújtani „Pályázat jegyzõi álláshelyre” felirattal ellátva.
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A kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónap próbaidõvel, a munkakört teljes idõben kell ellátni.
A kinevezés és az illetmény megállapítása az 1992. évi
XXIII. törvény (Ktv.) elõírásai szerint történik.
A képviselõ-testület a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
Az állás a pályázatok eredményes elbírálását követõen
tölthetõ be.
A pályázat eredményérõl a sikertelen pályázók a pályázati anyag visszaküldésével együtt a döntést követõ 15 napon belül értesítést kapnak.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje
pályázatot hirdet
vagyonkezelési osztályára
titkárnõ-ügyintézõi munkakörbe
Ellátandó feladatok:
– az osztály feladataival kapcsolatos szervezési munkák,
– a szabadságok nyilvántartása, jelentések készítése a
Személyügyi Iroda felé, havi létszámjelentések továbbítása,
– a Vagyonkezelési osztály vezetõje által elrendelt
nyilvántartások vezetése,
– postázás, ügyiratkezelés, irattározás, általános levelezés,
– jelentések készítése a Pénzügyi osztály felé,
– költségvetési elõirányzatok nyilvántartása,
– éves költségvetés tervezésében való részvétel.
A munkakör betöltésének feltétele:
– középiskolai végzettség a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet alapján,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség.
Elvárt kompetenciák:
– magas szintû koordinációs, együttmûködési és megoldási készség,
– MS Office alkalmazások felhasználói szintû ismerete,
– önálló munkavégzés,
– jó szervezõkészség, kulturált megjelenés.
Az elbírálásnál elõnyben részesül, aki:
– közigazgatási alapvizsgával,
– hasonló területen szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik.
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A jelentkezéshez csatolni kell:
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– részletes szakmai önéletrajzot, mely tartalmazza:
= a jelentkezõ legfontosabb személyi adatait,
= eddigi munkaköreinek, tevékenységének leírását,
= jelenlegi munkakörét, beosztását,
= a képesítést igazoló dokumentumok másolatát.
A kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónapos próbaidõ kikötésével. A javadalmazás a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szabályai alapján történik.
A betöltendõ munkakörrel kapcsolatos bõvebb felvilágosítást a Vagyonkezelési osztály ad a 459-2267-es telefonszámon, a foglalkozási jogviszonnyal kapcsolatban a
Személyügyi Iroda ad felvilágosítást a 459-2153-as telefonszámon.
Az állás betölthetõ: 2008. október 1-jétõl.
A benyújtás határideje: a Belügyi Közlönyben való megjelenéstõl (2008. augusztus 21.) számított 15. nap.
Az elbírálás határideje: a beadási határidõt követõ
15 napon belül.
Az önéletrajzokat Józsefváros Önkormányzata jegyzõjének címezve, zárt borítékban kérjük benyújtani a polgármesteri hivatal Jegyzõi és Személyügyi Irodára (cím: 1082
Budapest, Baross u. 65–67. II. em. 215., tel.: 459-2152).

Kazincbarcika Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet
kiemelt építésügyi hatósági feladatot ellátó (1 fõ)
ügyintézõi munkakör betöltésére
Ellátandó feladat: kiemelt építésügyi hatósági ügyek
döntésre való szakmai elõkészítése, végrehajtása, valamint építéshatósági ügyek a városi önkormányzatnál.
A munkakör betöltéséhez, illetve a pályázat elnyeréséhez szükséges feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, építõmérnöki szakképzettség fõiskolai szintû településmérnöki (városgazdasági mérnöki) szakképzettség,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
Elõnyt jelent:
– közigazgatási alapvizsga, közigazgatási szakvizsga.
A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai tevékenységet is bemutató részletes önéletrajzot,
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– iskolai végzettségre, szakmai képzettségre vonatkozó okmányok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázatot az elbírálásban részt vevõ személyek megismerhessék.
Illetmény és egyéb juttatások megállapítása a köztisztviselõk jogállásáról szóló – módosított – 1992. évi XXIII. tv.,
valamint a helyi rendelet és az egységes közszolgálati szabályzat alapján történik.
Az állás 2008. szeptember 1-jétõl tölthetõ be.
A kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónap próbaidõ
kikötésével.
A pályázatokat a Belügyi Közlönyben történõ megjelenéstõl (2008. augusztus 21.) számított 15 napon belül lehet
benyújtani Kazincbarcika város jegyzõjéhez (3700 Kazincbarcika, Fõ tér 4.), a borítékon kérjük feltüntetni: „Kiemelt építéshatósági ügyintézõ pályázat”.
A pályázati eljárásban a háromtagú elõkészítõ bizottság
a pályázati feltételeknek megfelelõ valamennyi pályázót
meghallgatja.
A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõ
15 napon belül, az elõkészítõ bizottság által felállított
rangsor figyelembevételével – a polgármester egyetértésével – a jegyzõ dönt.
A pályázat eredményérõl az elbírálást követõ 8 napon
belül a pályázók értesítést kapnak.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázattal kapcsolatban további információt nyújt:
Gazdusné Fekete Edit mb. osztályvezetõ, telefon: (48)
514-787.

Kazincbarcika Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet
városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezetõ
munkakör betöltésére
Közigazgatási szerv: Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala.
Címe: 3700 Kazincbarcika, Fõ tér 4.
Feladat/munkakör megnevezése: városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezetõ.
Ellátandó feladat: vezeti az osztályt, felelõs az osztály
feladatainak hatékony, gyors, szakszerû és törvényes ellátásáért.
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Az osztály feladatai: városfejlesztési stratégia készítése,
beruházásokhoz kapcsolódó gazdasági elemzések készítése, az önkormányzat építési beruházásainak, felújításainak
elõkészítése, bonyolítása, településfejlesztéssel kapcsolatos feladatok, önkormányzati vagyonnyilvántartással és
ingatlankataszterrel kapcsolatos feladatok. Az osztály
közremûködik a pályázatok összeállításában, részt vesz a
projekt megvalósításában (mûszaki ellenõrzés). Képviselõ-testületi elõterjesztést készít, lefolytatja a közbeszerzési
eljárásokat.
Pályázati feltétel:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, építõmérnöki szakképzettség, fõiskolai szintû településmérnöki (városgazdasági mérnöki) szakképzettség,
– közigazgatási szakvizsga vagy nyilatkozat a pályázó
részérõl a szakvizsga kinevezéstõl számított egy éven belül történõ letételérõl,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
Elõnyt jelent:
– közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos általános ismeretek,
– közigazgatásban szerzett vezetõi gyakorlat,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek.
A pályázathoz csatolni kell:
– fényképes részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettségre, képzettségre vonatkozó okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázatot az elbírálásban részt vevõ személyek megismerhetik.
Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról szóló – módosított – 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.), valamint a helyi rendelet és az egységes közszolgálati szabályzat alapján történik.
Az állás 2008. szeptember 1-jétõl tölthetõ be.
A kinevezés határozatlan idõre szól, 3 hónap próbaidõ
kikötésével.
A pályázatokat a Belügyi Közlönyben történõ megjelenéstõl (2008. augusztus 21.) számított 15 napon belül lehet
benyújtani Kazincbarcika város jegyzõjéhez (3700 Kazincbarcika, Fõ tér 4.), a borítékon kérjük feltüntetni:
„Osztályvezetõi pályázat”.
A pályázati eljárásban a háromtagú elõkészítõ bizottság
a pályázati feltételeknek megfelelõ valamennyi pályázót
meghallgatja.
A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõ
15 napon belül, az elõkészítõ bizottság által felállított
rangsor figyelembevételével – a polgármester egyetértésével – a jegyzõ dönt.
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A pályázat eredményérõl az elbírálást követõ 8 napon
belül a pályázók értesítést kapnak.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázattal kapcsolatban további információt nyújt:
dr. Illés Pál jegyzõ, telefon: (48) 514-766.
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A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– angol nyelvbõl középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintû nyelvtudás,
– német nyelvbõl középfokú, C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintû nyelvtudás.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör
legkorábban 2008. október 1. napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2008. szeptember 1.

Mezõcsát Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet
titkársági ügyintézõ munkakör betöltésére
Az állás betölthetõ: a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján.
A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közszolgálati jogviszony.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Mester Attiláné nyújt a (49) 552-046/113-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak Mezõcsát Város Önkormányzata Polgármesteri
Hivatal címére történõ megküldésével (3450 Mezõcsát,
Hõsök tere 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplõ azonosító számot: 306/2008., valamint a munkakör megnevezését: titkársági ügyintézõ.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. szeptember 15.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye,
3450 Mezõcsát, Hõsök tere 1.
A köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.
(II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltõje által
ellátandó feladatkörök: az 1. sz. melléklet 22. pontja szerint titkársági, testületi feladatkör.
Ellátandó feladatok: jegyzõ munkájának segítése, bizottsági, testületi anyagok, elõterjesztések elõkészítése,
jegyzõhöz érkezõ panaszok kivizsgálása stb.
A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök: tervezési, szervezési, elõkészítési, kidolgozási, információgyûjtési és -feldolgozási, továbbá koordinálási feladatok.
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint a
20/2001. (X. 16.) ÖR. a köztisztviselõk szociális és jóléti
juttatásairól rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– egyetem, jogász, igazgatásszervezõ,
– felhasználói szintû ECDL,
– közigazgatási szakvizsga,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

Ózd város jegyzõje
pályázatot hirdet
Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Jogi,
Képviselõ-testületi és Kistérségi osztályán
(3600 Ózd, Városház tér 1.)
közbeszerzési ügyintézõ munkakör betöltésére
Ellátandó feladatok: önkormányzati beruházások és
szolgáltatások közbeszerzési feladatainak ellátása.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– állam- és jogtudományi egyetemi végzettség.
Elõnyt jelent:
– közigazgatási gyakorlat,
– idegennyelv-ismeret.
A pályázathoz csatolni kell:
– a szakmai tevékenységet is bemutató részletes önéletrajzot,
– az iskolai végzettségre, szakképzettségre vonatkozó
okmányok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
A kinevezés – 6 hónap próbaidõ kikötésével – határozatlan idõre szól. Besorolás, illetmény és egyéb juttatások
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megállapítása a köztisztviselõk jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXIII. törvény, valamint a helyi közszolgálati szabályzat alapján történik.
Az állás a pályázat elbírálását követõen – elõreláthatólag 2008. szeptember 1. napjától – betölthetõ.
A pályázatokat a Belügyi Közlönyben történõ megjelenéstõl (2008. augusztus 21.) számított 10 napon belül lehet
benyújtani Ózd város jegyzõjéhez (3600 Ózd, Városház
tér 1.).
A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõ
15 napon belül – a polgármester egyetértésével – a jegyzõ
dönt.
Ózd város jegyzõje fenntartja a jogot a pályázati eljárás
eredménytelenné nyilvánítására.
További felvilágosítást dr. Sztronga Eszter megbízott
osztályvezetõtõl lehet kérni, tel.: (48) 574-118.

Pilisborosjenõ Község Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet
építéshatósági ügyintézõ munkakör betöltésére
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, építõmérnöki szakképzettség, fõiskolai szintû településmérnöki szakképzettség,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– hasonló munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga.
Csatolandó iratok:
– személyi és szakmai önéletrajz,
– végzettséget igazoló okirat vagy annak másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.
Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései szerint.
A pályázatot személyesen vagy postai úton kell benyújtani a Belügyi Közlönyben való megjelenéstõl (2008. augusztus 21.) számított 15 napon belül az alábbi címre:
Polgármesteri Hivatal, 2097 Pilisborosjenõ, Fõ út 16. A borítékra kérjük ráírni: „Építéshatósági ügyintézõi pályázat”.
Érdeklõdni az alábbi telefonszámon lehet: (26)
336-028/119-es mellék.
Az állás betölthetõ a pályázat elbírálását követõen
azonnal.
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Piliscsaba Nagyközség Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet
a közeljövõben létrejövõ adóirodába
irodavezetõi munkakör betöltésére
A munkáltató szerv: Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, 2081 Piliscsaba, Kinizsi
Pál u. 1–3.
A betöltendõ munkakör: adóiroda-vezetõ, határozatlan
idõre.
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– fõiskolai végzettség,
– minimum ötéves közigazgatásban szerzett szakmai
gyakorlat,
– 1–3 év vezetõi tapasztalat.
Elõnyt jelent a pályázatnál:
– saját gépjármû és vezetõi jogosítvány,
– közigazgatási alapvizsga, szakvizsga.
Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.), valamint Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testületének 4/2004. (I. 28.) ÖKT. számú rendelete szerint.
Ellátandó feladatok:
– az adóiroda munkájának irányítása,
– helyi adókkal és egyéb más követelésekkel kapcsolatos végrehajtás intézése,
– adóellenõrzések végzése,
– helyi adók kivetése.
A pályázat benyújtásának határideje, módja: az önkormányzat mb. jegyzõjének, dr. Gerák Zsuzsannának címezve (2081 Piliscsaba, Kinizsi Pál u. 1–3.),
2008. szeptember 5-ig.
A lezárt borítékra rá kell írni: „Adóiroda-vezetõi pályázat”.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. szeptember 12.
Az állás betöltésének idõpontja: 2008. szeptember 15.
A próbaidõ tartama: 3 hónap.
A pályázathoz csatolandó iratok:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– végzettséget igazoló okiratok vagy azok másolata,
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– részletes szakmai önéletrajz,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevõk a pályázati anyagát megismerhessék.
Részletesebb információ kérhetõ: Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat mb. jegyzõjétõl, dr. Gerák Zsuzsannától, tel.: 06 (26) 575-506, vagy Gál Judit gazdasági irodavezetõtõl, tel.: 06 (26) 575-511.
Egyéb megjegyzés: a pályázat eredményérõl a pályázók
írásban kapnak értesítést.

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet
jegyzõi munkakör betöltésére
A munkáltató szerv: Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, 2081 Piliscsaba, Kinizsi
Pál u. 1–3.
A betöltendõ munkakör: jegyzõ, határozatlan idõre,
6 hónapos próbaidõvel.
Ellátandó feladatok:
– a képviselõ-testület hivatalának vezetése,
– az önkormányzat mûködésével kapcsolatos feladatok
ellátásáról gondoskodás,
– a hatáskörébe tartozó ügyekben a kiadmányozás
rendjének szabályozása,
– a munkáltatói jogok gyakorlása a képviselõ-testület
hivatalának köztisztviselõi tekintetében,
– a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási
ügyek döntésre elõkészítése,
– a polgármester által átadott hatósági ügyekben
döntés,
– a képviselõ-testület és a bizottságok ülésén tanácskozási joggal részvétel,
– a hatáskörébe utalt ügyekben döntés.
A munkakör betöltéséhez szükséges feltétel:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– állam- és jogtudományi doktori vagy igazgatásszervezõi képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább 2 évi közigazgatási gyakorlat.
Elõnyt jelent a pályázatnál:
– német, olasz, szlovák, angol idegen nyelv ismerete,
– saját gépjármû és vezetõi jogosítvány.
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Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.), valamint Piliscsaba
Önkormányzata Képviselõ-testületének 4/2004. (I. 28.)
ÖKT. számú rendelete alapján, megegyezés szerint.
A pályázat benyújtásának határideje, módja:
2008. szeptember 5.,
az önkormányzat polgármesterének, Kasza Péternek címezve (2081 Piliscsaba, Kinizsi Pál u. 1–3.). A lezárt borítékra rá kell írni: „Jegyzõi pályázat”.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtására elõírt határidõt követõ legközelebbi képviselõ-testületi ülés.
A pályázat elbírálásának módja: a pályázatok elõzetes
értékelését elõkészítõ bizottság végzi, az általa felállított
rangsor figyelembevételével a képviselõ-testület határoz.
Az állás betöltésének idõpontja: 2008. október 1-jétõl.
A pályázathoz csatolandó iratok:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– a végzettséget, szakképzettséget, idegennyelv-ismeretet igazoló okiratok vagy azok hiteles másolata,
– részletes szakmai önéletrajz,
– az utolsó munkahelyérõl referencialevél.
Részletesebb információ kérhetõ Kasza Péter polgármestertõl, tel.: 06 (26) 575-507.
Egyéb megjegyzés: a pályázat eredményérõl a pályázók
az elbírálástól számított 8 napon belül írásban kapnak értesítést.
A kiíró képviselõ-testület jogosult a pályázatot érvénytelennek vagy eredménytelennek nyilvánítani.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje
pályázatot hirdet
adóügyi elõadó munkakör betöltésére
A munkakör határozatlan idõtartamra szól, 6 hónap próbaidõ kikötésével.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– a 9/1995. (II. 3.) Korm. rend. 1. sz. mellékletében az
I/16. feladatkörnél a II. besorolási osztályban elõírt végzettség: középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés, középiskolai végzettség és az OKJ szerint gazdasági elemzõ és
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szakstatisztikai ügyintézõ, banki ügyintézõ, számítógépkezelõi és számítástechnikai szoftverüzemeltetõi szakképesítés.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatásban vagy önkormányzati adóhatóságnál
szerzett szakmai gyakorlat,
– közigazgatási alapvizsga megléte,
– az önkormányzatok által kezelt helyi adók programjának ismerete (ONKADO program),
– adófelderítés és adóbehajtás területén szerzett szakmai gyakorlat,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek (Word,
Excel).
Ellátandó feladatok:
– iparûzési adó, építményadó, gépjármûadó adóztatással kapcsolatos feladatok ellátása,
– adók és adók módjára behajtandó köztartozások behajtása,
– adó és értékbizonyítványok, vagyoni igazolások készítése,
– méltányossági kérelmek elbírálása.
A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevõk a teljes pályázati anyagba betekinthetnek.
A munkakör betöltése vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.
Az illetmények és az egyéb juttatások megállapítása a
köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának közszolgálati szabályzata, valamint az
adóügyi dolgozók anyagi érdekeltségérõl szóló 26/2007.
számú rendelete alapján történik.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben történõ megjelenéstõl (2008. augusztus 21.) számított 15 napon belül.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõt követõ 30 napon belül.
A munkakör betölthetõ: az elbírálást követõen azonnal.
A pályázatokról az elõkészítõ bizottság által felállított
rangsor figyelembevételével a kinevezési jogkör gyakorlója dönt. A pályázók az eredményrõl legkésõbb a pályázat elbírálását követõ 8 napon belül írásban tájékoztatást
kapnak.
A pályázatot zárt borítékban Szigetszentmiklós Város
Önkormányzatának jegyzõjéhez kell benyújtani. Cím:
2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2. Telefon: (24)
505-506. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat adóügyi elõadó munkakör betöltésére”.
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A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: Pammerné
Gaál Ágnes jegyzõnél a (24) 505-506-os telefonszámon.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje
pályázatot hirdet
szociális és gyámügyi irodavezetõi munkakör
betöltésére
A munkakör határozatlan idõtartamra szól, 6 hónap próbaidõ kikötésével.
Ellátandó feladatok:
– a szociális és gyámügyi iroda vezetése,
– a szervezeti egységek között folyamatos tájékoztatás,
információáramlás, az egységes hivatal munkáját elõsegítõ, az egyes szervezeti egységek együttmûködését biztosító kapcsolattartás.
A munkakör betöltésének feltételei:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– fõiskolai vagy egyetemi szintû szociális végzettség,
szociális igazgatásszervezõ oklevéllel rendelkezõ egyéb
fõiskolai, egyetemi végzettség,
– közigazgatási szakvizsga megléte,
– legalább kétéves közigazgatási szakmai gyakorlat,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret.
Elõnyt jelent:
– vezetõi gyakorlat,
– hasonló területen szerzett szakmai gyakorlat.
Illetmény és egyéb juttatások megállapítása a köztisztviselõk jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi
XXIII. törvény alapján, valamint Szigetszentmiklós Város
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal közszolgálati szabályzata alapján történik.
A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben való megjelenéstõl (2008. augusztus 21.) számított 15. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõt követõ 30 napon belül.
A munkakör betölthetõ: az elbírálást követõen azonnal.
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A pályázatokról az elõkészítõ bizottság által felállított
rangsor figyelembevételével a kinevezési jogkör gyakorlója dönt. A pályázók az eredményrõl legkésõbb a pályázat elbírálását követõ 8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak.
A pályázatot zárt borítékban Pammerné Gaál Ágnes
jegyzõ nevére címezve kell benyújtani „Pályázat szociális
és gyámügyi irodavezetõi munkakörre” jelige feltüntetésével. Cím: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás
Szilágyi Anita hatósági osztályvezetõtõl kérhetõ a (24)
505-529-es telefonszámon.
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a helyi közszolgálati szabályzatban meghatározottak szerint kerülnek a kinevezéskor megállapításra.
A pályázat benyújtásának határideje a Belügyi Közlönyben történõ megjelenéstõl (2008. augusztus 21.) számított
15. nap.
A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõ
15 napon belül Taksony Nagyközség Önkormányzatának
jegyzõje – a polgármester egyetértésével – dönt.
Az állás a pályázat elbírálását követõen azonnal betölthetõ.
A pályázatok elbírálása során a kiíró az eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja.
A pályázatot a következõ címre, zárt borítékban kérjük
eljuttatni: Taksony Nagyközség Önkormányzat jegyzõje,
Széll Attila részére, 2335 Taksony, Fõ út 85. A borítékra
kérjük ráírni: „Építéshatósági ügyintézõ”.
A pályázatokkal kapcsolatban bõvebb felvilágosítás
kérhetõ a (24) 520-780-as telefonszámon.

Taksony Nagyközség Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet
építéshatósági ügyintézõi munkakör betöltésére
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû építésmérnöki, építõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ, üzemmérnöki) szakképzettség, fõiskolai szintû településmérnöki szakképzettség a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.
(II. 3.) Korm. rendelet alapján,
– számítógép felhasználói szintû ismerete.
Az állás betöltésénél elõnyt jelent:
– építésigazgatási munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga megléte,
– hasonló területen szerzett legalább kétéves tapasztalat.
A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai, fényképes önéletrajzot,
– iskolai végzettségrõl, egyéb képesítésekrõl szóló okiratok hiteles másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
Ellátandó feladat: az 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti építéshatósági feladatok ellátása, önkormányzati beruházások elõkészítése, bonyolításban való közremûködés.
Illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben foglaltak, valamint a 20/2003. (XII. 4.) számú önkormányzati rendelet és

Taksony Nagyközség Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet
pénzügyi irodavezetõi munkakör betöltésére
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.
(II. 3.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 16. pontja alapján: egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági felsõoktatásban szerzett szakképzettség, fõiskolai szintû államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség és felsõfokú pénzügyi, számviteli szakügyintézõi szakképesítés,
– számítógép felhasználói szintû ismerete.
Elõnyt jelent:
– hasonló területen szerzett legalább hároméves vezetõi tapasztalat,
– idegen nyelv ismerete.
A pályázathoz csatolni kell:
– fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettségrõl, egyéb képesítésekrõl szóló okiratok hiteles másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– részletes vezetõi koncepciót az iroda vezetésével
kapcsolatos elképzelésekrõl.
Alkalmazás, illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, vala-
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mint a közszolgálati szabályzatban, illetve a helyi rendeletben foglaltaknak megfelelõen.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben történõ megjelenéstõl (2008. augusztus 21.) számított 15. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a Belügyi Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 30. nap.
A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõen
Taksony Nagyközség Önkormányzatának jegyzõje – a
polgármester egyetértésével – dönt.
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A pénzügyi irodavezetõi állás az elbírálást követõen
azonnal betölthetõ.
A pályázatot az alábbi címre kérjük eljuttatni: Taksony
Nagyközség Önkormányzat jegyzõje, Széll Attila részére,
2335 Taksony, Fõ út 85. A borítékra kérjük ráírni: „Pénzügyi irodavezetõi pályázat”.
A kiíró fenntartja a pályázatok eredménytelenné nyilvánítási jogát.
A pályázatokkal kapcsolatban bõvebb felvilágosítás
kérhetõ a (24) 520-781-es telefonszámon.
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VII. Pályázati felhívások
A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA
A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának
pályázati felhívása
a kelet- és délkelet-európai kormányzati stratégia
végrehajtását és a határon túli magyar kapcsolatok
ápolását elõsegítõ civil szervezetek támogatására
A Külügyminisztérium a Külügyminisztérium fejezetnél az egyes fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásának szabályairól szóló 1/2008. (III. 21.) KüM rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) 30. §-a alapján pályázatot hirdet olyan civil szervezetek számára, amelyek a kelet- és
délkelet-európai kormányzati stratégia végrehajtását és a
határon túli magyar kapcsolatok ápolását és fejlesztését állítják tevékenységük középpontjába, és ezzel kapcsolatos
projektcéljaik kivitelezésére kérnek támogatást.
1. A támogatás célja:
A kelet- és délkelet-európai kormányzati stratégia végrehajtásának és a határon túli magyar kapcsolatok ápolásának és fejlesztésének elõsegítése.

2. A pályázók köre:
Pályázatot nyújthatnak be a Rendelet 3. § b) pontjában
meghatározott magyarországi székhelyû civil szervezetek,
amelyek alapító okiratukban fõ feladatként fogalmazzák
meg a kelet- és délkelet-európai régió társadalmi, politikai
és gazdasági fejlõdésének elõmozdítását, a térség stabilitásának megteremtését az euroatlanti integráció érdekében.
A Külügyminisztérium 2008-ban azokat a pályázatokat
kívánja támogatni, melyek az alábbi témákkal kapcsolatosan éves keretpályázat formájában benyújtott projektcélokat határoznak meg:
1. A régió stabilitásának, demokratizálódásának és modernizációjának elõsegítése, a határon átnyúló regionális
együttmûködés támogatása, Magyarország mint EU-határország együttmûködésének erõsítése a szomszédos országokkal, az EU-csatlakozás során szerzett tapasztalatok átadása;
2. A térségbeli EU-integrációs törekvések támogatása,
az Európai Unió Szomszédságpolitikájához, illetve a nyugat-balkáni dimenzióhoz való hozzájárulás révén;
3. A demokrácia erõsítését szolgáló kormányzati és önkormányzati szintû határon átnyúló együttmûködés – így

különösen a Szegedi Folyamat és a Nyíregyházi Kezdeményezés – támogatása;
4. A határon túli magyar kapcsolatok támogatása.

3. A pályázattal elnyerhetõ támogatás:
3.1. A nyertes pályázó az elnyert támogatást a keretpályázatban feltüntetett projektcélok kivitelezésére fordított
költségekre használhatja fel (pl.: képzések – kurzusok, kiadványok, közösségfejlesztõ tréningek, együttmûködés
fejlesztését elõirányzó programok, tanulmányok készítése,
mûhelytalálkozók szervezése stb.)
3.2. A pályázónak a megpályázott összeg legalább
10%-át saját forrásból kell biztosítania. Saját forrás a támogatandó tevékenység megvalósításához a pályázó által
pénzben biztosított forrás. Nem tekinthetõ saját forrásnak
az államháztartás alrendszereibõl nyújtott támogatás, kivéve az államháztartás alrendszereibe tartozó pályázó
költségvetési szervnek, illetve ezen költségvetési szerv
felügyeleti szervének költségvetésében az adott célra elõirányzott összeget. Amennyiben a megpályázott támogatás összege nem haladja meg az 500 000 Ft-ot saját forrás
biztosítása nem kötelezõ.
3.3. A pályázó kérelmére az elnyert támogatás 25%-áig
utólagos elszámolással elõleg folyósítható. Elõleg igénybevétele esetén a támogatás fennmaradó része csak akkor
folyósítható, ha a pályázó számlákkal igazoltan elszámolt
az elõleggel és a saját forrás ütemezés szerinti összegét
számlával igazoltan felhasználta.

4. A támogatás feltételei:
Nem nyújtható támogatás olyan pályázó részére:
a) aki saját forrással nem rendelkezik, kivéve, ha az igényelt támogatás összege az 500 000 forintot nem haladja
meg,
b) aki az igényében valótlan vagy megtévesztõ adatokat
szolgáltatott,
c) aki korábban a Külügyminisztériummal kötött bármely szerzõdésben foglalt feltételeket felróhatóan megszegte,
d) aki megszüntetésére irányuló eljárás alatt áll,
e) akinek az államháztartás bármely alrendszerével
szemben lejárt esedékességû, meg nem fizetett tartozása
van,
f) aki nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok
Áht. 15. §-ában meghatározott követelményeinek,
g) akinek lejárt esedékességû, meg nem fizetett köztartozása van,
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h) aki nem felel meg a jelen pályázat kiírásában foglalt
feltételek bármelyikének, illetve az egyéb vonatkozó jogszabályi feltételek bármelyikének, így különösen a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) rendelkezéseinek.
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j) a Knyt. 14. §-ában meghatározott nyilatkozatot,
amely jelen pályázati felhívás 2. számú mellékletét képezi,
k) amennyiben a Knyt. 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség fennáll, az érintettségrõl szóló közzétételi kérelmet,
amely jelen pályázati felhívás 3. számú mellékletét képezi,
l) a pályázó által kitöltött jelen pályázati felhívás 4. számú mellékletében foglalt pályázati ûrlapot.

5. A pályázat tartalmi elemei:
A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) a pályázó nevét, székhelyét (település, ir. szám, utca,
hsz.),
b) a pályázó telefon- és telefaxszámát, valamint elektronikus elérhetõségét,
c) a pályázó adószámát,
d) a pályázó statisztikai számát,
e) a pályázó tb-folyószámlaszámát,
f) az igényelt támogatásból finanszírozni tervezett mûködési költségek meghatározását,
g) az igényelt támogatás összegét, a részletezett költségvetési tervet (ebben külön szerepeltetni kell az áfa összegét és a saját forrás mértékét),
h) a megvalósítás és finanszírozás idõbeni ütemezését.

6. A pályázathoz csatolni kell:
a) 30 napnál nem régebbi igazolást hiteles másolatban a
pályázó bírósági nyilvántartásba vételérõl,
b) a pályázó képviselõjének közjegyzõ által hitelesített
aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintáját,
c) eredetiben a pályázó bankszámláját vezetõ hitelintézet 30 napnál nem régebbi igazolását – a pontos számlaszám megjelölésével – a pályázó bankszámlájának vezetésérõl, fizetõképességérõl,
d) a pályázó létesítõ okiratáról készített egyszerû másolatot,
e) 30 napnál nem régebbi igazolást az állami és önkormányzati adóhatóságtól, valamint a vámhatóságtól arról,
hogy köztartozása (adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozás) nem áll fenn,
f) pályázói nyilatkozatot a saját forrás meglétérõl; a saját
forrást bankszámlakivonattal, szerzõdéssel vagy hitelígérvénnyel igazolni kell,
g) elõleg igénylése esetén, a támogatási elõlegre vonatkozó kérelmét,
h) ha a pályázó a pályázat tárgyának vonatkozásában
más pályázaton részt vett, illetve más állami és egyéb támogatást vesz igénybe, ezekre az adatokra vonatkozó külön nyilatkozatát,
i) a pályázó képviselõje által cégszerûen aláírt, jelen pályázati felhívás 1. számú mellékletében foglalt nyilatkozatát,

7. A pályázat benyújtásának módja, helye és határnapja:
A pályázatok beérkezése folyamatos, a Külügyminisztériumba érkezésének végsõ határnapja:
2008. szeptember 22.
A pályázatokat az alábbi címre kérjük benyújtani:
Külügyminisztérium, Pályáztatási Önálló Osztály – „Pályázat”, 1027 Budapest, Nagy Imre tér 4.
A pályázat beadásának módja: a pályázatot egy eredeti
példányban, a pályázó által minden lapon szignáltan vagy
aláírtan és egy másolati példányban, zárt borítékban kell
beküldeni.

8. A pályázatok elbírálása:
8.1. A pályázatokat munkabizottság bírálja el és a kötelezettségvállalásra jogosult hozza meg a döntést. A pályázatok hiányos benyújtása esetén a Külügyminisztérium
egy alkalommal a pályázót – a jelen pályázati felhívás
6. pontjában meghatározottak vonatkozásában – hiánypótlásra hívja fel, azzal, hogy a jelen pályázati felhívás 2. sz.
melléklete, továbbá – a Knyt. 8. § (1) bekezdése szerinti
érintettség fennállása esetén – a 3. sz. melléklete csatolásának elmulasztása esetén hiánypótlásra nincs lehetõség.
A hiánypótlás határideje a hiánypótlásra történõ felhívás kézhezvételétõl számított nyolcadik nap. A hiánypótlási felhívás megküldése rövid úton, a pályázó által
megadott elektronikus elérhetõség igénybevételével, vagy
faxon történik meg.
A hiánypótlásra biztosított határidõ elmulasztása a pályázónak a pályázat elbírálásából való kizárását eredményezi. A Külügyminisztérium az eredményrõl a döntéstõl
számított 15 munkanapon belül írásban értesíti a pályázót.
A Külügyminisztérium a nyertes pályázókkal a támogatás feltételeirõl szerzõdésben állapodik meg.
8.2. A támogatás a megpályázott összegnél alacsonyabb
összegben is megállapítható. Amennyiben a pályázó az
alacsonyabb összeg megítélése esetén is vállalja a pályázat
megvalósítását, errõl a döntés kézhezvételét követõ 8 napon belül köteles írásban nyilatkozni. A nyilatkozathoz
csatolni kell a módosított megvalósítási ütemtervet és a
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módosított költségvetést. A módosított költségvetés benyújtására nyitva álló határidõ elmulasztása úgy tekintendõ, hogy a pályázó nem kíván a minisztériummal szerzõdést kötni. A módosított költségvetésre vonatkozó felhívás
megküldése rövid úton, a pályázó által megadott elektronikus elérhetõség igénybevételével, vagy faxon történik.
A módosított költségvetésben az eredeti költségvetésben
vállalt saját forrás csökkenthetõ, de minimálisan fedeznie
kell a módosított költségvetés 10%-át.
8.3. Érvénytelen az a pályázat:
a) amely nem felel meg a pályázati felhívásnak;
b) amelyhez a jelen pályázati felhívás 2. sz. mellékletben foglalt nyilatkozatot, és érintettség fennállása esetén a
3. sz. mellékletben szereplõ kérelmet nem csatolták, figyelemmel a Knyt. 14. §-ára;
c) amelyet a 7. pontban meghatározott beadási határidõt
követõen nyújtottak be.
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9. Egyéb rendelkezések:
Egyéb, a pályázatban nem szabályozott kérdésekben a
vonatkozó jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közpénzekbõl
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény, az államháztartás mûködési rendjérõl
szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint a Külügyminisztérium fejezetnél az egyes fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásának szabályairól szóló 1/2008.
(III. 21.) KüM rendelet rendelkezései az irányadók.
A pályázati felhívás és mellékletei a Külügyminisztérium internetes honlapjáról (www. kulugyminiszterium.hu)
letölthetõk. A pályázati felhívás 2. és 3. sz. melléklete a
www.kozpenzpalyazat.gov.hu honlapról is letölthetõ.
Budapest, 2008. augusztus
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1. számú melléklet
Pályázói nyilatkozat

Alulírott ……………………………, mint a ………………………. pályázó képviselõje kijelentem, hogy:
1. A pályázatban foglalt adatok, információk, dokumentációk teljeskörûek, valódiak és hitelesek.
2. A pályázónak az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása nincs, vagy arra az illetékes adóhatóság
fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett.
3. A pályázó általános forgalmi adó (áfa) levonására vagy visszaigénylésére jogosult/nem jogosult.*
4. A pályázó hozzájárul, hogy a köztartozások – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 13/A. § (4) bekezdésében és az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Ámr.) 92. § (4) bekezdésében foglaltak szerinti – figyelemmel kísérése céljából a nevét (megnevezését), a székhelyét (lakhelyét), az adószámát (adóazonosító jelét), társadalombiztosítási azonosító jelét, társadalombiztosítási folyószámlaszámát a Kincstár, illetve a Külügyminisztérium felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetõleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez, a pályázó továbbá hozzájárul, az Áht. 13/A. §
(4) bekezdésében foglaltak alkalmazásához.
5. A pályázó az Ámr. 83. §-ának (2) bekezdés j) pontjában meghatározottak szerint hozzájárul ahhoz, hogy a Kincstár
által mindenkor mûködtetett monitoring rendszerhez hozzáférési lehetõséget biztosíthasson a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevõszék, a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal és a Pénzügyminisztérium számára.
6. A pályázó tudomásul veszi, hogy lejárt esedékességû, meg nem fizetett köztartozás esetén a pályázót a köztartozás
megfizetéséig a támogatás nem illeti meg, az esedékes támogatások folyósítása felfüggesztésre kerül, illetve az Áht.
13/A. §-ának (6) bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében – a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintõ módon – visszatartásra kerül.
7. A pályázó nem áll megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás alatt.
8. A pályázó hozzájárul – az Áht. 15/A. §-ában foglaltakkal összhangban – az adatai felhasználásához.
9. A pályázónak az államháztartás alrendszerébõl folyósított támogatásból eredõ lejárt és ki nem egyenlített tartozása
nincs.
10. A pályázó a jelen pályázat tárgyának vonatkozásában más pályázaton részt vett/nem vett részt*, illetve más állami
és egyéb támogatást igénybe vesz/nem vesz igénybe.*
(Részvétel, illetve igénybevétel esetén a pályázat, illetve a támogatás külön nyilatkozatban történõ rövid ismertetése
szükséges.)
11. A pályázó a pályázat szabályszerûségének és a támogatás rendeltetésszerû felhasználásának a Külügyminisztérium, valamint jogszabályban meghatározott szervek által történõ ellenõrzéséhez hozzájárul.
12. A pályázó felhatalmazza a Külügyminisztériumot a Külügyminisztérium fejezetnél az egyes fejezeti kezelésû
elõirányzatok felhasználásának szabályairól szóló 1/2008. (III. 21.) KüM rendelet 11. §-ában foglalt adatok nyilvántartására.
13. A pályázó megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok Áht. 15. §-ának (7) és (9) bekezdésében meghatározott követelményeinek.
14. A pályázó felhatalmazza a Külügyminisztériumot azonnali beszedési eljárás alkalmazására.

Kelt: …………………………, 2008. ……………………

………………………………………………………
(a pályázó képviselõjének cégszerû aláírása)

* A megfelelõ rész aláhúzandó.
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2. számú melléklet
NYILATKOZAT
a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti
összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról
A pályázó neve:
Természetes személy lakcíme:
Születési helye, ideje:
Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselõjének neve:
Egyéb szervezet esetén székhelye:
Képviselõjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevõ szerv megnevezése:

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)
– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az … pont alapján

– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az … pont alapján



Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön ûrlap csatolásával kezdeményeztem.

Kelt:

Aláírás/cégszerû aláírás
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3. számú melléklet
KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM
a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés
szerinti érintettségérõl
A pályázó neve:
Természetes személy lakcíme:
Születési helye, ideje:
Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselõjének neve:
Egyéb szervezet esetén székhelye:
Képviselõjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevõ szerv megnevezése:
Kijelentem, hogy a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben fennáll, mert
a) A pályázati eljárásban döntés-elõkészítõként közremûködõ vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló
jogviszonyban állok, de a törvény értelmében nem minõsülök döntés-elõkészítõnek vagy döntéshozónak. (Kizárólag
természetes személy pályázó esetén!)
Indoklás:
Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve, székhelye beírandó):
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
b) Nem kizárt közjogi tisztségviselõ vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!)
Indoklás:
Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (a kívánt rész aláhúzandó):
köztársasági elnök, Országgyûlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselõ, országgyûlési és az európai parlamenti képviselõ, polgármester, alpolgármester, fõpolgármester, fõpolgármester-helyettes, helyi
önkormányzati képviselõ, helyi önkormányzat képviselõ-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv
– a Knyt. 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó – vezetõje és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja
c) Az a)–b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!)
Indoklás:
– Közeli hozzátartozóm pályázati eljárásban döntés-elõkészítõként közremûködõ, vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében nem minõsül döntés-elõkészítõnek vagy döntéshozónak.
– Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselõ.
(A kívánt rész aláhúzandó!)
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, örökbefogadó, mostoha- és nevelõszülõ, testvér
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d) A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)–c) pontban megjelölt személy tulajdonában áll (Kizárólag gazdasági társaság pályázó esetén!).
Indoklás:
Az érintett tulajdonos. Szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve,
székhelye beírandó):
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Közjogi tisztségének megjelölése (a tisztség beírandó):
............................................................................................................................................................................................
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, örökbefogadó, mostoha- és nevelõszülõ, testvér

e) A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház, vagy szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert
– vezetõ tisztségviselõje
– az alapítvány kezelõ szervének, szervezetének tagja, tisztségviselõje,
– vagy társadalmi szervezet ügyintézõ, vagy képviseleti szervének tagja
a pályázati eljárásban döntés-elõkészítõként közremûködõ szervnél, vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi tisztségviselõ, vagy e személyek közeli hozzátartozója
Indokolás:
Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó):
............................................................................................................................................................................................
A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó):
............................................................................................................................................................................................

Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
köztársasági elnök, Országgyûlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselõ, országgyûlési és az európai parlamenti képviselõ, polgármester, alpolgármester, fõpolgármester, fõpolgármester-helyettes, helyi
önkormányzati képviselõ, helyi önkormányzat képviselõ-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv
– a 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó – vezetõje és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, örökbefogadó, mostoha- és nevelõszülõ, testvér

Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az érintettségemet illetõen. A nyilatkozatban szereplõ adatok a
valóságnak mindenben megfelelnek.

Kelt:

Aláírás/cégszerû aláírás
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4. számú melléklet
PÁLYÁZATI ÛRLAP
a Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának a kelet- és délkelet-európai kormányzati stratégia
végrehajtására és a határon túli magyar kapcsolatok ápolására adható támogatások igénybevételéhez
1.

A pályázó neve/cégneve

2.

A pályázó címe/székhelye
(település, ir. szám, utca, hsz.)

3.

A pályázó egyéb elérhetõségei
(elektronikus, telefon- és faxszám)

4.

A pályázó adószáma

5.

A pályázó statisztikai száma

6.

A pályázó tb-folyószámlaszáma

7.

A pályázó számlavezetõ
pénzintézete

8.

A pályázó számlaszáma
(ahová a megítélt támogatás
összege utalható)

9.

Az igényelt támogatás összege

10.

Saját forrás

11.

Egyéb támogatás
(forrás és összeg)

12.

A pályázó éves programjának
rövid ismertetése, összköltségvetése

13.

A pályázó szervezet tevékenységének, általános célkitûzéseinek rövid
leírása

14.

A pályázó szervezet megpályázott
tevékenységének leírása, tevékenység kezdõ és befejezõ idõpontja,
ütemezése, a megvalósítási hely
pontos címe (ha nem azonos a pályázó székhelyével)

2008/34. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

5901

Az Országos Rádió és Televízió Testület pályázati közleményei*
Az Országos Rádió és Televízió Testület
közleményei
I.

dapest, Váci u. 16/B IV. emelet, telefon: 327-2020) hétfõtõl csütörtökig 8 és 17, pénteken 9 és 14 óra között, valamint megtalálhatók a Mûsorszolgáltatási Alap honlapján
(http://www.alap.ortt.hu).

A pályázati kérelmeket az Alap 2008. augusztus 14-én
Az Országos Rádió és Televízió Testület a rádiózásról és
9
és
17 óra között veszi át.
televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 84. §-ának (2) bekezdése alapján
***
pályázati felhívást bocsát ki
III.

kortárs és klasszikus magyar irodalmi mûvek rádiós
adaptációjának támogatására.
A jelen eljárás célja eredetileg magyar nyelven íródott
szépirodalmi mûvek bemutatására, 2008. november 1-je és
2009. április 30-a közötti idõszakon belül készülõ mûsorszámok készítésének támogatása a közszolgálati és országos közmûsor-szolgáltató rádiós mûsorszolgáltatók mûsorában.
A pályázati felhívás és kötelezõ mellékletei átvehetõk a
Mûsorszolgáltatási Alapnál (Fontana Irodaház, 1052 Budapest, Váci u. 16/B IV. emelet, telefon: 327-2020) hétfõtõl csütörtökig 8 és 17, pénteken 9 és 14 óra között, valamint megtalálhatók a Mûsorszolgáltatási Alap honlapján
(http://www.alap.ortt.hu).

Az Országos Rádió és Televízió Testület a rádiózásról és
televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 78. §-ának (1) bekezdése, illetve az Európai Bizottságnak az EK Szerzõdés
87. és 88. cikkének a csekély összegû (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK rendelete
(2006. december 15.) 2. cikke alapján 2007. november
14-én pályázati felhívást bocsátott ki nem nyereségérdekelt
mûsorszolgáltatók és közmûsor-szolgáltatók 2008. évi
fenntartási és üzemeltetési költségeinek támogatására.
Az ORTT 2008. július 2-án hozott döntésével a pályázati
eljárást
a nem nyereségérdekelt rádiós mûsorszolgáltatók
tekintetében

A pályázati kérelmeket az Alap 2008. augusztus 19-én
9 és 17 óra között veszi át.
forráshiány miatt lezárja.
***

Az eljárásban kedvezményezetté nyilvánított pályázati
kérelmekrõl az Alap a honlapján (http://www.ortt.hu) nyújt
tájékoztatást.

II.
Az Országos Rádió és Televízió Testület a rádiózásról és
televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 84. §-ának (2) bekezdése alapján
pályázati felhívást bocsát ki
kortárs magyar irodalmi mûvek adaptációja alapján
gyermek- és ifjúsági televíziós mûsorszámok
készítésének támogatására.

Kortye Vilmos közmûsor-szolgáltató
mûsorszolgáltatási szabályzata

A jelen eljárás célja a pályázati felhívás megjelenésének
napját megelõzõen, nyomtatott formában megjelent kortárs
magyar irodalmi mûvek adaptációja alapján készített gyermek- és ifjúsági televíziós közszolgálati mûsorszámok készítésének támogatása.
A pályázati felhívás és a kötelezõ mellékletei átvehetõk
a Mûsorszolgáltatási Alapnál (Fontana Irodaház, 1052 Bu-

Az Országos Rádió és Televízió Testület tájékoztatja az
érdekelteket, hogy az 1244/2008. (VII. 2.) számú határozatával közmûsor-szolgáltatóvá nyilvánította Kortye Vilmos
mûsorszolgáltatót, akinek mûsorszolgáltatási szabályzatát
alább közöljük.

*

Mûsorszolgáltatási szabályzat
1. Alapelvek

LII. évfolyam 15. szám

2008. augusztus 11.

A Williams kép- és hangstúdió (Kortye Vilmos e. v.)
PLUS29 TV néven (a továbbiakban: PLUS29 TV) az Or-
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szágos Rádió és Televízió Testülethez történt bejelentés
alapján végez mûsorszolgáltatást.
A PLUS29 TV tevékenységét a rádiózásról és a
televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:
Rttv.) a bejelentésben foglaltak és a jelen Mûsorszolgáltatási szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) alapján közmûsor-szolgáltatóként folytatja. A PLUS29 TV a közmûsor-szolgáltatás törvényes és szakmai feltételeinek érvényre juttatásáról a jelen Szabályzatban rendelkezik.
Jelen Szabályzat kötelezõ tartalommal bír a PLUS29
TV minden munkavégzésére (tartalomszolgáltató tevékenységre) irányuló, bármely, a PLUS29 TV jogviszonyban álló alkalmazottjára (foglalkoztatottjára) nézve.
A Szabályzat a foglalkoztatási jogviszony – így különösen: a jelen mûsorszolgáltatónál munkaviszony, a Polgári
Törvénykönyv alapján kialakított megbízási, vállalkozási
jogviszony – létesítése céljából megkötött bármely szerzõdés része.

2. Általános szabályok
Jelen Szabályzat az Rttv. 2. § (Értelmezõ rendelkezések) alatt felsorolt fogalmi meghatározásait használja.
A PLUS29 TV mûsorszolgáltatása során különös figyelmet fordít az Rttv. 1. Cím (Alapelvek 3. §, 4. §, 5. §)
alatt felsorolt maradéktalan teljesülésére.
A PLUS29 TV közszolgálati mûsorszámokat mûsoridejének minimum 50%-ában sugároz.
A reklám tényállításaiért – a tudatos félrevezetés kivételével – a PLUS29 TV felelõsséggel nem tartozik. Lelkiismereti, illetõleg világnézeti meggyõzõdést reklám útján a
PLUS29 TV nem terjeszt, nemzeti ünnepek eseményeirõl,
vallási és egyházi szertartásokról készített mûsorszámok
közlését közvetlenül megelõzõen és azt követõen reklámot
nem közöl.
A PLUS29 TV híreket közlõ és idõszerû politikai tájékoztató mûsorszámokban rendszeresen szereplõ belsõ és
külsõ munkatársai sem képben, sem hangban nem jelenhetnek meg reklámban és politikai hirdetésben, a munkavégzésükre irányuló jogviszonyuktól függetlenül – a
PLUS29 TV-nél politikai hírhez véleményt, értékelõ magyarázatot – kivéve a hírmagyarázatot – nem fûzhetnek.
A mûsorban közzétett hírekhez fûzött véleményt, értékelõ magyarázatot ezen minõségének és szerzõjének megnevezésével, a hírektõl megkülönböztetve kell közzétenni.
A PLUS29 TV burkolt, illetve tudatosan nem észlelhetõ
reklámot nem közöl.
A PLUS29 TV a közérdeklõdésre számot tartó hazai és
külföldi eseményekrõl, vitatott kérdésekrõl való tájékoztatásának sokoldalúnak, tényszerûnek, idõszerûnek, tárgyilagosnak és kiegyensúlyozottnak kell lennie.
A PLUS29 TV választási idõszakban az országgyûlési
képviselõk, illetõleg a helyi, területi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásáról, továbbá a kisebbségi önkormányzatok választásáról és a társadalombiztosítá-
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si önkormányzatok választásáról szóló törvények szabályai szerint tesz közzé politikai hirdetést a mûsorszolgáltatásban. Választási idõszakon kívül politikai hirdetés kizárólag már elrendelt népszavazással összefüggésben közöl.
A reklám, a közérdekû közlemény, a jótékonysági felhívás és politikai hirdetés közzétételének megrendelõje, továbbá az, akinek ezek közzétételéhez érdeke fûzõdik, a
PLUS29 TV felelõsségét vagy szabadságát érintõ módon
nem befolyásolhatja a mûsor tartalmát, vagy – az idõpont
kivételével – mûsorszám idõbeli elhelyezését. A PLUS29
TV a közérdekû közlemény, a jótékonysági felhívás és politikai hirdetés tartalmáért felelõsséggel nem tartozik.
A PLUS29 TV nem tesz közzé dohányárut, fegyvert, lõszert, robbanóanyagot, kizárólag orvosi rendelvényre
igénybe vehetõ gyógyszert, továbbá gyógyászati eljárást
és alkoholtartalmú italt népszerûsítõ, ismertetõ reklámot.
A PLUS29 TV mûsorszámát nem támogathatja a fõ tevékenysége szerint alkoholtartalmú ital elõállítója vagy forgalmazója.
A reklám nem szólíthat fel közvetlen formában kiskorúakat, hogy szüleiket vagy más felnõtteket játékok, illetve
más áru vagy szolgáltatás vásárlására vagy igénybevételére ösztönözzék. A reklám a játék tényleges természetét és
lehetõségeit illetõen nem lehet félrevezetõ. A reklám nem
mutathat gyermekeket erõszakos helyzetben, és nem buzdíthat erõszakra. A kiskorúaknak szóló reklám nem építhet
a szülõk vagy tanárok iránti bizalomra.
Reklámot, közérdekû közleményt, jótékonysági felhívást, politikai hirdetést a PLUS29 TV e jellegének a közzétételt közvetlenül megelõzõ és azt követõ megnevezéssel, továbbá egyéb mûsorszámoktól optikai vagy felismerhetõen, elkülönítve tesz közzé. Közérdekû közlemény és
jótékonysági felhívás közzétételekor annak forrását egyértelmûen megnevezi. Az Rttv. 2. § 16. pontjának a) alpontja
szerint közérdekû közlemény közzétételéért a PLUS29 TV
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
PLUS29 TV.
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 PLUS29 TV nem
tesz közzé – a mûsorelõzetes kivételével – olyan mûsorszámot, amelyben a mûsorszám támogatójának védjegye,
megkülönböztetõ jelzése, jelszava megjelenik. A politikai
hírmûsorszám nem támogatható. A kizárólag áru vagy
szolgáltatás, megrendelésre szakosodott mûsorszolgáltatásra e pont – az elõzõ mondatban foglaltak kivételével –
nem alkalmazható. Nem támogathat mûsorszámot párt,
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politikai mozgalom, valamint az a vállalkozás, amely – fõtevékenysége szerint – e szabályzat szerint nem reklámozható terméket állít elõ, nagykereskedelmi forgalomban értékesít, illetõleg ilyen termékekkel kapcsolatos szolgáltatást nyújt. Ez a tilalom nem vonatkozik a gyógyszer termék, illetve a gyógyászati eljárás tekintetében érintett vállalkozás neve és védjegye közléséhez kötött támogatásra.
A támogató megnevezésében (feltüntetett nevében) párt
neve, jelszava, emblémája nem szerepelhet.
A PLUS29 TV 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 PLUS29 TV rendszeresen, átfogóan, elfogulatlanul, hitelesen és pontosan tájékoztat a közérdeklõdésre számot tartó hazai és külföldi eseményekrõl, a vételkörzetében élõk életét jelentõsen befolyásoló 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 PLUS29 TV biztosítja a mûsorszámok és a nézetek
sokszínûségének, a kisebbségi álláspontoknak a megjelenítését, a mûsorszámok változatosságával gondoskodik a
nézõk széles köre, illetve minél több csoportja érdeklõdésének színvonalas kielégítésérõl.
A PLUS29 TV különös figyelmet fordít az egyetemes és
a nemzeti kulturális örökség értékeinek ápolására, a kulturális sokszínûség érvényesülésére. A kiskorúak 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, a gyermekek védelmét szolgáló, az igénybe vehetõ szolgáltatásokról tájékoztatást nyújtó mûsorok
fõmûsoridõben történõ bemutatására, az ország különbözõ
területeinek társadalmi, gazdasági, kulturális életét megjelenítõ mûsorszámok bemutatására.
A reklám idõtartama egyetlen – bármiként számított –
mûsorórában sem haladhatja meg a hat percet. 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 sportés más olyan közvetítésekben, amelyekben természetes
szünetek vannak, a reklám a részek között és a szünetekben közzétehetõ.
Alkoholtartalmú ital nem reklámozható. A közszolgálati mûsorszolgáltató és a közmûsor-szolgáltató mûsorszámát nem támogathatja a fõ tevékenysége szerint alkoholtartalmú ital elõállítója és forgalmazója.
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A közszolgálati mûsorszolgáltatásban és a közmûsor-szolgáltatásban rendszeresen szereplõ belsõ és külsõ
munkatársak – a munkavégzésükre irányuló jogviszonyuktól függetlenül – sem képben, sem hangban nem jelenhetnek meg mûsorszolgáltatónál reklámban, illetve politikai hirdetésben.
Az erõszak öncélú alkalmazását követendõ magatartási
mintaként bemutató, illetõleg a szexualitást öncélúan ábrázoló mûsorszámot tilos közzétenni.
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.
A rendszeresen szereplõ belsõ és külsõ munkatársak a
munkavégzésükre irányuló jogviszonyuktól független –
sem képben, sem hangban nem jelenhetnek meg mûsorszolgáltatónál reklámban, illetve politikai hirdetésben.
Az erõszak öncélú alkalmazását követendõ magatartási
mintaként bemutató, illetõleg a szexualitást öncélúan ábrázoló mûsorszámot tilos közzétenni.

3. A pártoktól és a politikai mozgalmaktól való
függetlenség elvei és biztosítékai
A PLUS29 TV e szabályzat szerinti közmûsor-szolgáltatói tevékenységét a politikai pártoktól és mozgalmaktól
függetlenül folytatja, a Magyar Köztársaság alkotmányában foglalt, a véleménynyilvánítás és a sajtószabadságra
vonatkozó garanciák alapján.
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 összehasonlíthassa. A mûsorszolgáltató nem köteles arra, hogy a politikai pártoknak
és mozgalmaknak a mûsorokban számszerûen is (másodpercben) egyenlõ megjelenési lehetõséget biztosítson.
A politikai pártok és mozgalmak sem közvetve, sem
közvetlenül nem befolyásolhatják sem maguk, sem más
hasonló szervezetek megjelenítésének körülményeit.
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.
A mûsorszolgáltató nem készít olyan mûsorszámot,
amely egyetlen politikai párt vagy mozgalom nézeteit népszerûsíti, továbbá nem toborozhat politikai párt vagy mozgalom rendezvényein való részvételre.
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A mûsorszolgáltató az általa megválasztott formában
„a hatályos jogi szabályozás keretei között” 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.
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.
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.
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, idõtartamára, továbbá a szerkesztés
egyéb elveire vonatkoznék.

4. A hírek, idõszerû politikai mûsorok sokoldalúságának, tárgyilagosságának és kiegyensúlyozottságának, a vitatott kérdések ismertetésének, a vélemények,
nézetek sokféleségének bemutatására vonatkozó elvek
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.
A hírekben, illetve a politikai mûsorokban a vélemények kinyilvánításának jogát csak a mûsor idõtartama korlátozhatja, de az is csak az arányosság szempontjai
alapján.
A mûsorszolgáltató köteles arra, hogy a nézõ véleményének kialakításához szükséges minden lényeges információt és véleményt megjelenítsen.
A mûsorszolgáltató törekszik arra, hogy a hírekben, illetve a politikai mûsorokban a helyi közéletet meghatározó társadalmi csoportok véleménye helyet kapjon.
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.
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A hír-, illetve politikai mûsorokban megjelenõ információk forrását a mûsorszolgáltató ellenõrzi, és ahol szükséges, megjelöli. Ha több információ ellentétes tartalommal
áll rendelkezésre, azok közül legalább két, egymástól független hírforrásból származó információt kell közzétenni,
az ellentmondásra történõ kifejezett és egyértelmû figyelemfelhívás mellett.
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.
Hír- és politikai mûsorokban a mûsorvezetõ saját pártpolitikai hovatartozását nem fejezheti ki, saját véleményét
az elhangzott álláspontok mellett vagy ellen nem ismertetheti.
Bármely állásfoglalás vagy vélemény a szerkesztés során nem változhat meg úgy, hogy ellentmondásban álljon a
megkérdezett álláspontjával.
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.
Politikai mûsorban a mûsorvezetõnek törekedni kell arra, hogy a résztvevõk egymás emberi méltóságának tiszteletben tartásával fejtsék ki véleményüket.
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
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 veszi figyelembe, kivéve, ha a használt név vagy kifejezés magyaros kiejtéssel került a köztudatba.
A mûsorvezetõknek figyelmet kell arra fordítaniuk,
hogy a megszólalókat – személyük sérelme nélkül – a magyar nyelv helyes használatára késztessék.
A mûsorszolgáltató minden esetben köteles kerülni a
durva, a trágár, illetve a szeméremsértõ kifejezések alkalmazását, illetve a káromkodó megfogalmazásokat.
A mûsorszolgáltató a fõszerkesztõ útján anyanyelvvédõ
bizottságot hoz létre, a vételkörzetben társadalmi elismertségre szert tett három személy felkérésével, akik kétha-
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vonta értékelik a mûsorszolgáltató anyanyelvhasználatát.
Az értékelést a szerkesztõségi értekezleten ismertetni kell.
A bizottság tagjai feladatuk ellátásáért a mûsorszolgáltató
részérõl díjazásban nem részesíthetõek, véleményük függetlenségének biztosítása érdekében.

6. A nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrája, életük
bemutatásának követelményei
A mûsorszolgáltató – az erre szolgáló speciális mûsorokon kívül is – e szabályzat elõírásainak megfelelõen sokoldalúan 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.
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.
A nemzeti és etnikai kisebbségek bemutatásakor figyelmet kell arra fordítani, hogy hagyományaik, kultúrájuk és
mûvészetük bemutatása megfelelõ súllyal kifejezéshez
jusson.
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
A mûsorszolgáltató kulturális mûsoraiban törekszik arra, hogy bemutassa a nemzeti és egyetemes mûvészet értékeit, valamennyi nézõi réteg érdeklõdésének figyelembevételével.
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.
A mûsorszolgáltató rendszeresen beszámol a tudomány
eredményeirõl. Tudományos kérdésekben biztosítani kell
az eltérõ vélemények megjelenítését. Új tudományos eredmények ismertetése a nézõben nem kelthet megalapozatlan várakozást.
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 kel hívni.
A tudományos eredmények ismertetésekor a közérthetõségre törekedni kell. Szükség esetén bármely tudomá-

5905

nyos kérdésben igénybe kell venni szakértõ személyek
vagy szervezetek segítségét.
Tudományos mûsor nem szolgáltatható a nézõ egészségi állapotának közvetlen befolyásolása céljából, illetve
e célra módszerek és eszközök nem ajánlhatók.
A mûsorszolgáltató felelõs azért, hogy világnézeti, illetve vallási meggyõzõdést sértõ nézetek a mûsorban ne hangozhassanak el.
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.
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.
A világnézeti, illetve vallási mûsor politikai nézetek
népszerûsítésére nem szolgálhat, és nem irányulhat más
világnézet vagy vallás ellen.
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.
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
A szabályzat alábbi meghatározásai szerint a PLUS29
TV 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.
A reklámot a mûsortól elkülönítetten, azonosítható
szignállal kell közzétenni akkor is, ha az beszélgetés formájában hangzik el. A szignál minden esetben külön konferálással pótolható.
Közérdekû közlemény és jótékonysági felhívás közzététele esetén mindig meg kell nevezni a közzétevõ szervezet, illetve a közlemény forrását. A jótékonysági felhívás
reklámozásra nem használható.
A politikai és választási hirdetéseket a mûsortól elkülönítetten kell közzétenni, megjelölve a közzététel okát (or-
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szággyûlési vagy önkormányzati képviselõk választása,
népszavazás).
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 10, 14, és 18 év.
A korlátozásra a mûsorelõzetesekben, -ajánlókban és
-újságokban is utalni kell.
A támogatott mûsorszám támogatóját, a közzétételt
közvetlenül megelõzõen vagy azt követõen egyértelmûen
kell megnevezni. A megnevezés nem járhat együtt a támogató reklámjával.
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.
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
A mûsorszolgáltató a kiskorúak szellemi és erkölcsi fejlõdésére súlyosan ártalmas mûsorszámokat nem közvetít.
A mûsorszolgáltató mûsoraival igyekszik elõsegíteni a
kiskorúak szellemi, társadalmi és erkölcsi fejlõdését, a világ megismerését és pozitív magatartásminták kialakulását.
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.
Kiskorúak számára készült mûsorokban durva szeméremsértõ kifejezés, illetve káromkodás nem használható,
még hangjelzéssel történt helyettesítéssel sem.
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,
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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
helyzetben.
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 kiskorúban elképzelést a
termék tényleges értékét illetõen. A reklám nem utalhat arra, hogy a termék megvásárlása, szolgáltatás igénybevétele minden család költségvetésébe belefér.

10. Reklámtevékenység, támogatás
A reklám nem élhet vissza a fogyasztó bizalmával, nem
használhatja ki tapasztalatlanságát vagy tudatlanságát.
A reklám nem kelthet félelmet, nem dicsérheti fel az
erõszakos magatartást, az emberi és természeti környezet
károsítását, az állatok kínzását.
A reklám nem igazolhat hátrányos faji, vallási vagy
nembeli megkülönbözetést, ábrázolásmódja nem sértheti
az emberi méltóságot.
A reklám nem irányulhat nem kellõ mennyiségben rendelkezésre álló árura, szolgáltatásra.
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 fizetés egyéb feltételeire,
– a szállításra, a cserére, a visszavételre, a javításra és a
karbantartásra,
– a garanciális feltételekre,
– a szerzõi jogokra és ipari tulajdonságokra,
– a hivatalos minõsítésre,
– a jótékonysági célra fordítandó hányadra.
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.
Az összehasonlításoknak bizonyítható tényen kell alapulni, melyek független forrásból származnak.
A reklám nem ronthatja más termékek, cég vagy személy hitelét.
A reklám nem mutathat be olyan személyt vagy tulajdonát, aki erre elõzetesen nem adott engedélyt.
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A reklám nem használhatja jogtalanul más cég, vállalat
vagy intézmény nevét, hanghatásokkal azok kezdõbetûit
vagy goodwilljét.
A reklám nem másolhatja le más reklámok általános
megjelenését vagy részleteit olyan módon, hogy az félrevezetõ legyen.
A reklám csak magyar nyelvû lehet. Ez alól csak a szlogen, illetve a reklámdal képez kivételt, azonban a szlogent
magyar nyelven is közölni kell.
A reklám nem tartalmazhat pornografikus szöveget, illetve nem szólhat öncélúan a szexualitásról. A reklám nem
használhat durva, vagy a közízlést sértõ szavakat és kifejezéseket.
Nemzeti ünnepek eseményeirõl, illetve egyházi szertartásokról készített mûsorszámokat megelõzõen vagy azt
követõen reklám nem közölhetõ. A jelen szabályzat céljai
megvalósulása érdekében a PLUS29 TV fõszerkesztõje
meghatározhat egyéb olyan mûsorszámokat és mûsoridõket is, amelyekben reklám nem tehetõ közzé.
A reklámszerzõdéseket vagy maga a mûsorszolgáltató,
vagy az ezzel megbízott reklámügynökség köti meg. Ha
közzététel után jut a mûsorszolgáltató tudomására, hogy a
reklámot nem lehetett volna közvetíteni, köteles haladéktalanul a reklám közvetítését megszüntetni.
A mûsor támogatója nem befolyásolhatja a mûsorszám
tartalmát, illetve elhelyezését.
A támogatót a mûsorszám elõtt és az után egyértelmûen
meg kell nevezni. A megnevezés reklámozásra nem használható fel.

11. Közérdekû közlemények közzététele
A közérdekû közlemények forrását és hitelességét a mûsorszolgáltató ellenõrizni köteles.
Állami vagy helyi önkormányzati feladatot ellátó szervezet által közölni kívánt közérdekû közleményt a mûsorszolgáltató ingyenesen teszi közzé. Méltánylást érdemlõ
ok esetén a természetes személy által közzétenni kívánt
közérdekû közlemény is ingyenes.
A közérdekû közlemény közzétételéért a közmûsor-szolgáltató ellenszolgáltatást nem kér. Térítésmentes
közérdekû közlemény csak illetékes személytõl és írásban
fogadható el.
A közérdekû közlemény közzététele vagy bemondó által történt felolvasással, vagy a technikai elõírások figyelembevételével készített hanganyag lejátszásával történhet.
A közérdekû közleményt haladéktalanul, az átvételétõl
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.
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12. A mûsorkészítõk önállósága, függetlensége
és felelõssége
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.
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 ezt írásban rögzíteni.
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.
A mûsorkészítõt alkotmányos jogainak gyakorlásában a
mûsorszolgáltató nem akadályozhatja meg. A mûsorkészítõt tevékenysége során megilleti a sajtóról szóló 1986. évi
II. törvényben foglalt védelem.
A mûsorkészítõ tevékenysége során nem sértheti az állampolgárok tájékozódáshoz fûzõdõ jogát, nem veszélyeztetheti a Magyar Köztársaság nemzetbiztonsági érdekeit,
és az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát.
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.
A mûsorkészítõ nem felelõs azokért a változtatásokért,
amelyeket tudta nélkül vagy tiltakozása ellenére hajtottak
végre mûsorán.
A mûsorkészítõ saját véleményét, meggyõzõdését vagy
elõítéleteit a mûsorban nem fejtheti ki, és nem kelthet
olyan benyomást, hogy az elhangzott álláspont a mûsorszolgáltató véleménye.
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 megjelenését. 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 részt
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vevõk nevetségessé válnának, vagy egyébként megalázó
helyzetbe kerülnének.
A mûsorkészítõ közvetlenül részt vehet a mûsorkészítés
elveinek kialakításában, ehhez észrevételeket fûzhet. Álláspontjuk kifejtésében a mûsorkészítõk egyenlõ jogokat
élveznek.

13. Összeférhetetlenségi és magatartási szabályok
A mûsorszolgáltató munkatársa minden, a mûsorszolgáltatóval bármely foglalkoztatási – így különösen: munka-, a Polgári Törvénykönyv alapján kialakított megbízási,
vállalkozási – jogviszonyban álló, a mûsorfolyam elkészítésében alkotói felelõsséggel közremûködõ személy.
A munkatársak sem magánéletükben, sem munkahelyükön kívüli társadalmi életükben nem veszélyeztethetik a
mûsorszolgáltató jó hírnevét.
A 13/1. pont szerinti munkatárs nem lehet politikai párt
vagy mozgalom vezetõ tisztségviselõje. A hírekben és a
politikai mûsorokban szereplõ 13/1. pont szerinti munkatárs politikai párt vagy mozgalom nevében közszereplést
nem vállalhat.
A munkatársak írott politikai sajtótermék szerkesztõi
nem lehetnek. Abban az esetben, ha e tevékenység nem veszélyeztetheti a mûsorszolgáltató pártatlanságra vonatkozó kötelezettségét, a mûsorszolgáltató vezetõje a tevékenységre írásban engedélyt adhat, amelyben szabályozni
kell a tevékenységre vonatkozó részletes feltételeket.
A mûsorszolgáltató telephelyein semmilyen párttal
vagy politikai mozgalommal kapcsolatos tevékenység
nem folytatható, és ilyen célra helyiség nem adható bérbe.
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.
Amennyiben a mûsorkészítõ országgyûlési vagy önkormányzati képviselõ-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.
A mûsorkészítõ más mûsorszolgáltatónál tevékenységet
csak a mûsorszolgáltató vezetõjének írásos engedélyével
végezhet.
A mûsorszolgáltató vezetõi, illetve azok közeli hozzátartozói nem lehetnek vezetõ tisztségviselõi, tulajdonosai
és felügyelõbizottsági tagjai azon gazdálkodószervezeteknek, amelyekkel a mûsorszolgáltató gazdasági célra irányuló szerzõdést köt.
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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.
A munkatársak ajándékot a szokásos ajándéktárgyakon
kívül nem fogadhatnak el, és támogatott mûsorszám bevételébõl, továbbá mûsorszámhoz kapacsolódó reklámbevételbõl közvetlenül nem részesülhet. 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.
A munkatársak magatartásukkal, viselkedésükkel és
külsõ megjelenésükkel nem sérthetik a mûsorszolgáltató
jó hírnevét.
A munkatárs nem hozhat nyilvánosságra olyan adatot,
amely a mûsorszolgáltató üzleti titokkörébe tartozik. Az
üzleti titok körét a munkatárs munkavégzésre irányuló
szerzõdésében rögzíteni kell.
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 ilyen irányú feszültségét levezesse. A mûsorban szereplõ személy tapasztalatlanságával a
mûsorkészítõ nem élhet vissza, különösen kiskorúak és
társadalmi szerepkörükben kiszolgáltatott személyek esetében.
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 asszony”, „tanár úr” stb.) A tegezõdést lehetõség szerint kerülni kell. A mûsorkészítõ nem használhat bizalmas megszólításokat, illetve olyan megszólításokat, amelyek a szereplõ személy alárendelt társadalmi
helyzetére utalnak. Kiskorú személyt csak 14 éves kora
alatt lehet tegezni és keresztnevén szólítani.
Az ifjúság számára készült mûsorokban, ha a mûsorkészítõk és szereplõk egy korosztályba tartoznak, a tegezõdés és az ifjúságra jellemzõ bizalmas hangnem használata
megengedett.
A mûsorkészítõ külsõ megjelenésében kerülje a szélsõségeket, és ne utaljon saját anyagi helyzetére. A mûsorkészítõ öltözködésében alkalmazkodjék ahhoz a társadalmi
közeghez, amelyek bemutatására a mûsor irányul. A mû-
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sorkészítõ külsõ megjelenésében is kerülje fensõbbségének kifejezõdését.
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
A PLUS29 TV 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.
Ennek érdekében a mûsorszolgáltató színvonalas elõkészítõ munkával és felkészülten közelít a mûsorszolgáltatásban elõadódó témákhoz, mellõzi az elõítéleteket, a közhelyeket és sztereotípiákat.
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.
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 akkor lehetséges, ha ez hivatalos megerõsítést nyert, és az áldozat hozzátartozói a közzétételhez hozzájárultak. Közismert személyek esetében
e rendelkezés alól kivételt lehet tenni.
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.
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 szakban „gyanúsítottként”, bírósági szakban „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 közzété-
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tele még akkor is tilos, ha ehhez szülõje vagy törvényes
képviselõje hozzájárulna.
Bûncselekménnyel gyanúsított személyek megszólaltatása esetén a mûsorszolgáltatónak ügyelni 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.
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.
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.
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.
Rejtett kamerát és mikrofont kivételes esetekben sem
szabad használni.
Névtelen, kép-, illetve hangtorzítást alkalmazó közlést
vagy felvételt csak akkor szabad közzétenni, ha azt különösen súlyos társadalmi vagy személyes érdek indokolja.
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.
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.
A titokvédelem körébe, illetve a személyes adatok védelmére vonatkozó törvényben foglalt adatok tárgyába esõ
kérdésre a szereplõ személy a válaszadást megtagadhatja.
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.
Közvélemény-kutatási eredményeket és statisztikákat
mûsorban felhasználni csak pontosan, a forrás megjelölésével és az adatok manipulálása nélkül szabad.
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Archív anyag felhasználásakor egyértelmûen meg kell
jelölni annak idõtartamát, és tekintetbe kell azt venni,
hogy az archív anyagban szereplõ személyek álláspontjának megváltozása folytán jogaik és jogos érdekeik ne sérüljenek.

15. A vételkörzet ellátásának irányelvei
A mûsorszolgáltató a reá vonatkozó távközlési hatósági
engedélyek alapján – a lehetõségeihez mért legmagasabb
mûszaki színvonalon – szolgáltat mûsort a vételkörzetben
élõ lakosság számára.
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
audiotechnikai színvonalon kell sugározni.
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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.
A mûsorszolgáltató a nézõvel rendszeres kapcsolatot
tart. A kapcsolattartás közvetlen formáin kívül a mûsorszolgáltató rendszeresen nyilvánosságra hozza mûsorszerkezetét és a mûsorok tartalmát, továbbá mûsorismertetõkkel és mûsorajánlatokkal segíti a nézõk választását.
A mûsorváltoztatás jogát a mûsorszolgáltató fenntartja.
A mûsorral kapcsolatos nézõi panaszt közlõ levelekre a
mûsorszolgáltatónak válaszolnia kell, és törekednie kell
arra, hogy hivatalos eljárásra az ügyben ne kerüljön sor.
A PLUS29 TV részletes mûsorstruktúrája ezen Szabályzat mellékleteként annak elválaszthatatlan részét képezi.
Budapest, 2008. 05. 18.
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Az Önkormányzati Minisztérium pályázatai*
Pályázati felhívás
a Budapest–Közép-Duna-vidéki turisztikai régióban
megvalósuló turisztikai termékfejlesztés, tematikus út
kialakításának és kerékpárutak turisztikai
infrastruktúrájának támogatására
(Pályázat kódszáma: 2008 – TU – BPK – 1)

III. A támogatott pályázatok várható száma
A támogatott pályázatok várható száma: 15–20 db

IV. A pályázók köre

1. Támogatásért pályázatot nyújthatnak be a MagyarorAz Önkormányzati Minisztérium (továbbiakban: ÖM) a szágon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség teTurisztikai célelõirányzat forrásainak terhére pályázatot rületén székhellyel és Magyarországon telephellyel rendelhirdet a Budapest–Közép-Duna-vidéki turisztikai régióban kezõ:
megvalósuló termékfejlesztés támogatására, a Turisztikai
a) jogi személyek,
célelõirányzat felhasználásának és kezelésének részletes
b) jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
szabályairól szóló 14/2002. (XI. 16.) MeHVM rendelet
c) egyéni vállalkozók.
3. §-ának b) pontjában foglalt jogcím alapján csekély
összegû (de minimis) és beruházási támogatás nyújtható.
2. A közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban:
I. A támogatás háttere, célja
Törvény)
2.1. 14. §-ában foglaltaknak megfelelõen nem indulhat
pályázóként, és nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz
írásbeli nyilatkozatot arról, hogy nem esik a Törvény
6. §-ában foglalt, alábbi korlátozások alá:
a) a pályázati eljárásban döntés-elõkészítõként közremûködõ vagy döntéshozó;
b) a kizárt közjogi tisztségviselõ;
c) a IV.2.1. a)–b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója;
d) a IV.2.1. a)–c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság;
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház, szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkezõ olyan szervezeti egysége, amelyben a IV.2.1. a)–c) pont alá tartozó személy, vezetõ tisztségviselõ, az alapítvány kezelõ szervének, szervezetének
tagja, tisztségviselõje, a társadalmi szervezet, az egyház
vagy a szakszervezet ügyintézõ vagy képviseleti szervének
tagja;
f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet,
II. A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkezõ azon
szervezeti egysége;
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésfa) amely a pályázat kiírását megelõzõ öt évben együttre álló keretösszeg 20 millió forint.
mûködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt);
fb) amely a pályázat kiírását megelõzõ öt évben párttal
*
közös jelöltet állított országgyûlési, európai parlamenti
vagy helyi önkormányzati választáson;
g) akinek a részvételbõl való kizártságának tényét a Törvény 13. §-a alapján a Kormány által kijelölt szerv által
XIV. évfolyam 8. szám
2008. augusztus 7.
A 2005-ben elkészült Nemzeti Turizmusfejlesztési
Stratégia Intézkedési Tervét 2006. január 11-én fogadta el
a Kormány. Az abban foglaltaknak megfelelõen készült el
a Budapest–Közép-Duna-vidéki Regionális Turizmusfejlesztési Stratégia, amely a régió turizmusfejlesztésének
egyik legfontosabb célkitûzésének a turizmus szezonális
ingadozásának csökkentését, az egy turistára jutó bevétel,
valamint a turizmusból származó hazai bevételek növelését
jelölte meg. Ennek megfelelõen a régió természeti adottságait, sajátosságait szem elõtt tartva, a kül- és belföldi kereslet kiszolgálása érdekében indokolt a turisztikai termékek
fejlesztése.
A támogatás célja a Budapest–Közép-dunavidéki régió
turisztikai kínálatának színesebbé, élményszerûvé, színvonalasabbá tétele, a régió turisztikai termékeinek menynyiségi és minõségi bõvítése, a turisztikai kínálat megfelelõ infrastruktúrájának kialakítása, a vállalkozások piaci és
versenyhelyzetének javítása: így különösen termékfejlesztés, tematikus út kialakítása és kerékpárutak turisztikai infrastruktúrájának javítása.
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üzemeltetett (www.kozpenzpalyazat.gov.hu) honlapon
közzétették.
2.2. 6. § (2) bekezdése alapján a IV.2.1. e) pontot nem
kell alkalmazni a regionális fejlesztési tanács által törvény
elõírása alapján létrehozott társaságra, ha a támogatás célja a fejlesztési támogatások elosztása intézményrendszere
mûködésének támogatása, továbbá olyan támogatás,
amelynek elõkészítésében, lebonyolításában a társaság
nem vesz részt, illetve a támogatással kapcsolatos döntésre
befolyással nem rendelkezik.
2.3. 6. § (5) bekezdése alapján a IV.2.1. e) pont alkalmazásában nem minõsül alapítványnak a külön törvény alapján létrehozott, a párt mûködését segítõ tudományos, ismeretterjesztõ, kutatási, oktatási tevékenységet végzõ alapítvány.
2.4. A Törvény szerint a pályázat érvénytelen, ha a pályázó az összeférhetetlenségrõl, illetve az érintettségrõl
nem nyilatkozik, továbbá nem nyújtható támogatás annak
a pályázónak, akinél az érintettség fennáll és arról nyilatkozott is, de annak közzétételét a Törvényben meghatározottak szerint nem kezdeményezte.
3. Nem nyújtható támogatás:
3.1. Egyik esetben sem:
a) csõdeljárás, felszámolási, adósságrendezési, végelszámolási és törlési (megszüntetési) eljárás alatt álló szervezetnek;
b) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
a támogatás iránti pályázat benyújtását megelõzõ három
naptári éven belül az államháztartás alrendszereibõl vagy
az Európai Unió forrásaiból juttatott valamely támogatással összefüggésben a Támogatási Szerzõdésben vállalt kötelezettségét nem, vagy csak részben teljesítette, kivéve a
vis maior esetét;
c) azon személy vagy szervezet részére, amelynek a
székhely szerinti illetékes állami, illetve önkormányzati
adóhatóság hatáskörébe tartozó, lejárt köztartozása, illetve
az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása van, kivéve, ha arra az illetékes adóhatóság fizetési
könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
d) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
nem felel meg az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 15. §-ában elõírt, rendezett munkaügyi
kapcsolatok törvényben meghatározott követelményeinek;
e) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
a tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;
f) azon gazdálkodószervezet részére, amelynek a saját
tõkéje, a törzstõke (alaptõke) a jogszabályban elõírt legkisebb mértéke alá csökkent;
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g) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
nem járul hozzá ahhoz, hogy a nevét, a támogatás tárgyát,
a támogatás összegét, a támogatási program megvalósítási
helyét nyilvánosságra hozzák;
h) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
nem gondoskodott az azonnali beszedési megbízás megadásáról;
i) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
nem nyilatkozott arról, hogy az államháztartás alrendszereibõl folyósított támogatásból eredõ lejárt és ki nem
egyenlített tartozása nincs;
j) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli
nyilatkozatot annak tudomásulvételérõl, hogy lejárt esedékességû, meg nem fizetett köztartozás esetén a köztartozás
megfizetéséig a pályázóval Támogatási Szerzõdés nem
köthetõ, az esedékes támogatások folyósítása az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet 92. § (5) bekezdése szerint felfüggesztésre
kerül, illetve az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 13/A. §-ának (6) bekezdése alapján az
esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében – a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem
érintõ módon – visszatartásra kerül;
k) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
nem nyilatkozik arról, hogy a pályázat szabályszerûségének és a támogatás rendeltetésszerû felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek által történõ ellenõrzéséhez hozzájárul;
l) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli
nyilatkozatot ahhoz történõ hozzájárulásáról, hogy a
Kincstár által mindenkor mûködtetett monitoringrendszerhez a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint
az Állami Számvevõszék, a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal és a Pénzügyminisztérium számára hozzáférési lehetõséget biztosíthasson;
m) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli
nyilatkozatot ahhoz történõ hozzájárulásáról, hogy a köztartozások – az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 13/A. § (4) bekezdésében és az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet 92. § (4) bekezdésében foglaltak szerinti –
figyelemmel kísérése céljából a pályázó adószámát vagy
adóazonosító jelét a támogatást nyújtó szerv és a Kincstár
felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetõleg az
adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
n) nehéz helyzetben lévõ vállalkozásnak;
o) azon személy vagy szervezet részére, akinek vagy
amelynek tevékenysége a hatályos környezetvédelmi elõírásoknak nem felel meg;
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p) azon személy vagy szervezet részére, akirõl vagy
amelyrõl hitelt érdemlõen bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor;
q) azon személy, vagy szervezet részére, akinek vagy
amelynek a pályázatban szereplõ projektje részvényés/vagy üzletrészvásárlást tartalmaz;
r) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
megkísérli a bizalmas információhoz jutást vagy az értékelési folyamat befolyásolását;
s) egyéb, a Turisztikai célelõirányzat felhasználásának
és kezelésének részletes szabályairól szóló 14/2002.
(XI. 16.) MeHVM rendelet 4. §-ának (2) bekezdésében
megjelölt és a fentiekben fel nem sorolt kizárási ok esetén.
3.2. Csekély összegû (de minimis) támogatás esetében
továbbá:
a) halászati és akvakultúra ágazatban tevékenykedõ
személy vagy szervezet részére;
b) az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés I. sz. mellékletében felsorolt mezõgazdasági termékek elsõdleges
termelésével foglalkozó személy vagy szervezet részére;
c) a b) pontban megjelölt termékek feldolgozásában
vagy forgalmazásában tevékenykedõ személy vagy szervezet részére, amennyiben a támogatás összege az elsõdleges termelõktõl beszerzett vagy az érintett vállalkozások
által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége
alapján kerül rögzítésre, illetve a támogatás az elsõdleges
termelõknek történõ teljes vagy részleges továbbítástól
függ;
d) a szénágazatban tevékenykedõ személy vagy szervezet részére;
e) az exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységekhez;
f) az importáruk helyett hazai áru használatától függõ
támogatások esetében;
g) a kereskedelmi fuvarozás terén mûködõ személy,
szervezet részére teherszállító jármûvek megvásárlására.
3.3. Beruházási célú támogatás esetében továbbá:
a) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
a Pályázati felhívásban elõírt biztosítékok meglétérõl, valós értékérõl és érvényesíthetõségérõl szóló igazolásokat a
pályázatához nem csatolta;
b) az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés I. sz.
mellékletében felsorolt termékek elõállításához;
c) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös
szervezésérõl szóló 104/2000/EK tanácsi rendelet (HL L
17., 2000. 1. 21., 22–52. o.) szerinti halászati és akvakultúra tevékenységet, továbbá halászati termékek feldolgozását és forgalmazását szolgáló beruházásokhoz;
d) annak a személynek vagy szervezetnek a részére, aki,
illetve amely a beruházást, fejlesztést olyan ingatlanon kívánja megvalósítani, amely nem per- és igénymentes, illetõleg bérelt ingatlan esetében a bérleti szerzõdés kizárólagos joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló léte-
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sítmény üzemeltetésének lehetõségét legalább az elõírt
üzemeltetési kötelezettség idejére;
e) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
a tárgyévet megelõzõ mind a három évben veszteséges
volt, vagy elvesztette korábbi saját tõkéjének 50%-át.

V. A pályázati feltételek
1. A pályázat keretében az alábbi fejlesztések támogathatók:
1.1. már meglévõ, regionális, de legalább kistérségi
vonzerõvel bíró attrakció köré kialakítandó egyedi turisztikai termék létrehozásának elõsegítése a régió sajátosságait, természeti adottságait szem elõtt tartva
A fent leírt tevékenység alapján kapott támogatás,
amennyiben
– beruházás, fejlesztés megvalósítására irányul, beruházási támogatásnak minõsül,
– marketingtevékenység végzésére irányul, csekély
összegû (de minimis) támogatásnak minõsül.
1.2. már meglévõ, regionális, de legalább kistérségi
vonzerõvel bíró attrakciókhoz kapcsolódó tematikus turisztikai utak kialakításának támogatása (pl. kitáblázás,
vonzerõ mellett parkolókialakítás)
A fent leírt tevékenység alapján kapott támogatás,
amennyiben
– beruházás, fejlesztés megvalósítására irányul, beruházási támogatásnak minõsül,
– marketingtevékenység végzésére irányul, csekély
összegû (de minimis) támogatásnak minõsül.
1.3. kerékpárutak vonalán a turisták tájékoztatását szolgáló létesítmények kialakítása, installációk telepítése (pl.
pihenõhelyek létesítése, fejlesztése, információs pontok
kialakítása, útbaigazító, tájékoztató táblák kihelyezése,
kerékpártárolók kialakítása)
A fent leírt tevékenység alapján kapott támogatás az
Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. cikkének
(1) bekezdése értelmében nem minõsül állami támogatásnak.
A fenti projektek abban az esetben támogathatóak beruházási támogatással, amennyiben megfelelnek a 14/2002.
(IX. 16.) MeHVM rendelet 1/A. § h) pontjában foglalt induló beruházás fogalmának.
2. A támogatás odaítélésének elõfeltétele:
a) Mindhárom típusú pályázatok esetében:
– a fejlesztés költségvetésének összege legalább 400
ezer forint;
– a pályázatban megjelölt cél a Budapest–Közép-Duna-vidéki turisztikai régióban valósul meg;
– a Budapest–Közép-Duna-vidéki turisztikai régión kívül esõ területeken is áthaladó tematikus út/kerékpárút
esetén támogatás kizárólag a Budapest–Közép-Duna-vidéki turisztikai régió területére igényelhetõ;
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– a pályázó igazolja, hogy rendelkezik:
= a fejlesztés megvalósításának helyszínéül szolgáló
ingatlan tulajdonjogával, illetve (amennyiben nem õ a tulajdonos) a tulajdonosnak a fejlesztéshez való hozzájárulásával;
= elvi építési engedéllyel, építési engedéllyel vagy jóváhagyott kiviteli tervvel;
– a pályázónak a projekt költségvetését árajánlatokkal
alá kell támasztania.
– A pályázó vállalja, hogy egymillió forintot meghaladó összegû beruházási célú támogatás igénybevétele esetén a kivitelezés megkezdése elõtt magyar feliratú táblát
helyez el, amelyen feltünteti, hogy a megvalósítandó beruházás (fejlesztés) az Önkormányzati Minisztérium Turisztikai célelõirányzatából folyósított támogatással valósult
meg. Továbbá vállalja, hogy a fejlesztés átadását követõen, a fentiekkel azonos tartalommal, jól látható, központi
helyen állandó tájékoztatást szolgáló táblát helyez el.
– Beruházási célú támogatás esetén a pályázó a támogatásban részesült ingatlanoknak 10 évi, egyéb tárgyi eszközöknek és immateriális javaknak 5 évi turisztikai célú
hasznosítását vállalja.
– A pályázó vállalja a projekt megvalósítását olyan határidõvel, hogy az azt követõ pénzügyi teljesítés – azaz a
pályázó által benyújtott elszámolás elfogadása és az azutáni támogatásfolyósítás –
= beruházási támogatás esetében legkésõbb 2009. december 31-éig megtörténjen, ennek megfelelõen a hiánytalanul benyújtott elszámolás végsõ határideje nem lehet
késõbbi, mint 2009. október 31.;
= csekély összegû (de minimis) támogatás esetében
legkésõbb 2009. június 30-ig megtörténjen, ennek megfelelõen a hiánytalanul benyújtott elszámolás végsõ határideje nem lehet késõbbi, mint 2009. április 30.
– Támogatást a pályázat benyújtását megelõzõen megkezdett projektre nem lehet igényelni. A pályázat benyújtásának a pályázat – a pályázó által igazolt – postai feladásának dátuma számít.
= beruházási célú támogatás esetében a beruházás (fejlesztés) a 14/2002. (XI.16.) MeHVM rendelet 11. §-ában
szereplõ alábbi szempontok alapján megkezdettnek minõsül.
 A pályázat benyújtása elõtt megkezdett beruházáshoz,
fejlesztéshez támogatás nem nyújtható. A projekt kezdetének dátumát – amely nem lehet a pályázat benyújtásának
napját megelõzõ idõpont – a pályázatban fel kell tüntetni.
Az elõzetes megvalósíthatósági tanulmányok megrendelése, elkészítése nem minõsül a fejlesztés, beruházás megkezdésének. A beruházás, fejlesztés – ideértve a vissza
nem térítendõ kamattámogatásokkal megvalósuló projekteket – megkezdésének minõsül
• fejlesztési (beruházási) célú projekt esetén az építkezési munkálatok megkezdése (az építési naplóba történt elsõ olyan bejegyzés idõpontja, amely a támogatott projekt
részletes költségvetésében szereplõ bármely elemre vonatkozik), vagy a felszerelésnek a vállalkozás által elsõ alka-
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lommal, jogilag kötelezõ erejû kötelezettségvállalással
történõ megrendelése, építési tevékenységet és árubeszerzést egyaránt tartalmazó projekt esetén ezek közül a korábbi idõpont;
• minõségfejlesztési vagy – a rendezvények kivételével – az egyéb tevékenységhez kapcsolódó pályázat esetén
a feladat elvégzésére megkötött elsõ szerzõdés létrejöttének dátuma [az 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 213. §-ának
(1) bekezdése alapján a pályázó által elfogadott ajánlat
szerzõdésnek minõsül];
• azon projektek esetén, ahol a beruházás a közmûfejlesztési hozzájárulás befizetésével kezdõdik, a közmûszerzõdés szerint igazolt elsõ pénzügyi teljesítés idõpontja.
 Abban az esetben, ha a fejlesztési célú támogatást
a pályázó egy olyan projekthez igényli, amely az
1628/2006/EK rendelet értelmében a korábbiakkal összefüggõnek minõsül, és a korábbi projektek önmagukban is
mûködõképesek, az (5) bekezdésben foglalt feltételeknek
és idõpontnak az utolsó projekt tekintetében kell fennállnia, illetve bekövetkeznie.
 Ha a pályázó élni kíván a (6) bekezdés szerinti lehetõséggel, akkor a pályázatában meg kell jelölnie az összetett
fejlesztési program azon kisebb egységét (projekt), amelynek megvalósításához a támogatást igényli.
 Amennyiben a pályázó a projektet többségében állami, önkormányzati vagy az Európai Unió forrásaiból kapott támogatásból kívánja megvalósítani, és a közbeszerzési eljárás lefolytatásának feltételei egyébként fennállnak, a beruházás a támogatási döntés kézhezvételéig nem
kezdhetõ meg, kivéve, ha a pályázó a közbeszerzési eljárást a támogatási döntés kézhezvételét megelõzõen önként
lefolytatja;
= csekély összegû (de minimis) támogatás esetében a
projekt megkezdésének minõsül a feladat elvégzésére
megkötött elsõ szerzõdés létrejöttének dátuma. Az 1959.
évi IV. törvény (Ptk.) 213. §-ának (1) bekezdése alapján a
pályázó által elfogadott ajánlat szerzõdésnek minõsül.
b) V.1.1. és V.1.2. típusú pályázatok esetében továbbá:
– a Magyar Turizmus Zrt. Budapest–Közép-Duna-vidéki Regionális Marketing Igazgatóságával egyeztetett,
egyedi, újdonságot hordozó, a régió sajátosságait figyelembe vevõ termék, tematikus út kialakítása, amelyhez hasonló még nincs az adott attrakció esetében (az errõl szóló
igazolást a pályázó csatolja pályázatához);
– a pályázó a projekt összköltségének minimum
10%-át, maximum 25%-át fordíthatja a pályázat keretében
megvalósítandó tevékenység marketingjére;
– a létrehozandó termékkel, tematikus útvonallal kapcsolatos marketingkommunikáció legalább regionális
szintû.
c) V.1.1. típusú pályázatok esetében továbbá:
– a pályázó a pályázatához mellékeli a kialakítandó termékhez kapcsolódó részletes marketingtervet vagy marketingstratégiát;
– a pályázó vállalja, hogy a termék piacra vitelét követõen, arról haladéktalanul tájékoztatja a Magyar Turizmus
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Zrt. Budapest–Közép-Duna-vidéki Regionális Marketing
Igazgatóságát és a régióban található Tourinform irodákat,
továbbá a terméket regisztrálja a Nemzeti Turisztikai
Adatbázisban (NETA).
3. Nem támogatható az a pályázat, amely
a) Mindhárom típusú pályázatok esetében:
– ugyanazon projekt részben vagy teljes egészében
európai uniós forrásból támogatást kapott;
b) V.1.1. és V.1.2. típusú pályázatok esetében:
– a már meglévõ turisztikai vonzerõ nem kellõ mértékben alátámasztott (pl. vonzáskör nagysága, külföldi-belföldi látogatók aránya, résztvevõk száma);
c) V.1.3. típusú pályázatok esetében:
– kerékpárút létesítésére, útburkolat felújítására vonatkozik;
– ugyanerre a projektre a Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium kerékpárutak építésének és tervezésének támogatására meghirdetett 2007. évi pályázatából támogatást kapott.
4. A támogatás odaítélésénél elõnyt élveznek:
a) V.1.1. és V.1.2 típusú pályázatok esetében:
– azok a pályázatok, amelyek marketingstratégiájában
kiemelt hangsúlyt fektet az e-marketingre;
b) V.1.1. típusú pályázatok esetében:
– nemzetközi vonzerõ köré kialakítandó turisztikai termék;
c) V.1.2. típusú pályázatok esetében:
– nemzetközi tematikus úthoz kapcsolódó termékek;
d) V.1.3. típusú pályázatok esetében:
– EuroVelo mentén megvalósuló fejlesztések.
5. Egyéb, a támogathatósághoz kapcsolódó feltételek:
a) Egy projekthez csak egy alkalommal ítélhetõ meg támogatás a Turisztikai célelõirányzat keretébõl.
b) A projekt megtérülési idejével kapcsolatban nincs
minimális elvárás.

VI. A pályázattal igényelhetõ támogatás
1. A támogatás formája:
a pályázó mûködési támogatásának nem minõsülõ
visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás
(vissza nem térítendõ támogatás).
2. A támogatás mértéke és intenzitása:
a) támogatás mértéke: maximum 4 millió forint;
b) támogatás intenzitása: a beruházás (fejlesztés) összköltségének
– V.1.1. és V.1.2. típusú pályázatok esetében:
= az Észak-Magyarország tervezési statisztikai régióban: legfeljebb 50%-a;
= a Közép-Dunántúl tervezési statisztikai régióban:
legfeljebb 40%-a;
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= Pest megyében: legfeljebb 30%-a;
= Budapesten: legfeljebb 25%-a;
– V.1.3. típusú pályázatok esetében: legfeljebb 70%-a.
Amennyiben a támogatás kedvezményezettje önkormányzat, illetve nonprofit szervezet, az intézkedés nem
minõsül az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés
87. cikk (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak.
3. A regionális beruházási támogatásra vonatkozó fõbb
rendelkezések:
A 14/2002. (XI. 16.) MeHVM rendelet 11. § (10) bekezdése szerint beruházási célú állami támogatás esetén a támogatott projekt kapcsán beszerzett eszköznek újnak kell
lennie, kivéve a felvásárlás esetét, vagy amennyiben kisés középvállalkozás (továbbiakban: KKV) részesül támogatásban. Felvásárlás, illetve KKV által vásárolt használt
eszköz támogatása esetén az ügylet, vagy az eszköz vásárlása kizárólag piaci értéken történhet.
A 14/2002. (XI.16.) MeHVM rendelet 11. § (11) bekezdése szerint beruházási célú állami támogatás akkor vehetõ igénybe, ha a Kedvezményezett a támogatás révén megvalósuló tárgyi eszközöket és immateriális javakat a kötelezõ üzemeltetési idõszak alatt az érintett régióban használja fel.
Az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrõl szóló
85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 1. §-ának 15. pontja és
30. §-ának (2) bekezdése értelmében a támogatási szempontból kedvezményezett kisvállalkozások esetében a fentiekben jelzettnél a támogatás intenzitás 20 százalékponttal, középvállalkozások esetében pedig 10 százalékponttal
magasabb lehet, de a támogatás összege a támogatási intenzitás emelkedése esetén sem lehet magasabb a 2. a) és a
2. b) pontokban meghatározott összegnél.
A beruházási támogatások kizárólag az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. és 88. cikkének a nemzeti regionális beruházási támogatásokra való alkalmazásáról
szóló 2006. október 24-én elfogadott 1628/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 302/29, 2006. 11.1.) összhangban nyújthatóak. Beruházási támogatás induló beruházásokhoz nyújtható.
Felhívjuk 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.
4. Csekély összegû (de minimis) támogatásra vonatkozó
fõbb rendelkezések:
Csekély összegû támogatást kizárólag az Európai Közösség Hivatalos Lapjában közzétett, az EK Szerzõdés 87.
és 88. cikkének a csekély összegû támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK
bizottsági rendelet – HL L sorozat 379/5, 2006. 12. 28. –
elõírásaival összhangban lehet nyújtani.
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Csekély összegû támogatások esetében egy vállalkozásnak bármilyen forrásból, csekély összegû támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma – három
pénzügyi év vonatkozásában – nem haladja meg a 200 000
eurónak, közúti szállítási ágazatban a 100 000 eurónak
megfelelõ forintösszeget.
A csekély összegû támogatás odaítélésének feltétele,
hogy a kedvezményezett nyilatkozik az elõzõ három pénzügyi évben általa igénybe vett csekély összegû támogatások támogatástartalmáról.
A több részletben fizetendõ támogatást az odaítélése
idõpontjában érvényes értékre kell diszkontálni.
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 Kedvezményezettnek a csekély összegû (de minimis)
támogatási jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó
minden iratot az odaítélést követõ 10. évig meg kell õriznie, és a Támogató ilyen irányú felhívása esetén köteles
azokat bemutatni.
5. A támogatás számításának módja:
A támogatás számításának alapja a beruházás (fejlesztés) áfa nélküli költsége, ha azonban a pályázónak jogszabály alapján a támogatásból finanszírozott projekttel kapcsolatban nincs áfalevonási jogosultsága, akkor a támogatás számításának alapja a beruházás (fejlesztés) áfával növelt, bruttó összköltsége.
6. Elszámolható és el nem számolható költségek:
Az elszámolható és az el nem számolható költségek tekintetében a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény elõírásai az irányadóak.
6.1. Elszámolható költségek:
A fejlesztés összköltségében csak olyan költségek számolhatók el, amelyek az V.1. pontban meghatározott támogatható tevékenységekhez kapcsolódnak, elengedhetetlenül szükségesek a projekt megvalósításához, megfelelnek a költséghatékonyság elvének, nem haladják meg
az adott piacon általánosan elfogadott mértéket. A költségeket számlákkal kell azonosítani és igazolni – a pénzügyi
kifizetés, valamint a hozzá tartozó mûszakiteljesítés-igazolással együtt –, a támogatás elszámolásának benyújtásakor. A számlák kiállításának, teljesítésének és kifizetésének idõpontja nem elõzheti meg a pályázat benyújtásának
idõpontját.
Kompenzációval kiegyenlített számlák nem fogadhatóak el.
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A következõ, a fenti feltételeknek megfelelõ költségek
számolhatók el:
a) anyagjellegû ráfordítások a számvitelrõl szóló 2000.
évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 78. §-a szerint, pl.:
– a támogatható projektekhez kapcsolódóan igénybe
vett szolgáltatások költségei stb.;
– a támogatható projektekkel kapcsolatos tevékenységet végzõk díját is – amennyiben azok számla kibocsátására jogosultak – itt, az anyagjellegû ráfordításokon belül, az
igénybe vett szolgáltatások között kell feltüntetni;
b) személyi jellegû ráfordítások a Sztv. 79. §-a szerint
(a támogatható projektekkel kapcsolatos tevékenységet
végzõk díja, amennyiben azok számla kibocsátására nem
jogosultak... stb.);
c) immateriális javak a Sztv. 25. §-a szerint (szellemi
termékek);
A 14/2002. (XI. 16.) MeHVM rendelet 11. § (12) bekezdése szerint a támogatható immateriális javaknak meg kell
felelniük a következõ feltételeknek is:
– kizárólag a regionális támogatásban részesülõ létesítményben használhatóak fel,
– leírható eszközöknek kell õket tekinteni,
– piaci feltételek mellett harmadik féltõl kell õket megvásárolni,
– a vállalat eszközei közé kell sorolni õket, és legalább
öt évig a támogatásban részesülõ létesítményben kell maradniuk;
d) tárgyi eszközök (az Sztv. 47–48. §-ai, 51. §-a szerinti
bekerülési értéke): pl. a támogatható projektekhez kapcsolódó gépek, berendezések, ingatlanépítés, -korszerûsítés,
infrastruktúra-építés, -korszerûsítés, azonban
– a beruházási támogatásnak minõsülõ költségek esetében a tárgyi eszközöknek meg kell felelniük a 14/2002.
(XI. 16.) számú MeHVM rendelet 1/A. § h) pontjában
meghatározott induló beruházás fogalmának;
e) le nem vonható áfa.
6.2. El nem számolható költségek:
Az el nem számolható költségek olyan költségek, amelyek felmerülhetnek a projekt megvalósulása során, de
ezekre támogatás nem igényelhetõ, és nem fizethetõ ki.
Többek között az alábbi költségek nem számolhatók el:
a) fogyasztási cikkek és készletek beszerzése;
b) saját alkalmazottak bér- és járulékköltsége;
c) általános költségek (rezsi);
d) mûködési költségek;
e) reprezentációs költségek;
f) ingatlanvásárlás;
g) üzletrész- és részvényvásárlás;
h) elõkészítési célú tevékenységek költségei (tervezés,
pályázati díj, pályázatkészítés díja, közjegyzõi díj stb.);
i) jelzálog, bankgarancia költségei;
j) a szinten tartást szolgáló tárgyi eszközök bekerülési
értéke, illetve vételára létesítmény felvásárlásakor;
k) a korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz
bekerülési értéke, amelynek alapján a Kedvezményezett,
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más társaság vagy egyéni vállalkozó állami támogatást
vett igénybe;
l) olyan tárgyi eszköz bekerülési értéke, amelyet a Kedvezményezett csõdeljárás vagy felszámolás alatt álló társaságtól szerzett be;
m) szállítási ágazatban a jármûvek bekerülési értéke;
n) nagyvállalkozásnál a korábban már bárki által használatba vett eszköz bekerülési értéke, kivéve létesítmény
felvásárlásakor beszerzett tárgyi eszköz vételárát;
o) támogatható immateriális javak bekerülési értéke, ha
azt a Kedvezményezett nem kizárólag a támogatásban részesülõ létesítményben használja;
p) pénzügyi lízing formájában beszerzett tárgyi eszköz
bekerülési értéke, ha a szerzõdés nem tartalmazza a tárgyi
eszköznek a bérleti idõtartam lejáratakor történõ megvásárlására vonatkozó kötelezettséget;
q) levonható áfa.

saját forrás számításának alapja a beruházás (fejlesztés)
áfával növelt, bruttó összköltsége.

A költségeknek megfelelõen részletezettnek kell lenni
ahhoz, hogy az elszámolható költségeket meg lehessen különböztetni az el nem számolható költségektõl. A pályázónak a tervezési és kivitelezési költségeket külön kell csoportosítani. Szinten tartó beruházás, felújítás nem támogatható.
Amennyiben az igényelt támogatás el nem számolható
költségelemeket tartalmaz, az ÖM minisztere vagy az általa megbízott döntéshozó (továbbiakban: Döntéshozó) a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékkel is megállapíthatja.
Marketingtevékenység végzésére irányuló csekély
összegû (de minimis) támogatás esetén az elszámolható és
el nem számolható költségek megegyeznek a fentiekben
foglaltakkal, kivéve a 6.1. pontban leírt ingatlanépítés,
-korszerûsítés, infrastruktúra-építés, -korszerûsítés költségeit.

1. A pályázat 2008. július 30-tól magyar nyelven, kizárólag a Pályázati formanyomtatványon nyújtható be. A Pályázati formanyomtatvány nem változtatható sem tartalmában, sem alakjában. Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetõség.

7. A megvalósítás határideje:
A támogatott beruházásnak olyan határidõvel kell megvalósulnia, hogy az azt követõ pénzügyi teljesítés – azaz a
pályázó által benyújtott elszámolás elfogadása és az azutáni támogatásfolyósítás –
– beruházási támogatás esetében legkésõbb 2009. december 31-éig megtörténjen, ennek megfelelõen a hiánytalanul benyújtott elszámolás végsõ határideje nem lehet
késõbbi, mint 2009. október 31.;
– csekély összegû (de minimis) támogatás esetében
legkésõbb 2009. június 30-ig megtörténjen, ennek megfelelõen a hiánytalanul benyújtott elszámolás végsõ határideje nem lehet késõbbi, mint 2009. április 30.
8. A szükséges saját forrás mértéke:
A fejlesztés összköltségének legalább 25%-a, amibe az
államháztartás alrendszereibõl kapott támogatás nem számítható be. A saját forrás számításának alapja a beruházás
(fejlesztés) áfa nélküli költsége, ha azonban a pályázónak
jogszabály alapján a támogatásból finanszírozott projekttel kapcsolatban nincs áfalevonási jogosultsága, akkor a

9. A támogatás folyósítása:
A Kedvezményezetteknek jelen pályázati konstrukció
keretei közt nincs lehetõségük elõleg igénybevételére.
A támogatás folyósítása utólagosan, a teljesítés igazolása mellett, a támogatási döntés kedvezményezettje által
benyújtott számlákon és a kifizetést igazoló dokumentumokon (elsõsorban bankszámlakivonaton) alapuló elszámolás alapján történik. A támogatások folyósítása teljesítés- és forrásarányosan történik.

VII. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje

2. A Pályázati formanyomtatvány és az Útmutató az
ÖM Turisztikai Szakállamtitkárságának internet honlapjáról (www.otm.gov.hu, ezen belül Turizmus fõcím, illetve
www.mth.gov.hu), a Magyar Turizmus Zrt. honlapjáról
(www.itthon.hu) letölthetõ, továbbá elektronikus formája
térítésmentesen igényelhetõ a Budapest–Közép-Dunavidéki Regionális Idegenforgalmi Bizottságnál (1066
Budapest, Teréz krt. 2–4., telefon: 413-6570, e-mail:
bkd-rib@itthon.hu).
3. 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 pályázati
dokumentáció hiányos benyújtása esetén a Közremûködõ
Szervezet a pályázót legfeljebb 15 napos határidõ kitûzésével egy alkalommal hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlásra biztosított határidõ elmulasztása a pályázat elbírálásból való kizárását eredményezi.
4. A pályázatot 3 példányban (1 eredeti és 2 másolat),
valamint 1 példányban elektronikus adathordozón (kizárólag CD lemezen), zárt borítékban, ajánlott küldeményként
vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejû
belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a
következõ címre kell beküldeni:
MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
Regionális turisztikai pályázatok
Kódszám: 2008 – TU – BPK – 1
1539 Budapest, Pf. 684.
Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a
csomagon a „MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Köz-
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pont Zrt. 1448 Budapest, Rb.: 684” raktárbérleti címzést
kell feltüntetni.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatok személyes benyújtására nincs lehetõség!
A borítékon, illetve a CD lemezen fel kell tüntetni a pályázat kódszámát (2008 – TU – BPK – 1), a pályázó nevét
és címét. A beérkezett pályázati anyagokat az ÖM bizalmasan kezeli.
5. A pályázónak a pályázat benyújtásakor egyszeri pályázati díjat kell fizetnie, melyet a megfizetésrõl szóló
számlakivonat bank által hitelesített másolatával kell igazolni. A pályázati díjat a Pályázati útmutatóban megjelölt
számlaszámra kell befizetni.
A pályázati díj mértéke az igényelt támogatás összegének 0,2%-a, de legalább 10 000 forint.
6. Több elõirányzat együttes támogatására benyújtott
igény esetén az egyes igényelt elõirányzatok szabályozásának megfelelõen elkészített támogatási igényléseket, pályázatokat – a szükséges példányszámban – egyidejûleg és
kizárólag azon elõirányzat kezelõjéhez kell benyújtani,
amelytõl a legmagasabb összegû támogatást kérik. Több
azonos összegû legmagasabb támogatási igény esetén az
ezekkel érintett elõirányzatok bármelyikének kezelõjéhez
benyújtható a támogatási igény, pályázat.
7. A pályázatok benyújtásának határideje 2008. szeptember 1.

VIII. A projekt kiválasztásának folyamata
1. A pályázati anyag beérkezését követõen a Közremûködõ Szervezet megvizsgálja, hogy a pályázat megfelel-e
a) a benyújtás;
b) a jogosultság;
c) a teljesség (formai megfelelõség) feltételeinek: a
Kedvezményezett a Pályázati formanyomtatvány minden
kérdésére választ adott, a pályázat minden kért mellékletet
tartalmaz, cégszerûen alá van írva.
2. Amennyiben a beérkezett pályázat megfelel a
VIII.1. pontban foglalt feltételeknek, a pályázatról a Közremûködõ Szervezet befogadó nyilatkozatot küld a pályázónak. A befogadó nyilatkozat kizárólag a pályázat formai
megfelelõségét igazolja, nem jelenti a támogatás megítélését.
3. A pályázat befogadását követõen a Közremûködõ
Szervezet az elõre meghatározott szempontrendszer és az
ahhoz tartozó pontrendszer alapján elvégzi a benyújtott
projekt szakmai és pénzügyi értékelését. Az értékelõ a pályázati anyag pontszáma alapján javaslatot tesz a bírálóbizottság (lásd Pályázati útmutató IV. 8. pont) részére a támogatás odaítélésérõl.
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4. A pályázatok elbírálása együttesen, pontozásos rendszerben történik. A bírálóbizottság a Pályázati felhívás feltételei alapján alakítja ki javaslatát.
5. A bírálóbizottság vagy a Döntéshozó indokolt esetben a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatják, azonban a bírálóbizottság által javasolt csökkentett mértékû támogatás nem lehet alacsonyabb az igényelt támogatási összeg 70%-ánál.
a) Ha a pályázó a csökkentett mértékû támogatás mellett
is képes és kész az eredeti projekt megvalósítására, errõl köteles írásban nyilatkozni, csatolva beadványához a módosított forrásösszetételt, valamint az igényelt és az elnyert támogatási összeg különbözetére vonatkozó forrás meghatározását (pl. saját forrás, bankhitel) és annak igazolását.
b) Ha a pályázó a csökkentett mértékû támogatás mellett
nem képes és kész az eredeti projekt megvalósítására, jogosult az eredeti pályázat mûszaki/szakmai tartalmának
csökkentését kezdeményezni vagy a támogatásról lemondani. A csökkentés kezdeményezése esetén az átdolgozott
pályázatot a Döntéshozó köteles megvizsgálni és támogathatóságáról dönteni, különös tekintettel megvalósíthatóságára és életképességére. A Döntéshozó az átdolgozott pályázat esetében csak annak támogatásáról vagy nem támogatásáról dönthet.
Az eljárás ezen második szakaszában [VIII. 5. a) és
VIII. 5. b) esetben] pályázati díjat nem kell fizetni.
6. A pályázatokról a bírálóbizottság javaslata alapján a
Döntéshozó a pályázatok befogadásától számított 90 napon belül dönt.
A pályázó a pályázati bírálat eredményérõl, azaz
a) a pályázat igényelt támogatással egyezõ összegû támogatásáról,
b) a pályázat csökkentett mértékû támogatásáról, vagy
c) a pályázat elutasításáról
a döntést követõ 15 munkanapon belül értesítést kap.
7. Amennyiben a pályázati keret nem elegendõ a beérkezett támogatási igények kielégítésére, az ÖM forráshiányra hivatkozva a támogatási igényeket elutasíthatja.
Abban az esetben, ha a támogatás odaítélésére a források idõközi kimerülése miatt nem kerülhet sor, a pályázati
díjat a forráshiányról szóló közlemény megjelenésétõl számított 30 napon belül vissza kell utalni. A pályázati díj
egyéb okból történõ visszaigénylésére, illetve visszautalására nincs lehetõség.

IX. Az elbírálás szempontrendszere
Valamennyi pályázat az alábbi szempontok alapján kerül elbírálásra:
1. A projekt szakmai értékelése (65 pont).
2. A projekt költségvetésének indokoltsága, megalapozottsága (25 pont).
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3. A pályázó felkészültsége a projekt megvalósítására
(10 pont).
4. Nem támogathatóak azok a pályázatok:
a) amelyek a fenti szempontok alapján történõ értékelés
során nem érnek el 60 pontot, vagy
b) amelyek szakmai pontszáma nem éri el a 45 pontot,
vagy
c) amelyek esetében a pályázó felkészültsége nem éri el
a 6 pontot.
X. Egyéb tudnivalók
1. A kiíró a támogatás odaítélésének és a szerzõdéskötés
feltételeként biztosítékadási (jelzálogjog, bankgarancia)
kötelezettséget nem ír elõ.
2. Amennyiben a projekt összköltsége csökken az ÖM által jóváhagyotthoz képest, a támogatási összeget a Támogatási szerzõdés módosításával a projekt összköltsége csökkentésének arányában az ÖM-nek is csökkentenie kell.
3. A Támogatási szerzõdés teljesítését, a forrás megfelelõ felhasználását az ÖM és az általa megbízott szervezet,
valamint az Állami Számvevõszék, a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal és egyéb, jogszabályokban ellenõrzésre feljogosított szerv is jogosult ellenõrizni.
4. Az egyéb, a pályázatban nem szabályozott kérdésekben
a) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény;
b) az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet;
c) a Turisztikai Célelõirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 14/2002. (XI. 16.)
MeHVM rendelet;
d) az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrõl
szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet;
e) az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. és
88. cikkének a nemzeti regionális beruházási támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. október 24-én elfogadott 1628/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 302/29,
2006. 11. 1.);
f) a 2007–2013 közötti idõszakra vonatkozó nemzeti regionális támogatásokról szóló iránymutatás (2006/C
54/08);
g) a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény;
h) a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról
szóló 67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet, valamint
i) a pályázóra és a pályázat tárgyára vonatkozó jogszabályok
elõírásait kell alkalmazni.
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5. A pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi,
illetõleg a Pályázati formanyomtatvány részét képezõ nyilatkozat aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy sikeres pályázat
esetén nevét, címét, az elnyert támogatás összegét, a pályázat tárgyát és a megvalósítás helyszínét a Pályázati Útmutatóban meghatározott módon nyilvánosságra hozzák.
6. A Pályázati felhívásnak elválaszthatatlan része a Pályázati útmutató és a Pályázati formanyomtatvány, ezek
együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.
7. A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban
további felvilágosítás az alábbi elérhetõségeken kapható:
a) szakmai kérdésekben:
Budapest–Közép-Duna-vidéki Regionális
Idegenforgalmi Bizottság
1066 Budapest, Teréz krt. 2–4.
Tel.: 413-6570
e-mail: bkd-rib@itthon.hu
b) eljárásrendi kérdésekben:
MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
Ügyfélszolgálata
Tel.: (40) 200-617
e-mail: info@magzrt.hu
Hétfõ: 8.00–17.00 óra
Kedd: 8.00–17.00 óra
Szerda: 8.00–17.00 óra
Csütörtök: 8.00–17.00 óra
Péntek: 8.00–14.00 óra
A pályázat benyújtása elõtt eljárásrendi kérdésekben a
MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. regionális képviseleteihez is lehet fordulni. A képviseletek címei és elérhetõségük a www.magzrt.hu honlapon megtalálhatók.

Pályázati felhívás
a Budapest–Közép-Duna-vidéki turisztikai régióban
mûködõ utazási irodák és Tourinform irodák
technikai fejlesztésének támogatására
(Pályázat kódszáma: 2008 – TU – BPK – 4)
Az Önkormányzati Minisztérium (továbbiakban: ÖM) a
Turisztikai célelõirányzat forrásainak terhére pályázatot
hirdet a Budapest–Közép-Duna-vidéki turisztikai régió-
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ban mûködõ utazási irodák és Tourinform irodák technikai
fejlesztésének támogatására a Turisztikai célelõirányzat
felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól
szóló 14/2002. (XI. 16.) MeHVM rendelet (továbbiakban:
TC rendelet) 3. §-ának c) és h) pontjában foglalt jogcím
alapján csekély összegû (de minimis) támogatás nyújtható.

I. A támogatás háttere, célja
A 2005-ben elkészült Nemzeti Turizmusfejlesztési
Stratégia Intézkedési Tervét 2006. január 11-én fogadta el
a Kormány. Az abban foglaltaknak megfelelõen készült el
a Budapest–Közép-Duna-vidéki Regionális Turizmusfejlesztési Stratégia, amely a régió turizmusfejlesztésének
egyik legfontosabb célkitûzésének a turizmus szezonális
ingadozásának csökkentését, az egy turistára jutó bevétel,
valamint a turizmusból származó hazai bevételek növelését jelölte meg. Ezt segíti elõ a turisták kellõ idõben történõ, a turisztikai kínálattal kapcsolatos, megfelelõ menynyiségû információval való ellátása, amely jelentõs mértékben hozzájárul egy adott térségrõl kialakuló imázshoz.
A támogatás célja a régió turisztikai kínálatának bel- és
külföldön történõ piacra jutásának elõsegítése, valamint a
Budapest–Közép-Duna-vidéki régió, mint turisztikai célterület ismertebbé tétele.

II. A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 30 millió forint.

III. A támogatott pályázatok várható száma
A támogatott pályázatok várható száma: 15–20 db

IV. A pályázók köre
1. Támogatásért pályázatot nyújthatnak be a Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség
területén székhellyel és Magyarországon telephellyel rendelkezõ, a Budapest–Közép-Duna-vidéki turisztikai régióban mûködõ utazási irodákat és Tourinform irodákat fenntartó, üzemeltetõ:
a) jogi személyek,
b) jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok.
2. A közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Törvény)
2.1. 14. §-ában foglaltaknak megfelelõen nem indulhat
pályázóként, és nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz
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írásbeli nyilatkozatot arról, hogy nem esik a Törvény
6. §-ában foglalt, alábbi korlátozások alá:
a) a pályázati eljárásban döntés-elõkészítõként közremûködõ vagy döntéshozó;
b) a kizárt közjogi tisztségviselõ;
c) a IV.2.1. a)–b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója;
d) a IV.2.1. a)–c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság;
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház, szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkezõ olyan szervezeti egysége, amelyben a IV.2.1. a)–c) pont alá tartozó személy, vezetõ tisztségviselõ, az alapítvány kezelõ szervének, szervezetének
tagja, tisztségviselõje, a társadalmi szervezet, az egyház
vagy a szakszervezet ügyintézõ vagy képviseleti szervének tagja;
f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet,
illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkezõ azon
szervezeti egysége;
fa) amely a pályázat kiírását megelõzõ öt évben együttmûködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt);
fb) amely a pályázat kiírását megelõzõ öt évben párttal
közös jelöltet állított országgyûlési, európai parlamenti
vagy helyi önkormányzati választáson;
g) akinek a részvételbõl való kizártságának tényét a
Törvény 13. §-a alapján a Kormány által kijelölt szerv által
üzemeltetett (www.kozpenzpalyazat.gov.hu) honlapon
közzétették.
2.2. 6. § (2) bekezdése alapján a IV.2.1. e) pontot nem
kell alkalmazni a regionális fejlesztési tanács által törvény
elõírása alapján létrehozott társaságra, ha a támogatás célja a fejlesztési támogatások elosztása intézményrendszere
mûködésének támogatása, továbbá olyan támogatás,
amelynek elõkészítésében, lebonyolításában a társaság
nem vesz részt, illetve a támogatással kapcsolatos döntésre
befolyással nem rendelkezik.
2.3. 6. § (5) bekezdése alapján a IV.2.1. e) pont alkalmazásában nem minõsül alapítványnak a külön törvény alapján létrehozott, a párt mûködését segítõ tudományos, ismeretterjesztõ, kutatási, oktatási tevékenységet végzõ alapítvány.
2.4. A Törvény szerint a pályázat érvénytelen, ha a pályázó az összeférhetetlenségrõl, illetve az érintettségrõl
nem nyilatkozik, továbbá nem nyújtható támogatás annak
a pályázónak, akinél az érintettség fennáll és arról nyilatkozott is, de annak közzétételét a Törvényben meghatározottak szerint nem kezdeményezte.
3. Nem nyújtható támogatás:
a) csõdeljárás, felszámolási, adósságrendezési, végelszámolási és törlési (megszüntetési) eljárás alatt álló szervezetnek;
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b) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
a támogatás iránti pályázat benyújtását megelõzõ három
naptári éven belül az államháztartás alrendszereibõl vagy
az Európai Unió forrásaiból juttatott valamely támogatással összefüggésben a Támogatási szerzõdésben vállalt kötelezettségét nem, vagy csak részben teljesítette, kivéve a
vis maior esetét;
c) azon személy vagy szervezet részére, amelynek a
székhely szerinti illetékes állami, illetve önkormányzati
adóhatóság hatáskörébe tartozó, lejárt köztartozása, illetve
az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása van, kivéve, ha arra az illetékes adóhatóság fizetési
könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
d) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
nem felel meg az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 15. §-ában elõírt, rendezett munkaügyi
kapcsolatok törvényben meghatározott követelményeinek;
e) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
a tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;
f) azon gazdálkodószervezet részére, amelynek a saját
tõkéje, a törzstõke (alaptõke) a jogszabályban elõírt legkisebb mértéke alá csökkent;
g) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
nem járul hozzá ahhoz, hogy a nevét, a támogatás tárgyát,
a támogatás összegét, a támogatási program megvalósítási
helyét nyilvánosságra hozzák;
h) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
nem gondoskodott az azonnali beszedési megbízás megadásáról;
i) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
nem nyilatkozott arról, hogy az államháztartás alrendszereibõl folyósított támogatásból eredõ lejárt és ki nem
egyenlített tartozása nincs;
j) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli
nyilatkozatot annak tudomásulvételérõl, hogy lejárt esedékességû, meg nem fizetett köztartozás esetén a köztartozás
megfizetéséig a pályázóval Támogatási szerzõdés nem
köthetõ, az esedékes támogatások folyósítása az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet 92. § (5) bekezdése szerint felfüggesztésre
kerül, illetve az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 13/A. §-ának (6) bekezdése alapján az esedékes
támogatás a köztartozások megfizetése érdekében – a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintõ
módon – visszatartásra kerül;
k) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
nem nyilatkozik arról, hogy a pályázat szabályszerûségének és a támogatás rendeltetésszerû felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek által történõ ellenõrzéséhez hozzájárul;
l) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli
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nyilatkozatot ahhoz történõ hozzájárulásáról, hogy a
Kincstár által mindenkor mûködtetett monitoringrendszerhez a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint
az Állami Számvevõszék, a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal és a Pénzügyminisztérium számára hozzáférési lehetõséget biztosíthasson;
m) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli
nyilatkozatot ahhoz történõ hozzájárulásáról, hogy a köztartozások – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény 13/A. § (4) bekezdésében és az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
92. § (4) bekezdésében foglaltak szerinti – figyelemmel kísérése céljából a pályázó adószámát vagy adóazonosító jelét
a támogatást nyújtó szerv és a Kincstár felhasználja a lejárt
köztartozások teljesítése, illetõleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
n) halászati és akvakultúra ágazatban tevékenykedõ
személy vagy szervezet részére;
o) az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés I. sz. mellékletében felsorolt mezõgazdasági termékek elsõdleges
termelésével foglalkozó személy vagy szervezet részére;
p) az o) pontban megjelölt termékek feldolgozásában
vagy forgalmazásában tevékenykedõ személy vagy szervezet részére, amennyiben a támogatás összege az elsõdleges termelõktõl beszerzett vagy az érintett vállalkozások
által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége
alapján kerül rögzítésre, illetve a támogatás az elsõdleges
termelõknek történõ teljes vagy részleges továbbítástól
függ;
q) a szénágazatban tevékenykedõ személy vagy szervezet részére;
r) az exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységekhez;
s) az importáruk helyett hazai áru használatától függõ
támogatások esetében;
t) a kereskedelmi fuvarozás terén mûködõ személy,
szervezet részére teherszállító jármûvek megvásárlására;
u) nehéz helyzetben lévõ vállalkozások megmentésére;
v) azon személy vagy szervezet részére, akinek vagy
amelynek tevékenysége a hatályos környezetvédelmi elõírásoknak nem felel meg;
w) azon személy vagy szervezet részére, akirõl vagy
amelyrõl hitelt érdemlõen bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor;
x) azon személy, vagy szervezet részére, akinek vagy
amelynek a pályázatban szereplõ projektje részvényés/vagy üzletrészvásárlást tartalmaz;
y) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
megkísérli a bizalmas információhoz jutást vagy az értékelési folyamat befolyásolását;
z) egyéb, a Turisztikai célelõirányzat felhasználásának
és kezelésének részletes szabályairól szóló 14/2002.
(XI. 16.) MeHVM rendelet 4. §-ának (2) bekezdésében
megjelölt és a fentiekben fel nem sorolt kizárási ok esetén.
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V. A pályázati feltételek
1. A pályázat keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:
a Budapest–Közép-Duna-vidéki régióban mûködõ utazási irodák és Tourinform irodák hatékonyságának növelése, technikai hátterének fejlesztése, az információszolgáltatás minõségének javítása:
– korszerû számítógépek és tartozékok (hardver és
szoftver) beszerzése,
– az irodában lévõ számítógépek hálózatának kiépítése,
– az irodák kommunikációs és irodatechnikai eszközparkjának (fénymásolók, faxok, vezetékes telefonkészülékek stb.) korszerûsítése, cseréje.
Amennyiben a pályázat:
– utazási iroda technikai fejlesztésére irányul, a kapott
támogatás a 14/2002. (XI. 16.) MeHVM rendelet 3. §-ának
c) pontjában meghatározott támogatási jogcím alapján
nyújtandó;
– Tourinform iroda technikai fejlesztésére irányul, a
kapott támogatás a 14/2002. (XI. 16.) MeHVM rendelet
3. §-ának h) pontjában meghatározott támogatási jogcím
alapján nyújtandó.
2. A támogatás odaítélésének elõfeltétele:
a) a projekt költségvetésének összege legalább 400 ezer
forint;
b) a pályázatban megjelölt cél a Budapest–Közép-Duna-vidéki turisztikai régióban valósul meg;
c) Tourinform irodák esetében a pályázó rendelkezzék a
Magyar Turizmus Zrt.-vel megkötött érvényes névhasználati szerzõdéssel;
d) a pályázó vállalja, hogy a támogatásban részesített tárgyi eszközöket 5 évig folyamatosan, kizárólag az utazási
irodában/Tourinform irodában, illetve annak javára üzemelteti;
e) a pályázónak a projekt költségvetését árajánlatokkal
alá kell támasztania.
f) A pályázó vállalja a projekt megvalósítását olyan határidõvel, hogy az azt követõ pénzügyi teljesítés – azaz a
pályázó által benyújtott elszámolás elfogadása és az azutáni támogatásfolyósítás – legkésõbb 2009. június 30-ig
megtörténjen, ennek megfelelõen a hiánytalanul benyújtott elszámolás végsõ határideje nem lehet késõbbi, mint
2009. április 30.
g) Támogatást a pályázat benyújtását megelõzõen megkezdett projektre nem lehet igényelni. A pályázat benyújtásának a pályázat – a pályázó által igazolt – postai feladásának dátuma számít. A projekt megkezdésének minõsül a
feladat elvégzésére megkötött elsõ szerzõdés létrejöttének
dátuma. Az 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 213. §-ának
(1) bekezdése alapján a pályázó által elfogadott ajánlat
szerzõdésnek minõsül.
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3. Nem támogatható az a pályázat, amely esetében
a) a lecserélendõ/felújítandó számítógéppark átlag életkora 3 éves, vagy annál fiatalabb;
b) ugyanazon projekt részben vagy teljes egészében
európai uniós forrásból támogatást kapott.
4. Egyéb, a támogathatósághoz kapcsolódó feltételek:
a) Egy projekthez csak egy alkalommal ítélhetõ meg támogatás a Turisztikai célelõirányzat keretébõl.

VI. A pályázattal igényelhetõ támogatás
1. A támogatás formája:
a pályázó mûködési támogatásának nem minõsülõ
visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás
(vissza nem térítendõ támogatás).
2. A támogatás mértéke és intenzitása:
a) támogatás mértéke: maximum 3 millió forint;
b) támogatás intenzitása: a projekt összköltségének
legfeljebb 70%-a.
Amennyiben a támogatás kedvezményezettje önkormányzat, illetve nonprofit szervezet, az intézkedés nem
minõsül az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés
87. cikk (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak.
Felhívjuk 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.
3. A csekély összegû (de minimis) támogatásra vonatkozó fõbb rendelkezések:
Csekély összegû támogatást kizárólag az Európai Közösség hivatalos lapjában közzétett, az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. és 88. cikkének a csekély összegû támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december
15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet – HL L sorozat
379/5, 2006. 12. 28. – elõírásaival összhangban lehet nyújtani.
Csekély összegû támogatások esetében egy vállalkozásnak bármilyen forrásból, csekély összegû támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma – három
pénzügyi év vonatkozásában – nem haladja meg a 200 000
eurónak, közúti szállítási ágazatban a 100 000 eurónak
megfelelõ forintösszeget.
A csekély összegû támogatás odaítélésének feltétele,
hogy a Kedvezményezett nyilatkozik az elõzõ három
pénzügyi évben általa igénybe vett csekély összegû támogatások támogatástartalmáról.
A több részletben fizetendõ támogatást az odaítélése
idõpontjában érvényes értékre kell diszkontálni.
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.
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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 Kedvezményezettnek a csekély összegû (de minimis)
támogatási jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó
minden iratot az odaítélést követõ 10. évig meg kell õriznie, és a Támogató ilyen irányú felhívása esetén köteles
azokat bemutatni.
4. A támogatás számításának módja:
A támogatás számításának alapja a projekt áfa nélküli
költsége, ha azonban a pályázónak jogszabály alapján a támogatásból finanszírozott projekttel kapcsolatban nincs
áfalevonási jogosultsága, akkor a támogatás számításának
alapja a projekt áfával növelt, bruttó összköltsége.
5. Elszámolható és el nem számolható költségek:
Az elszámolható és az el nem számolható költségek tekintetében a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény elõírásai az irányadóak.
5.1. Elszámolható költségek:
A projekt összköltségében csak olyan költségek számolhatók el, amelyek az V.1. pontban meghatározott támogatható tevékenységekhez kapcsolódnak, elengedhetetlenül szükségesek a projekt megvalósításához, megfelelnek a költséghatékonyság elvének, nem haladják meg
az adott piacon általánosan elfogadott mértéket. A költségeket számlákkal kell azonosítani és igazolni – a pénzügyi
kifizetés, valamint a hozzá tartozó szakmai teljesítésigazolással együtt, a támogatás elszámolásának benyújtásakor.
A számlák kiállításának, teljesítésének és kifizetésének
idõpontja nem elõzheti meg a pályázat benyújtásának idõpontját.
Kompenzációval kiegyenlített számlák nem fogadhatóak el.
A következõ, a fenti feltételeknek megfelelõ költségek
számolhatók el:
a) anyagjellegû ráfordítások a számvitelrõl szóló 2000.
évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 78. §-a szerint, pl.:
– az irodák technikai fejlesztésével, eszközbeszerzésével kapcsolatban felmerült igénybe vett szolgáltatások
költségei stb.;
– az irodák technikai fejlesztésével, eszközbeszerzésével kapcsolatos tevékenységet végzõk díját is – amennyiben azok számlakibocsátására jogosultak – itt, az anyagjellegû ráfordításokon belül, az igénybe vett szolgáltatások között kell feltüntetni;
b) személyi jellegû ráfordítások a Sztv. 79. §-a szerint
(az irodák technikai fejlesztésével, eszközbeszerzésével
kapcsolatos tevékenységet végzõk díja, amennyiben azok
számla kibocsátására nem jogosultak... stb.);
c) immateriális javak a Sztv. 25. §-a szerint (szellemi
termékek);
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A 14/2002. (XI. 16.) MeHVM rendelet 11. § (12) bekezdése szerint a támogatható immateriális javaknak meg kell
felelniük a következõ feltételeknek is:
– kizárólag a regionális támogatásban részesülõ létesítményben használhatóak fel,
– leírható eszközöknek kell õket tekinteni,
– piaci feltételek mellett harmadik féltõl kell õket megvásárolni,
– a vállalat eszközei közé kell sorolni õket, és legalább
öt évig a támogatásban részesülõ létesítményben kell maradniuk;
d) tárgyi eszközök (a Sztv. 47–48. §-ai, 51. §-a szerinti
bekerülési értéke): gépek, berendezések – ezen belül számítógépek és tartozékaik, valamint az irodák kommunikációs és irodatechnikai eszközei;
e) le nem vonható áfa.
5.2. El nem számolható költségek:
Az el nem számolható költségek olyan költségek, amelyek felmerülhetnek a projekt megvalósulása során, de
ezekre támogatás nem igényelhetõ, és nem fizethetõ ki.
Többek között az alábbi költségek nem számolhatók el:
a) ingatlanépítés, -korszerûsítés, infrastruktúra-építés,
-korszerûsítés;
b) fogyasztási cikkek és készletek beszerzése;
c) saját alkalmazottak bér- és járulékköltsége;
d) általános költségek (rezsi);
e) mûködési költségek;
f) reprezentációs költségek;
g) ingatlanvásárlás;
h) üzletrész- és részvényvásárlás;
i) elõkészítési célú tevékenységek költségei (tervezés,
pályázati díj, pályázatkészítés díja, közjegyzõi díj stb.);
j) levonható áfa.
A költségeknek megfelelõen részletezettnek kell lenni
ahhoz, hogy az elszámolható költségeket meg lehessen különböztetni az el nem számolható költségektõl. A pályázónak a tervezési és kivitelezési költségeket külön kell csoportosítani.
Amennyiben az igényelt támogatás el nem számolható
költségelemeket tartalmaz, az ÖM minisztere vagy az általa megbízott döntéshozó (továbbiakban: Döntéshozó) a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékkel is megállapíthatja.
6. A megvalósítás határideje:
A támogatott projektnek olyan határidõvel kell megvalósulnia, hogy az azt követõ pénzügyi teljesítés – azaz a
pályázó által benyújtott elszámolás elfogadása és az azutáni támogatásfolyósítás – legkésõbb 2009. június 30-ig
megtörténjen, ennek megfelelõen a hiánytalanul benyújtott elszámolás végsõ határideje nem lehet késõbbi, mint
2009. április 30.
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7. A szükséges saját forrás mértéke:
A teljes megvalósítási költségnek legalább 25%-a, amibe az államháztartás alrendszereibõl kapott támogatás nem
számítható be. A saját forrás számításának alapja a projekt
áfa nélküli költsége, ha azonban a pályázónak jogszabály
alapján a támogatásból finanszírozott projekttel kapcsolatban nincs áfalevonási jogosultsága, akkor a saját forrás
számításának alapja a projekt áfával növelt, bruttó összköltsége.
8. A támogatás folyósítása:
A Kedvezményezetteknek jelen pályázati konstrukció
keretei közt nincs lehetõségük elõleg igénybevételére.
A támogatás folyósítása utólagosan, a teljesítés igazolása mellett, a támogatási döntés kedvezményezettje által
benyújtott számlákon és a kifizetést igazoló dokumentumokon (elsõsorban bankszámlakivonaton) alapuló elszámolás alapján történik. A támogatások folyósítása teljesítés- és forrásarányosan történik.

VII. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje
1. A pályázat 2008. július 30-tól magyar nyelven, kizárólag a Pályázati formanyomtatványon nyújtható be. A Pályázati formanyomtatvány nem változtatható sem tartalmában, sem alakjában. Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetõség.
2. A Pályázati formanyomtatvány és az útmutató az
ÖM Turisztikai Szakállamtitkárságának internethonlapjáról (www.otm.gov.hu ezen belül Turizmus fõcím, illetve
www.mth.gov.hu), a Magyar Turizmus Zrt. honlapjáról
(www.itthon.hu) letölthetõ, továbbá elektronikus formája
térítésmentesen beszerezhetõ a Budapest–Közép-Dunavidéki Regionális Idegenforgalmi Bizottságnál (1061
Budapest, Teréz krt. 2–4., telefon: 413-6570, e-mail:
bkd-rib@itthon.hu).
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MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
Regionális turisztikai pályázatok
Kódszám: 2008 – TU – BPK – 4
1539 Budapest, Pf. 684.
Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a
csomagon a „MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. 1448 Budapest, Rb.: 684” raktárbérleti címzést
kell feltüntetni.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatok személyes benyújtására nincs lehetõség!
A borítékon, illetve a CD lemezen fel kell tüntetni a pályázat kódszámát (2008 – TU – BPK – 4), a pályázó nevét
és címét. A beérkezett pályázati anyagokat az ÖM bizalmasan kezeli.
5. A pályázónak a pályázat benyújtásakor egyszeri pályázati díjat kell fizetnie, melyet a megfizetésrõl szóló
számlakivonat bank által hitelesített másolatával kell igazolni. A pályázati díjat a Pályázati útmutatóban megjelölt
számlaszámra kell befizetni.
A pályázati díj mértéke az igényelt támogatás összegének 0,2%-a, de legalább 10 000 forint.
6. Több elõirányzat együttes támogatására benyújtott
igény esetén az egyes igényelt elõirányzatok szabályozásának megfelelõen elkészített támogatási igényléseket, pályázatokat – a szükséges példányszámban – egyidejûleg és
kizárólag azon elõirányzat kezelõjéhez kell benyújtani,
amelytõl a legmagasabb összegû támogatást kérik. Több
azonos összegû legmagasabb támogatási igény esetén az
ezekkel érintett elõirányzatok bármelyikének kezelõjéhez
benyújtható a támogatási igény, pályázat.
7. A pályázatok benyújtásának határideje 2008. szeptember 1.

VIII. A projekt kiválasztásának folyamata

3. 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 pályázati
dokumentáció hiányos benyújtása esetén a Közremûködõ
Szervezet a pályázót legfeljebb 15 napos határidõ kitûzésével egy alkalommal hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlásra biztosított határidõ elmulasztása a pályázat elbírálásból való kizárását eredményezi.

1. A pályázati anyag beérkezését követõen a Közremûködõ Szervezet megvizsgálja, hogy a pályázat megfelel-e
a) a benyújtás;
b) a jogosultság;
c) a teljesség (formai megfelelõség) feltételeinek: a
Kedvezményezett a Pályázati formanyomtatvány minden
kérdésére választ adott, a pályázat minden kért mellékletet
tartalmaz, cégszerûen alá van írva.

4. A pályázatot 3 példányban (1 eredeti és 2 másolat),
valamint 1 példányban elektronikus adathordozón (kizárólag CD lemezen), zárt borítékban, ajánlott küldeményként
vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejû
belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a
következõ címre kell beküldeni:

2. Amennyiben a beérkezett pályázat megfelel a
VIII.1. pontban foglalt feltételeknek, a pályázatról a Közremûködõ Szervezet befogadó nyilatkozatot küld a pályázónak. (A befogadó nyilatkozat kizárólag a pályázat formai megfelelõségét igazolja, nem jelenti a támogatás megítélését.)
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3. A pályázat befogadását követõen a Közremûködõ
Szervezet az elõre meghatározott szempontrendszer és az
ahhoz tartozó pontrendszer alapján elvégzi a benyújtott
projekt szakmai és pénzügyi értékelését. Az értékelõ a pályázati anyag pontszáma alapján javaslatot tesz a bírálóvbizottság (lásd Pályázati útmutató IV. 8. pont) részére a támogatás odaítélésérõl.
4. A pályázatok elbírálása együttesen, pontozásos rendszerben történik. A bírálóbizottság a Pályázati felhívás feltételei alapján alakítja ki javaslatát.
5. A bírálóbizottság vagy a Döntéshozó indokolt esetben a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatják, azonban a bírálóbizottság által javasolt csökkentett mértékû támogatás nem lehet alacsonyabb az igényelt támogatási összeg 70%-ánál.
a) Ha a pályázó a csökkentett mértékû támogatás mellett
is képes és kész az eredeti projekt megvalósítására, errõl köteles írásban nyilatkozni, csatolva beadványához a módosított forrásösszetételt, valamint az igényelt és az elnyert támogatási összeg különbözetére vonatkozó forrás meghatározását (pl. saját forrás, bankhitel) és annak igazolását.
b) Ha a pályázó a csökkentett mértékû támogatás mellett
nem képes és kész az eredeti projekt megvalósítására, jogosult az eredeti pályázat mûszaki/szakmai tartalmának
csökkentését kezdeményezni vagy a támogatásról lemondani. A csökkentés kezdeményezése esetén az átdolgozott
pályázatot a Döntéshozó köteles megvizsgálni és támogathatóságáról dönteni, különös tekintettel megvalósíthatóságára és életképességére. A Döntéshozó az átdolgozott pályázat esetében csak annak támogatásáról vagy nem támogatásáról dönthet.
Az eljárás ezen második szakaszában [VIII. 5. a) és
VIII. 5. b) esetben] pályázati díjat nem kell fizetni.
6. A pályázatokról a bírálóbizottság javaslata alapján a
Döntéshozó a pályázatok befogadásától számított 90 napon belül dönt.
A pályázó a pályázati bírálat eredményérõl, azaz
a) a pályázat igényelt támogatással egyezõ összegû támogatásáról,
b) a pályázat csökkentett mértékû támogatásáról, vagy
c) a pályázat elutasításáról
a döntést követõ 15 munkanapon belül értesítést kap.
7. Amennyiben a pályázati keret nem elegendõ a beérkezett támogatási igények kielégítésére, az ÖM forráshiányra hivatkozva a támogatási igényeket elutasíthatja.
Abban az esetben, ha a támogatás odaítélésére a források idõközi kimerülése miatt nem kerülhet sor, a pályázati
díjat a forráshiányról szóló közlemény megjelenésétõl számított 30 napon belül vissza kell utalni. A pályázati díj
egyéb okból történõ visszaigénylésére, illetve visszautalására nincs lehetõség.
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IX. Az elbírálás szempontrendszere
Valamennyi pályázat az alábbi szempontok alapján kerül elbírálásra:
1. A projekt szakmai értékelése (65 pont).
2. A projekt költségvetésének indokoltsága, megalapozottsága (25 pont).
3. A pályázó felkészültsége a projekt megvalósítására
(10 pont).
4. Nem támogathatóak azok a pályázatok:
a) amelyek a fenti szempontok alapján történõ értékelés
során nem érnek el 60 pontot, vagy
b) amelyek szakmai pontszáma nem éri el a 45 pontot,
vagy
c) amelyek esetében a pályázó felkészültsége nem éri el
a 6 pontot.

X. Egyéb tudnivalók
1. A kiíró a támogatás odaítélésének és a szerzõdéskötés
feltételeként biztosítékadási (jelzálogjog, bankgarancia)
kötelezettséget nem ír elõ.
2. Amennyiben a projekt összköltsége csökken az ÖM
által jóváhagyotthoz képest, a támogatási összeget a Támogatási szerzõdés módosításával a projekt összköltsége
csökkentésének arányában az ÖM-nek is csökkentenie
kell.
3. A Támogatási szerzõdés teljesítését, a forrás megfelelõ felhasználását az ÖM és az általa megbízott szervezet,
valamint az Állami Számvevõszék, a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal és egyéb, jogszabályokban ellenõrzésre feljogosított szerv is jogosult ellenõrizni.
4. Az egyéb, a pályázatban nem szabályozott kérdésekben
a) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény;
b) az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet;
c) a Turisztikai Célelõirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 14/2002. (XI. 16.)
MeHVM rendelet;
d) az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és regionális támogatási térképrõl szóló
85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet, valamint
e) az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. és 88.
cikkének a csekély összegû (de minimis) támogatásokra
való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-én elfogadott 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379., 2006.
12. 28., 5. o.);
f) a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény;
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g) a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról
szóló 67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet, valamint
h) a pályázóra és a pályázat tárgyára vonatkozó jogszabályok
elõírásait kell alkalmazni.
5. A pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi,
illetõleg a Pályázati formanyomtatvány részét képezõ nyilatkozat aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy sikeres pályázat
esetén nevét, címét, az elnyert támogatás összegét, a pályázat tárgyát és a megvalósítás helyszínét a Pályázati útmutatóban meghatározott módon nyilvánosságra hozzák.
6. A Pályázati felhívásnak elválaszthatatlan része a Pályázati útmutató és a Pályázati formanyomtatvány, ezek
együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.
7. A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban
további felvilágosítás az alábbi elérhetõségeken kapható:
a) szakmai kérdésekben:
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Budapest–Közép-Duna-vidéki Regionális
Idegenforgalmi Bizottság
1066 Budapest, Teréz krt. 2–4.
Tel.: 413-6570
e-mail: bkd-rib@itthon.hu
b) eljárásrendi kérdésekben:
MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
Ügyfélszolgálata
Tel.: (40) 200-617
e-mail: info@magzrt.hu
Hétfõ: 8.00–17.00 óra
Kedd: 8.00–17.00 óra
Szerda: 8.00–17.00 óra
Csütörtök: 8.00–17.00 óra
Péntek: 8.00–14.00 óra
A pályázat benyújtása elõtt eljárásrendi kérdésekben a
MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. regionális képviseleteihez is lehet fordulni. A képviseletek címei és elérhetõségük a www.magzrt.hu honlapon megtalálhatók.
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PÁLYÁZATOK AUTÓBUSSZAL VÉGZETT
MENETREND SZERINTI
SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS SZOLGÁLTATÁS
ELLÁTÁSÁRA
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
pályázatot hirdet
Szolnok város közigazgatási területén végzendõ
autóbusszal végzett menetrend szerinti közúti
személyszállítás közszolgáltatás ellátására
A pályázat az autóbusszal végzett menetrend szerinti
személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény alapján került meghirdetésre.
Az ajánlatkérõ felhívja az ajánlattevõk figyelmét, hogy
a közbeszerzési törvény 267. § (5) bekezdése szerint a
szolgáltatási koncesszió egyben az autóbusszal végzett
menetrend szerinti személyszállításról szóló törvény hatálya alá is tartozik, ezért az ajánlatkérõnek ez utóbbi törvény szerint kell eljárnia azzal, hogy errõl a Közbeszerzések Tanácsát haladéktalanul írásban tájékoztatni kell.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: önkormányzat) Közgyûlése az autóbusszal
végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004.
évi XXXIII. törvény 6. § rendelkezései alapján Szolnok
város közigazgatási területén végzendõ közúti személyszállítás közszolgáltatási szerzõdés keretében történõ ellátására pályázatot ír ki.
Az igényelt szolgáltatást a jelenlegi szolgáltató a helyi
menetrendben meghirdetett tartalommal évi mintegy
2 500 000 km hasznos futásteljesítménnyel, 60 db autóbusszal és 119 autóbusz-vezetõvel látja el, ami kiegészül
az ajánlatkérõ és a GKM által kötött megállapodás szerinti
helyközi autóbuszos szolgáltatás bevonásával.
1. Az ajánlatkérõ neve, címe, telefon- és telefaxszáma:
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata, 5000 Szolnok, Kossuth tér 9. Tel.: (56) 503-492. Kapcsolattartó: Hegedûs János mûszaki igazgató.
2. Az eljárás tárgya: autóbusszal végzendõ, menetrend
szerinti helyi tömegközlekedés ellátása Szolnok Megyei
Jogú Város közigazgatási területén közszolgáltatási szerzõdés keretében. A személyszállítást az önkormányzat által meghatározott menetrend szerint kell végezni. A részletes követelményrendszert, az alkalmassági feltételrendszert, a pályázaton való részvétel feltételeit, valamint a pá-
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lyázat benyújtásához szükséges információkat a pályázati
kiírás tartalmazza.
3. A szerzõdés meghatározása: közszolgáltatási szerzõdés.
4. A szerzõdés idõtartama: 8 év.
5. A szolgáltatás megkezdésének napja: 2009. január 1.
6. A teljesítés helye: Szolnok Megyei Jogú Város közigazgatási területe.
7. Ajánlattételi határidõ:
2008. október 1. 10 óra.
8. Az eredményhirdetés idõpontja: az ajánlattételi határidõ lejárta utáni önkormányzati rendes testületi ülést követõ 5. nap.
9. Szerzõdéskötés tervezett idõpontja: az eredményhirdetés idõpontját követõ 15 napon belül.
10. Elbírálás módja: a pályázati dokumentációban meghatározott alkalmassági követelmények és bírálati szempontok alapján ajánlatkérõ az összességében legkedvezõbb ajánlatot benyújtó pályázóval köt szerzõdést.
11. A pályázati dokumentáció beszerzésének feltételei:
– beszerzés határideje: ajánlattételi határidõ napja,
– dokumentáció ára: 200 000 Ft + áfa.
A fizetés feltételei és módja: a pályázati dokumentáció
ellenértékét a pályázó átutalással teljesítheti az ajánlatkérõ
OTP Bank Nyrt. 11745004-15408930 számú bankszámla
számára. A rendelkezésre bocsátás módja: a pályázati felhívás 1. pontjában meghatározott címen, személyesen beszerezhetõ, illetve írásban közölt kérésre postai úton kerül
megküldésre ajánlattevõk részére, amennyiben ellenérték
teljesítését a pályázó igazolja. A megvásárolt pályázati dokumentáció másra át nem ruházható. A pályázati dokumentáció megvásárlása feltétele az eljárásban való részvételnek.
12. Egyéb információk:
A szolgáltatás egy részére pályázni nem lehet, egy pályázó csak egy ajánlatot tehet.
A pályázók részére konzultációs és helyszíni bejárási
lehetõséget biztosítunk, melynek idõpontja: 2008. augusztus 8. 10 óra, helye: Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Mûszaki Igazgatóság, 5000 Szolnok,
Kossuth tér 9. I/107.
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ÁLLAMI VAGYON HASZNOSÍTÁSA
A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (1024
Budapest, Lövõház út 39., a továbbiakban: kiíró) az állami
vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.)
Korm. rendelet vonatkozó fejezetei alapján
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lelõen, 4 példányban (1 eredeti és 3 másolati példányban),
magyar nyelven, személyesen, illetve meghatalmazott útján a kiírónál 1024 Budapest, Lövõház út 39., 5. szám
alatti helyiségben kell benyújtani úgy, hogy az ajánlat az
ajánlattételi határidõn belül a kiíróhoz megérkezzék.
Ajánlattételi határidõ:

nyilvános pályázat
2008. október 8. 10 óra.
keretében hasznosítja üzemanyagtöltõ állomás létesítésére és üzemeltetésére a magyar állam tulajdonában és a kiíró vagyonkezelésében lévõ Becsehely, 068296., 065/1.
hrsz.-ú ingatlanokat.
A pályázat beadásához az ajánlatkérési dokumentációt
meg kell vásárolni, melynek összege bruttó 50 000 Ft,
„Becsehely” jelige megjelölésével, a kiíró Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01465488-00000000 számú számlájára kell átutalni úgy, hogy az ajánlatkérési dokumentáció csak a befizetést követõen váltható ki.
A pályázat elbírálása során az értékelési szempontok a
következõk:
A kiírónak megajánlott díjak mértéke: 100%
Ezen belül:
Egyszeri használatbavételi díj: 70%
Fix éves díj: 20%
Forgalomarányos díj: 10%
Az értékelés során a legkedvezõbb ajánlati elem 10 pontot kap, a többi ajánlat ajánlati elemének pontszáma a vizsgált ajánlati elemnek a legkedvezõbb ajánlati elemhez
mért értékarányosításával számolható.
A használatba adás fontosabb feltételei:
A kiíró az ajánlatkérési dokumentációnak megfelelõen
25 éves idõtartamra vonatkozó földhasználati szerzõdést
köt a nyertes ajánlattevõvel, aki ez alapján egyszeri használatbavételi díjat, éves fix díjat, illetve forgalomarányos
díjat köteles fizetni
Ajánlattevõ:
Ajánlattevõ lehet minden olyan gazdálkodószervezet,
amely legalább öt éve üzemeltet Magyarországon minimum húsz üzemanyagtöltõ állomásból álló hálózatot, továbbá tagja a Magyar Ásványolaj Szövetségnek.
A pályázati ajánlatok beadásának módja:
A pályázati ajánlatokat a kiíró által rendelkezésre bocsátott ajánlatkérési dokumentáció alapján nyújtják be az
ajánlattevõk a kiírónál a Budapest, 1024 Budapest, Lövõház út 39., 5. szám alatti helyiségben.
Az ajánlati biztosíték mértéke oldalanként 3 millió forint.
Részajánlat tehetõ oldalanként.
A pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban, az ajánlatkérési dokumentációban elõírtaknak megfe-

Kötelezõen vállalt ajánlati kötöttség: az ajánlattételi határidõ lejártának napját követõ 90 naptári nap. Amennyiben a pályázó ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát
visszavonja, vagy ha a szerzõdés megkötése a nyertes pályázónak felróható, vagy érdekkörében felmerülõ más okból hiúsul meg, az ajánlati biztosítékot elveszti. A pályázó
az ajánlati biztosítékot elveszti akkor is, ha a már megkötött szerzõdés a pályázónak felróható, vagy érdekkörében
felmerülõ más okból hiúsul meg.
A pályázati ajánlatok elbírálása, vagy tárgyalásra kitûzése (az ajánlatmódosításra való felhívás) az ajánlattételi
határidõ lejártát követõ 60 naptári napon belül történik,
mely idõtartamot a kiíró egy alkalommal, legfeljebb további 30 naptári nappal meghosszabbíthat. Ennek függvényében az ajánlati kötöttség idõtartama is 30 nappal meghosszabbodik.
A kiíró az elbírálási határidõ – 2008. december 1. – lejártát követõ 15 naptári napon belül írásban tájékoztatja a
pályázókat a pályázati eljárás eredményérõl.
A kiíró fenntartja jogát, hogy
1. a nyertes pályázó visszalépése esetén a pályázat soron
következõ helyezettjével szerzõdést kössön,
2. a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa,
3. pályázati felhívását az ajánlattételi határidõ elõtt
visszavonja, melyrõl a pályázati felhívás közlésével megegyezõ helyeken az ajánlattételi határidõ lejárta elõtt hirdetményt tesz közzé,
4. szükség esetén írásban kiegészítõ információkat, illetve hiánypótlást kérjen azzal, hogy az ajánlattevõ írásbeli válasza semmilyen formában nem eredményezheti a pályázat lényeges tartalmi elemeinek megváltoztatását.
A pályázatot követõ tárgyalás során a pályázók ajánlataikat módosíthatják azzal, hogy a korábban megajánlott
díjak nem csökkenthetõk, és a módosított ajánlatnak is
meg kell felelnie a pályázati felhívásban meghatározott
valamennyi feltételnek.
Érvényes a pályázati ajánlat, ha:
1. azt a pályázati felhívásban meghatározott, illetve szabályszerûen meghosszabbított ajánlattételi határidõben
nyújtották be,
2. a pályázó az ajánlati biztosítékot az elõírásoknak
megfelelõen bocsátotta rendelkezésre,
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3. a pályázó a pályázatot szabályszerûen aláírta (gazdasági társaság esetén cégszerû aláírás),
4. a pályázó véleményeltérési nyilatkozatot nem tesz,
5. az ajánlatkérési dokumentációban elõírtakat teljesíti.
Ugyanazon dokumentumra vonatkozóan egyszeri hiánypótlásra van lehetõség, a pótolt dokumentumra vonatkozóan nincs lehetõség ismételt hiánypótlásra.
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Érvénytelen a pályázati ajánlat, ha az érvényességi feltételek bármelyikének részben vagy egészben a hiánypótlást követõen sem felel meg.
Ha az ajánlattevõ, vagy az érdekkörébe tartozó más személy a pályázat titkosságát megsérti, a kiíró az ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás a kiírónál kérhetõ: dr. Bardóczky Viktor, telefon: 336-8159.

5930

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

2008/34. szám

VIII. Közlemények
ELÕZETES ÁLLAPOTFELMÉRÉST VÉGZÕ INTÉZMÉNYEK, VALAMINT
AZ ELLÁTÁST VAGY SZOLGÁLTATÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK JEGYZÉKE
A 26/2003. (V. 16.) ESZCSM–GYISM együttes rendeletben foglaltak alapján végzendõ
megelõzõ-felvilágosító szolgáltatás (elterelés) területi ellátási kötelezettsége

A szolgáltató neve

Település

Címe

Telefonszám

Bács-Kiskun
Fõplébániai Karitász Alapítvány

Kecskemét

6000
Kossuth tér 2.

(76) 415-466
(76) 508-499

Szeged megyei Jogú Város Önkormányzata
„Dr. Farkasinszky Terézia” Ifjúsági Drogcentrum

Szeged

6726
Fésû u. 4.

(62) 436-353

Szent Erzsébet Caritas Alapítvány
RÉV Szenvedélybeteg-segítõ Szolgálat

Szekszárd

7100
Munkácsy u. 7/A

(74) 413-037
(74) 511-585

Dr. Bugyi István Kórház, Addiktológiai és
Drogambulancia

Szentes

6601
Sima Ferenc u. 44–58.

(63) 313-244
(63) 313-972

Baranya
Kallódó Ifjúságot Mentõ Misszió Támogató
Alapítvány

Hidas

7696
Kossuth u. 62.

(72) 457-040

INDIT Közalapítvány

Pécs

7623
Szendrey J. u. 6.

(72) 315-083
(72) 332-600

INDIT Közalapítvány
„TÜKÖR” Drogambulancia

Kaposvár

7400
Béke utca 47.

(82) 511-634

Békés
Békés Megyei Képviselõ-testület Pándy Kálmán
Kórháza

Gyula

5700
Semmelweis u. 1.

(66) 361-833

Független Egyesület

Gyula

5700
Semmelweis u. 1.

(66) 526-540

Mentálhigiénés Egyesület

Békéscsaba

5600
Békési út 40.

(66) 547-303

Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet

Battonya

5830
Hõsök tere 8.

(68) 456-191

Dr. Bugyi István Kórház, Addiktológiai és
Drogambulancia

Szentes

6601
Sima Ferenc u. 44–58.

(63) 313-244
(63) 313-972
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Település

5931
Címe

Telefonszám

Borsod-Abaúj-Zemplén
Drogambulancia Alapítvány

Miskolc

3525
Feszty Á. u. 25.

(46) 431-310

Sziget Gondozóház Alapítvány
(ellátás helyszíne)

Gönc

3895
Rákóczi út 89.

(46) 705-538

ÁNTSZ Észak-alföldi Regionális Intézete,
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltsége

Nyíregyháza

4400
Árok út 41.

(42) 438-316

Budapest I.
Magyar Református Egyház Válaszút Misszió
Drogkonzultációs Irodája

Budapest XII.

1122
Krisztina krt. 5.

(1) 224-0122
(1) 224-0123

Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Fogadó Pszichoszociális Szolgálat

Budapest I.

1016
Csap u. 2.

(1) 355-0337

Budapest II.
Magyar Református Egyház Válaszút Misszió
Drogkonzultációs Irodája

Budapest XII.

1122
Krisztina krt. 5.

(1) 224-0122
(1) 224-0123

Katolikus Karitász – Caritas Hungarica

Budapest XI.

1115
Bartók Béla út 96.

(1) 466-4455
(1) 361-4252

Hétszínvilág Transz-perszonális Egyesület

Budapest II.

1024
Retek u. 5.

(1) 410-7961
(30) 996-1421

Budapest III.
Magyar Református Egyház Válaszút Misszió
Drogkonzultációs Irodája

Budapest XII.

1122
Krisztina krt. 5.

(1) 224-0122
(1) 224-0123

Hétszínvilág Transz-perszonális Egyesület

Budapest II.

1024
Retek u. 5.

(1) 410-7961
(30) 996-1421

Drog Stop Budapest Egyesület

Budapest IV.

1046
Külsõ Szilágyi út 14.

(1) 232-1389

1046
Külsõ Szilágyi út 14.

(1) 232-1389

Budapest IV.
Drog Stop Budapest Egyesület

Budapest IV.

Fõvárosi Önkormányzat Nyírõ Gyula Kórház
Drogambulancia és Prevenciós Központ

Budapest XIII. 1135
Jász u. 14.

(1) 236-0787
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Címe

Telefonszám

Budapest V.
Magadért Drogmentességet Védõ Alapítvány

Budapest VI.

1067
Eötvös u. 19.

Országos Addiktológiai Intézet

Budapest XIII. 1135
Lehel u. 59.

(1) 269-0857
(1) 452-9450

Budapest VI.
Magadért Drogmentességet Védõ Alapítvány

Budapest VI.

1067
Eötvös u. 19.

(1) 269-0857

Kvanum Zen Alapítvány

Budapest VI.

1062
Bajza u. 58.

(30) 408-1211
(30) 328-9562

Iránytû Ifjúsági és Mentálhigiénés Közhasznú
Alapítvány

Budapest XIII. 1136
Pannónia u. 34.

(1) 339-3700
(1) 339-3701

Budapest VII.
1067
Eötvös u. 19.

(1) 269-0857

Magadért Drogmentességet Védõ Alapítvány

Budapest VI.

Országos Addiktológiai Intézet

Budapest XIII. 1135
Lehel u. 59.

(1) 452-9450

Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért

Budapest VIII. 1083
Szigony u. 37.

(1) 303-6574

Budapest VIII.
Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért

Budapest VIII. 1083
Szigony u. 37.

(1) 303-6574

Magadért Drogmentességet Védõ Alapítvány

Budapest VI.

(1) 269-0857

Országos Addiktológiai Intézet

Budapest XIII. 1135
Lehel u. 59.

1067
Eötvös u. 19.

(1) 452-9450

Budapest IX.
Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért

Budapest VIII. 1083
Szigony u. 37.

(1) 303-6574

Magadért Drogmentességet Védõ Alapítvány

Budapest VI.

1067
Eötvös u. 19.

(1) 269-0857

Emberbarát Alapítvány

Budapest X.

1105
Cserkesz u. 7–9.

(1) 431-9792
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Település

5933
Címe

Telefonszám

Budapest X.
Emberbarát Alapítvány

Budapest X.

1105
Cserkesz u. 7–9.

Országos Addiktológiai Intézet

Budapest XIII. 1135
Lehel u. 59.

(1) 431-9792
(1) 452-9450

Budapest XI.
Katolikus Karitász – Caritas Hungarica

Budapest XI.

1115
Bartók Béla út 96.

Segély Helyett Esély Alapítvány

Budapest XXII. 1223
Jókai Mór u. 21–23.

(1) 466-4455
(1) 361-4252
(1) 226-4452
(1) 226-8433

Budapest XII.
Magyar Református Egyház Válaszút Misszió
Drogkonzultációs Irodája

Budapest XII.

1122
Krisztina krt. 5.

(1) 224-0122
(1) 224-0123

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Fogadó
Pszichoszociális Szolgálat

Budapest I.

1016
Csap u. 2.

(1) 355-0337

Fõvárosi Önkormányzat Nyírõ Gyula Kórház
Drogambulancia és Prevenciós Központ

Budapest XIII. 1135
Jász u. 14.

(1) 236-0787

Iránytû Ifjúsági és Mentálhigiénés Közhasznú
Alapítvány

Budapest XIII. 1136
Pannónia u. 34.

(1) 339-3700
(1) 339-3701

Drogprevenciós Alapítvány

Budapest XIII. 1136
Balzac u. 48/A

(1) 320-2866

Budapest XIII.

Budapest XIV.
Országos Addiktológiai Intézet

Budapest XIII. 1135
Lehel u. 59.

(1) 452-9450

Iránytû Ifjúsági és Mentálhigiénés Közhasznú
Alapítvány

Budapest XIII. 1136
Pannónia u. 34.

(1) 339-3700
(1) 339-3701

Budapest XV.
Drogprevenciós Alapítvány

Budapest XV.

1152
Arany János u. 73.

(1) 320-2866
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Címe

Drog Stop Budapest Egyesület

Budapest IV.

1046
Külsõ Szilágyi út 14.

Drogprevenciós Alapítvány

Budapest XIII. 1136
Balzac u. 48/A

Telefonszám

(1) 232-1389
(1) 320-2866

Budapest XVI.
Iránytû Ifjúsági és Mentálhigiénés Közhasznú
Alapítvány

Budapest XIII. 1136
Pannónia u. 34.

(1) 339-3700
(1) 339-3701

Drogprevenciós Alapítvány

Budapest XIII. 1136
Balzac u. 48/A

(1) 320-2866

Budapest XVII.
T+T Humán Szolgáltató és Oktatási Központ Bt.

Budapest XVII. 1174
Baross u. 86.

(1) 256-2050
(20) 967-9749

Országos Addiktológiai Intézet

Budapest XIII. 1135
Lehel u. 59.

(1) 452-9450

Budapest XVIII.
T+T Humán Szolgáltató és Oktatási Központ Bt.

Budapest XVII. 1174
Baross u. 86.

Emberbarát Alapítvány

Budapest X.

(1) 256-2050
(20) 967-9749

1105
Cserkesz u. 7–9.

(1) 431-9792

Budapest XIX.
Emberbarát Alapítvány

Budapest X.

1105
Cserkesz u. 7–9.

(1) 431-9792

Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat
Addiktológiai Centrum

Budapest
XXIII.

1238
Grassalkovich u. 104.

(1) 287-3863
(1) 283-9947

Budapest XX.
Emberbarát Alapítvány

Budapest X.

1105
Cserkesz u. 7–9.

(1) 431-9792

Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat
Addiktológiai Centrum

Budapest
XXIII.

1238
Grassalkovich u. 104.

(1) 287-3863
(1) 283-9947
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Település

5935
Címe

Telefonszám

Budapest XXI.
Emberbarát Alapítvány

Budapest X.

1105
Cserkesz u. 7–9.

(1) 431-9792

Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat
Addiktológiai Centrum

Budapest
XXIII.

1238
Grassalkovich u. 104.

(1) 287-3863
(1) 283-9947

Budapest XXII.
Segély Helyett Esély Alapítvány

Budapest XXII. 1223
Jókai Mór u. 21–23.

(1) 226-4452
(1) 226-8433

Katolikus Karitász – Caritas Hungarica

Budapest XI.

1115
Bartók Béla út 96.

(1) 466-4455
(1) 361-4252

Budapest XXIII.
Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat
Addiktológiai Centrum

Budapest
XXIII.

1238
Grassalkovich u. 104.

(1) 287-3863
(1) 283-9947

Emberbarát Alapítvány

Budapest X.

1105
Cserkesz u. 7–9.

(1) 431-9792

Csongrád
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata „Dr.
Farkasinszky Terézia” Ifjúsági Drogcentrum

Szeged

6726
Fésû u. 4.

(62) 436-353

Dr. Bugyi István Kórház, Addiktológiai és
Drogambulancia

Szentes

6601
Sima Ferenc u. 44–58.

(63) 313-244
(63) 313-972

Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet

Battonya

5830
Hõsök tere 8.

(68) 456-191

Békés Megyei Képviselõtestület
Pándy Kálmán Kórháza

Gyula

5700
Semmelweis u. 1.

(66) 361-833

Független Egyesület

Gyula

5700
Semmelweis u. 1.

(66) 526-540

Fejér
Alba Caritas Hungarica Alapítvány RÉV
Szenvedélybeteg-segítõ Szolgálat

Székesfehérvár 8000
Móri u. 20.

(22) 506-606

Székesfehérvári Zöld Alma Egészségfejlesztõ
Alapítvány

Székesfehérvár 8000
Forgó u. 15.

(22) 502-276

Szent Pantaleon Kórház, Pszichiátriai Gondozó

Dunaújváros

(25) 550-583
(25) 550-572

2400
Korányi Sándor u. 4–6.
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Címe

Telefonszám

Dracéna 2004 Bt.

Dunaújváros

2400
Kõris u. 17.

(25) 258-770
(30) 852-6050

Szociális Alapellátó Intézmény Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálata

Tata

2890
Almási út 43.

(34) 383-043

Szent Borbála Kórház

Tatabánya

2800
Dózsa György u. 77.

(34) 515-488
(34) 514-356

9023
Szigethy A. u. 109.

(96) 411-807

Gyõr-Moson-Sopron
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház,
TÁMASZ Krízis- és Drogambulancia

Gyõr

GESZ Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgáltató
Központ

Mosonmagyar- 9200
óvár
Vasutas út 10.

(96) 207-421
(96) 576-557

Szt. Cirill és Method Alapítvány
RÉV Szenvedélybeteg-segítõ Szolgálat

Gyõr

9025
Kossuth Lajos u. 63.

(96) 526-895
(96) 529-555
(96) 529-551

Human Talentum Bt.

Sopron

9400
Ady Endre u. 10.

(30) 560-2323
(94) 327-297

Közösségi Mentálhigiénéért Alapítvány

Sopron

9400
Magyar u. 8.

(20) 377-6455

Hajdú-Bihar
Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat –
Debreceni Szociális Központ

Debrecen

4024
Rákóczi út 7.

(52) 530-930

Függõ-Híd Egyesület a Szenvedélybetegekért

Debrecen

4024
Varga u. 1.

(52) 349-920

Heves
Karitász RÉV (NAPPALI) Szenvedélybeteg-segítõ
Szolgálat

Eger

3300
Kolozsvári u. 49.

(36) 321-577

T+T Humán Szolgáltató és Oktatási Központ Bt.

Hatvan

3000
Kossuth Lajos tér 24.

(20) 967-9749
(1) 256-2050

Egészségügyi-Szociális Központ

Salgótarján

3100
Füleki út 41.

(32) 317-851
(32) 311-159

Drogambulancia Alapítvány

Miskolc

3525
Feszty Á. u. 25.

(46) 431-310
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5937
Címe

Telefonszám

Jász-Nagykun-Szolnok
Függõ-Híd Egyesület a Szenvedélybetegekért

Debrecen

4024
Varga u. 1.

(52) 349-920

Humán Szolgáltató Központ

Szolnok

5000
Városmajor út 67/A

(56) 420-614
(56) 424-502

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet –
Szolnoki Addiktológiai Központ

Szolnok

5000
Tófenék út 17.

(56) 378-460

T+T Humán Szolgáltató és Oktatási Központ Bt.

Hatvan

3000 Hatvan,
Kossuth Lajos tér 24.

(20) 967-9749
(1) 256-2050

Karitász RÉV (NAPPALI) Szenvedélybeteg-segítõ
Szolgálat

Eger

3300
Kolozsvári u. 49.

(36) 321-577

Dr. Bugyi István Kórház, Addiktológiai és
Drogambulancia

Szentes

6601
Sima Ferenc u. 44–58.

(63) 313-244
(63) 313-972

Esztergomi Szent Jakab Alapítvány/Drogprevenciós Esztergom
Iroda

2500
IV. Béla király út 3.

(33) 400-808

Szociális Alapellátó Intézmény Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálata

Tata

2890
Almási út 43.

(34) 383-043

Szent Borbála Kórház

Tatabánya

2800
Dózsa György u. 77.

(34) 515-488
(34) 514-356

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház,
TÁMASZ Krízis- és Drogambulancia

Gyõr

9023
Szigethy A. u. 109.

(96) 411-807

Katolikus Karitász – Caritas Hungarica

Budapest XI.

1115
Bartók Béla út 96.

(1) 466-4455
(1) 361-4252

Komárom-Esztergom

Nógrád
Egészségügyi-Szociális Központ

Salgótarján

3100
Füleki út 41.

(32) 317-851
(32) 311-159

T+T Humán Szolgáltató és Oktatási Központ Bt.

Hatvan

3000
Kossuth Lajos tér 24.

(20) 967-9749
(1) 256-2050

Fõvárosi Önkormányzat Nyírõ Gyula Kórház
Drogambulancia és Prevenciós Központ

Budapest XIII. 1135
Jász u. 14.

(1) 236-0787

Pest
Kék Kocka Segítõ és Szolgáltató Bt.

Pomáz

2013
Szent Miklós tér 1.

(30) 240-9154
(70) 575-3446

Kék Kocka Segítõ és Szolgáltató Bt.

Érd

2030
Emma u. 8.

(30) 240-9154
(70) 575-3446
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Telefonszám

Kék Kocka Segítõ és Szolgáltató Bt.

Szigetszentmiklós

2310
Losonczi u. 9.

(30) 240-9154
(70) 575-3446

T+T Humán Szolgáltató és Oktatási Központ Bt.

Hatvan

3000
Kossuth Lajos tér 24.

(20) 967-9749
(1) 256-2050

Fõplébániai Karitász Alapítvány

Kecskemét

6000
Kossuth tér 2.

(76) 415-466
(76) 508-499

Humán Szolgáltató Központ

Szolnok

5000
Városmajor út 67/A

(56) 420-614
(56) 424-502

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet – Szolnoki
Addiktológiai Központ

Szolnok

5000
Tófenék út 17.

(56) 378-460

Katolikus Karitász – Caritas Hungarica

Budapest XI.

1115
Bartók Béla út 96.

(1) 466-4455
(1) 361-4252

Segély Helyett Esély Alapítvány

Budapest XXII. 1223
Jókai Mór u. 21–23.

(1) 226-4452
(1) 226-8433

T+T Humán Szolgáltató és Oktatási Központ Bt.

Budapest XVII. 1174
Baross u. 86.

(1) 256-2050
(20) 967-9749

Esztergomi Szent Jakab Alapítvány/Drogprevenciós Esztergom
Iroda

2500
IV. Béla király út 3.

(33) 400-808

Szent Pantaleon Kórház, Pszichiátriai Gondozó

Dunaújváros

2400
Korányi Sándor u. 4–6.

(25) 550-583
(25) 550-572

Dracéna 2004 Bt.

Dunaújváros

2400
Kõris u. 14.

(25) 258-770
(30) 852-6050

8630
Hétház u. 17.
7623
Szendrey J. u. 6.
7400
Béke utca 47.

(85) 554-355

Somogy
Boglári Gyermekjóléti és Családsegítõ Alapítvány

Balatonboglár

INDIT Közalapítvány

Pécs

INDIT Közalapítvány
„TÜKÖR” Drogambulancia

Kaposvár

(72) 315-083
(72) 332-600
(82) 511-634

Szabolcs-Szatmár-Bereg
ÁNTSZ Észak-alföldi Regionális Intézete,
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltsége

Nyíregyháza

4400
Árok út 41.

(42) 438-316

7100
Munkácsy u. 7/A
7696
Kossuth u. 62.
7400
Béke utca 47.

(74) 413-037
(74) 511-585
(72) 457-040

Tolna
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány
RÉV Szenvedélybeteg-segítõ Szolgálat

Szekszárd

Kallódó Ifjúságot Mentõ Misszió Támogató
Alapítvány

Hidas

INDIT Közalapítvány
„TÜKÖR” Drogambulancia

Kaposvár

(82) 511-634
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Címe

Telefonszám

Vas
Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város
Markusovszky Kórháza – Egyetemi Oktatókórház

Szombathely

Human Talentum Bt.

Szombathely

Human Talentum Bt.

Sárvár

9700
11-es Huszár u. 138.
9700
Bem József u. 9/B
9600
Batthyány Lajos u. 29.

(94) 311-230
(30) 560-2323
(30) 560-2323
(94) 327-297

Veszprém
Alkohol-Drogsegély Ambulancia

Veszprém

Alba Caritas Hungarica Alapítvány
RÉV Szenvedélybeteg-segítõ Szolgálat
Székesfehérvári Zöld Alma Egészségfejlesztõ
Alapítvány

8200
Pápai u. 37/B
Székesfehérvár 8000
Móri u. 20.
Székesfehérvár 8000
Forgó u. 15.

(88) 421-857
(88) 401-660
(22) 506-606
(22) 502-276

Zala
Kiút Drogellenes Alapítvány

Zalaegerszeg

Boglári Gyermekjóléti és Családsegítõ Alapítvány

Balatonboglár

Human Talentum Bt.

Szombathely

8900
Kossuth út 46–48.
8630
Hétház u. 17.
9700
Bem József u. 9/B

(30) 662-5879
(85) 554-355
(30) 560-2323

Szûcs Erika s. k.,

Dr. Kovárik Erzsébet s. k.,

miniszter
Szociális és Munkaügyi Minisztérium

szociálpolitikai szakállamtitkár
Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Portörõ Péter s. k.,

Balázs Tamásné s. k.,

fõosztályvezetõ-helyettes
Kábítószerügyi Koordinációs osztály
Szociális és Munkaügyi Minisztérium

gazdasági igazgató
Szociális és Munkaügyi Intézet

Dr. Felvinczi Katalin s. k.,
igazgató
Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet – Nemzeti Drogmegelõzési Intézet
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Az Egészségügyi Minisztérium
közleménye
az eltereléshez kapcsolódó, az elõzetes állapotfelmérést végzõ, a kábítószer-függõséget gyógyító kezelést
és a kábítószer-használatot kezelõ más ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatók jegyzékérõl*

Lorkamill Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Óbuda-Békásmegyer Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Társaság
Fõv. Önkorm. Károlyi Sándor Kórház és Rendelõintézet
Nyárády Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság

1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 1. V. 9.
1032 Budapest, Csobánka tér 6.
1045 Budapest, Nyár u. 42.
1065 Budapest, Nagymezõ u. 21.

316-3926
454-7500
369-2011
(30) 417-7010

Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest

Nyárády Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság
Fõv. Önkorm. Péterfy Sándor u.-i Kórház-Rendelõint. és Baleseti Kp.
Fõv. Önkorm. Heim Pál Gyermekkórház
Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat
Szent Rókus Kórház és Intézményei
SE Általános Orvostudományi Kar Pulmonológiai Klinika
Kék Pont Drogkonzultációs Kp. és Drogambulancia Alapítvány
Kék Pont Drogkonzultációs Kp. és Drogambulancia Alapítvány
Fõv. Önkorm. Egyesített Szent István és Szent László Kh.-Ri.
Fõv. Önkorm. Egyesített Szent István és Szent László Kh.-Ri.
Fõv. Önkorm. Egyesített Szent István és Szent László Kh.-Ri.
Fõv. Önkorm. Egyesített Szent István és Szent László Kh.-Ri.
Neuro-Med Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
Fõv. Önkorm. Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelõintézet
Fõv. Önkorm. Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelõintézet
Emberbarát Alapítvány
Emberbarát Alapítvány
Gyógyír XI. Szolgáltató Közhasznú Társaság
Gyógyír XI. Szolgáltató Közhasznú Társaság
Magyar Ökumenikus Segélyszervezet
Senabil Gulf-Hungaria Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Drogprevenciós Alapítvány

1125 Budapest, Szilágyi E. fasor 22/A
1076 Budapest, Péterfy S. u. 8–20.
1089 Budapest, Delej u. 9.
1089 Budapest, Korányi S. u. 3/A
1085 Budapest, Gyulai Pál u. 2.
1125 Budapest, Diósárok út 1/C
1095 Budapest, Gát u. 25. I. 8.
1039 Budapest, Lukács Gy. u. 3.
1096 Budapest, Nagyvárad tér 1.
1097 Budapest, Gyáli út 5–7.
1097 Budapest, Füleki u. 12.
1097 Budapest, Gyáli út 17–19.
1095 Budapest, Gát u. 25.
1101Budapest, Liget u. 10.
1173 Budapest, Pesti út 84.
1105 Budapest, Cserkesz u. 7–9.
1101 Budapest, Gyöngyike u. 4.
1113 Budapest, Fehérvári út 12.
1221 Budapest, Magasház 3.
1238 Budapest, Grassalkovich út 104.
1238 Budapest, Grassalkovich út 104.
1152 Budapest, Arany J. u. 79.

(30) 417-7011
461-4700
459-9170
314-1210
235-6500
355-9733
215-7833
454-0876
455-5700
455-8101
455-5700
455-8101
215-1734
262-5465
257-0261
431-9792
431-9792
279-2100
362-4640
287-3863
319-7361
320-2866
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Budapest
Budapest
Budapest
Budapest

458-4510
376-5322
(30) 934-6735
451-2600
260-6676
469-3800
307-6327
307-6327
401-0435
347-5900
289-6200
427-5171
226-4452
451-2600
(30) 539-4595
260-0225
254-0021
357-1133
266-0000
(72) 482-903
(72) 315-083
(72) 465-307
(72) 496-791
(72) 255-833
(72) 579-203
(73) 500-511
(69) 511-150
(72) 582-340
(72) 581-056
(72) 352-411
(72) 256-716
(72) 315-154
(30) 994-9602
(30) 993-8562
(76) 516-700
(77) 522-000
(77) 522-000
(76) 463-222
(79) 425-575
(66) 411-754
(66) 411-754
(66) 441-411
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1125 Budapest, Diósárok út 1.
1028 Budapest, Pozsonyi u. 10.
1131 Budapest, Rokolya u. 1–13. fszt. 8.
1135 Budapest, Lehel u. 59.
1101 Budapest, Liget u. 10.
1146 Budapest, Hermina út 7.
1151 Budapest, Fõ u. 71.
1152 Budapest, Arany J. u. 79.
1165 Budapest, Baross G. u. 51.
1193 Budapest, Táncsics M. u. 40.
1204 Budapest, Köves út 1.
1214 Budapest, Csikó stny. 9.
1223 Budapest, Jókai Mór u. 21–23.
1125 Budapest, Szilágyi E. fasor 22/A
1165 Budapest, Baross G. u. 51.
1108 Budapest, Kozma u. 13.
1173 Budapest, Pesti út 117.
1097 Budapest, Gyáli út 17–19.
1085 Budapest, Gyulai Pál u. 2.
7300 Komló, Bajcsy-Zsilinszky u. 30.
7623 Pécs, Szendrey Júlia u. 6.
7720 Pécsvárad, Erzsébet u. 1.
7678 Kovácsszénája, Fõ u. 24.
7633 Pécs, Dr. Veress Endre u. 2.
7818 Siklós (Máriagyûd), Tenkes u. 9.
7900 Szigetvár, Szent István ltp. 7.
7700 Mohács, Szepessy tér 7.
7300 Komló, Pécsi u. 1.
7300 Komló, Pécsi út 1.
7800 Siklós, Baross G. u. 6.
7624 Pécs, Nyár u. 8.
7623 Pécs, Hõgyes Endre u. 19.
7623 Pécs, Nagy Lajos kir. u. 10/B
7624 Pécs, Mártírok 17.
6000 Kecskemét, Izsáki u. 5.
6400 Kiskunhalas, Dr. Monspart L. u. 1.
6200 Kiskõrös, Petõfi S. u. 14.
6100 Kiskunfélegyháza, Korond u. 5.
6500 Baja, Pokorny u. 6.
5630 Békés, József A. u. 5.
5630 Békés, Vásárszél u. 2.
5600 Békéscsaba, Szent István tér 2.
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Fõv. Önkorm. Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai
Fõv. Önkorm. Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai
Nikotinmentes Egészségügyi Szolgáltató Bt.
Fõvárosi Önkormányzat Nyírõ Gyula Kórház
Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet Addiktológiai Gondozó
Zuglói Egészségügyi Szolgálat
Budapest XV. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézménye
Budapest XV. Kerületi Önkorm. Egészségügyi Intézménye
XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata
Budapest Fõv. XIX. Kerületi Önkorm. Kispesti Egészségügyi Intézete
Fõvárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház
Csepeli Egészségügyi Szolgálat
Segély Helyett Esély Alapítvány
Dr. Funk Sándor
Dr. Csorba és Dr. Csorba Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság
Igazságügyi Megfigyelõ és Elmegyógyító Intézet
Fõvárosi Önkormányzat Idõsek Otthona
Pszicho-Condi Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság
Pszichomed Pszichoterápiás és Pszichológiai Tanácsadó Közk. Társ.
Leo Amici 2002 Addiktológiai Leo Alapítvány
Baranya M.-i Önk. Közeü.-i Nark. Fiatalokat Gyógyító Fogl. Közalap.
Baranya M.-i Önk. Közeü.-i Nark. Fiatalokat Gyógyító Fogl. Közalap.
Kovácsszénája Mérföldkõ Egyesület
Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Eü.-i Int. Igazgatósága
Bethania Rehabilitációs Otthon Alapítvány
Szigetvári Eü.-i Ellátó és Szolg. Korlátolt Felelõsségû Társaság
Mohács Városi Önkormányzat Kórház-Rendelõintézet
Komlói Egészségcentrum Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság
Eü-Med Kft.
Siklósi Kórház Közhasznú Társaság
Baranya Megyei Kórház
Dr. Balázs Béla
Dr. Nagyidainé dr. Pórszász Gertrúd Mária
Pszichopraxis Bt.
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórház-Rendelõintézete
Kiskunhalasi Semmelweis Kórház Közhasznú Társaság
Kiskunhalasi Semmelweis Kórház Közhasznú Társaság
Városi Kórház-Rendelõintézet Kiskunfélegyháza
Városi Önkormányzat Kórház-Rendelõintézete Baja
Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelõintézet
Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelõintézet
Réthy Pál Kórház
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Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Baranya
Baranya
Baranya
Baranya
Baranya
Baranya
Baranya
Baranya
Baranya
Baranya
Baranya
Baranya
Baranya
Baranya
Baranya
Bács-Kiskun
Bács-Kiskun
Bács-Kiskun
Bács-Kiskun
Bács-Kiskun
Békés
Békés
Békés

(66) 514-300
(68) 411-756
(66) 526-526
(46) 515-200
(47) 525-300
(48) 514-800
(48) 574-400
(46) 531-700
(46) 531-700
(46) 555-600
(48) 351-050
(46) 587-395
(47) 361-558
(47) 513-110
(62) 436-353
(63) 313-244
(62) 511-151
(63) 570-800
(62) 532-222
(62) 574-401
(62) 490-590
(22) 372-974
(20) 978-7650
(22) 311-595
(22) 366-034
(20) 964-3905
(22) 535-500
(22) 372-194
(22) 407-119
(22) 454-023
(25) 522-100
(96) 287-260
(96) 448-296
(96) 448-296
(96) 574-600
(96) 418-244
(96) 418-244
(30) 320-7066
(99) 312-120
(52) 511-777
(52) 511-777
(52) 511-777
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5540 Szarvas, Vasút u. 46–48.
5900 Orosháza, Könd u. 59.
5700 Gyula, Semmelweis u. 1.
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72–76.
3980 Sátoraljaújhely, Mártírok u. 9.
3700 Kazincbarcika, Május 1. u. 56.
3800 Ózd, Béke u. 1.
3533 Miskolc, Kerpely A. u. 1.
3533 Miskolc, Kórház u. 1.
3529 Miskolc, Csabai kapu 9–11.
3741 Izsófalva, Mária táró 13.
3860 Encs, Gagarin u. 3.
3900 Szerencs, Bekecsi u. 10.
3950 Sárospatak, Comenius u. 20.
6726 Szeged, Fésû u. 4.
6600 Szentes, Sima F. u. 44–58.
6900 Makó, Kórház u. 2.
6640 Csongrád, Gyöngyvirág u. 5.
6800 Hódmezõvásárhely, Imre J. u. 2.
6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 42.
6725 Szeged, Kálvária sgt. 57.
8130 Enying, Dózsa Gy. u. 28.
8000 Székesfehérvár, Jankovich u. 2.
8000 Székesfehérvár, Királysor 46.
8130 Polgárdi, Somlyói u. 2/A
8000 Székesfehérvár, József A. u. 35.
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3.
8130 Enying, Szabadság tér 15.
8060 Mór, Kórház u. 21.
2471 Baracska, Annamajor (I. sz. rendelõ) 0.
2465 Ráckeresztúr, Rákóczi F. u. 45.
9315 Sobor, Kossuth u. 7–9.
9024 Gyõr, Babits M. u. 12/B
9012 Gyõr, Hegymester u. 46.
9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2–4.
9000 Gyõr, Zrínyi u. 13.
9000 Gyõr, Szigethy A. u. 109.
9000 Gyõr, Szigethy A. u. 109.
9400 Sopron, Gyõri u. 15.
4031 Debrecen, Bartók B. út 2–26.
4031 Debrecen, Bethlen u. 11–17.
4024 Debrecen, Varga u. 1.
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Szarvasi Szakorvosi Egészségügyi Szolgáltató Kft.
Orosháza Városi Önkormányzat Kórháza
Pándy Kálmán Kórház
B.-A.-Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Erzsébet Kórház-Rendelõintézet
Városi Kórház-Rendelõintézet Kazincbarcika
Almási Balogh Pál Kórház-Rendelõintézet
Miskolc Megyei Jogú Város Önkorm. Miskolci Egészségügyi Központ
Miskolc Megyei Jogú Város Önkorm. Miskolci Egészségügyi Központ
Miskolc Megyei Jogú Város Önkorm. Miskolci Egészségügyi Központ
Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon
Encs Város Területi Egészségügyi Központ
Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet
Sárospatak Városi Önkormányzat Rendelõintézete
Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drogcentrum
Dr. Bugyi István Kórház
Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelõintézet
Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi Intézmény
Erzsébet Kórház-Rendelõintézet
SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
Dr. Bányai Béla
Dr. Horváth Ilona Gyöngyi
Dr. Karaszi Márton
Dr. Karaszi Márton
Pákozdi és Fia Ker. és Mezõgazd. Bt.
Fejér Megyei Szent György Kórház
Fejér Megyei Szent György Kórház
Mór Városi Kórház-Rendelõintézet
Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet Baracska
Magyar Ref. Egyház Kallódó Ifj. Mentõ Misszió
Activitae Kft.
Márkiné dr. Kelemen Terézia
Márkiné dr. Kelemen Terézia
Mosonmagyaróvár Város Önkorm. Karolina Kórház-Rendelõintézete
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Dr. Fodor Bernadett
Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Kórház
Kenézy Kórház Kft.
Kenézy Kórház Kft.
Kenézy Kórház Kft.
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Békés
Békés
Békés
Borsod-Abaúj-Zemplén
Borsod-Abaúj-Zemplén
Borsod-Abaúj-Zemplén
Borsod-Abaúj-Zemplén
Borsod-Abaúj-Zemplén
Borsod-Abaúj-Zemplén
Borsod-Abaúj-Zemplén
Borsod-Abaúj-Zemplén
Borsod-Abaúj-Zemplén
Borsod-Abaúj-Zemplén
Borsod-Abaúj-Zemplén
Csongrád
Csongrád
Csongrád
Csongrád
Csongrád
Csongrád
Csongrád
Fejér
Fejér
Fejér
Fejér
Fejér
Fejér
Fejér
Fejér
Fejér
Fejér
Gyõr-Moson-Sopron
Gyõr-Moson-Sopron
Gyõr-Moson-Sopron
Gyõr-Moson-Sopron
Gyõr-Moson-Sopron
Gyõr-Moson-Sopron
Gyõr-Moson-Sopron
Gyõr-Moson-Sopron
Hajdú-Bihar
Hajdú-Bihar
Hajdú-Bihar

(54) 507-555
(52) 311-077
(52) 422-873
(36) 411-444
(37) 312-492
(30) 381-6025
(20) 967-9749
(30) 963-6989
(59) 507-102
(56) 461-252
(56) 550-440
(56) 378-460
(56) 503-603
(34) 514 -350
(34) 515-488
(34) 514-350
(33) 542-300
(33) 482-310
(34) 344-088
(34) 356-273
(35) 310- 444
(32) 561-000
(32) 522-000
(30) 938-0900
(26) 350-248
(24) 340-5315
(53) 310-011
(20) 571-5260
(23) 445-499
(26) 325-620
(29) 440-059
(26) 350-248
(27) 312-800
(27) 312-800
(29) 412-360
(26) 312-407
(27) 370-073
(28) 420-655
(27) 314-522
(24) 531-185
(82) 511-634
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4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 1.
4024 Debrecen, Varga u. 1.
4031 Debrecen, Nyugati u. 5–7.
3300 Eger, Markhot Ferenc út 1–3.
3200 Gyöngyös, Dózsa György út 20–22.
3200 Gyöngyös, Jeruzsálem út 8.
3000 Hatvan, Kossuth Lajos tér 24.
3300 Eger, Kolozsvári út 49.
5300 Karcag, Zöldfa út 48.
5440 Kunszentmárton, Kossuth L. út 5.
5400 Mezõtúr, Kossuth út 7–11.
5000 Szolnok, Tófenék út 17.
5000 Szolnok, Tószegi út 21.
2800 Tatabánya, Újsor 6.
2800 Tatabánya, Dózsa Gy. u. 77.
2800 Tatabánya, Újsor 6.
2500 Esztergom, Petõfi u. 26–28.
2027 Dömös, Dózsa Gy. u. 12–14.
2900 Komárom, Beöthy Zsolt u. 4.
2942 Nagyigmánd, Kurtasor u. 26.
2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 125–127.
3060 Pásztó, Semmelweis út 15–17.
3100 Salgótarján, Füleki út 54–56.
2660 Balassagyarmat, 16-os Honvéd 1.
2089 Telki, Kórház fasor 1.
2330 Dunaharaszti, Vörösmarty út 17–19.
2700 Cegléd, Törteli út 1–3.
2252 Tóalmás, Alsóboldogkáta 1.
2040 Budaörs, Kossuth L. u. 9.
2013 Pomáz-Kiskovácsi hrsz.: 0311/1.
2760 Nagykáta, Dózsa Gy. u. 25.
2089 Telki, Kórház fasor 1.
2600 Vác, Kosdi u. 2.
2600 Vác, Kosdi u. 2.
2200 Monor, Deák F. u. 9.
2000 Szentendre, Dunakanyar krt. 34.
2628 Szob, Ipolysági u. 3.
2100 Gödöllõ, Ady E. stny. 56.
2600 Vác, Argenti Döme tér 1–3.
2330 Dunaharaszti, Vörösmarty u. 17–19.
7400 Kaposvár, Béke u. 47.
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Területi Kórház
Vesz Egészségügyi Szolgáltató Kht.
Császár-Máté Oktató Bt.
Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc Kórház-Rendelõintézet
Gyöngyösi Kórház Egészségügyi Szolgáltató Kft.
Utóhang Kft.
T+T Humán Szolgáltató és Oktató Bt. (Dr. Balázs István)
Dr. Szigethy Egészségügyi és Kulturális Szolgáltató Bt.
Kátai Gábor Kórház
Városi Egészségügyi Központ
Városi Kórház Eü.-i Szolgáltató Kft.
Magyar Ökumenikus Segélyszervezet
Megyei Hetényi Géza Kórház
Kom. Esztergom M.-i Önkorm. Szt. Borbála Kórház – III. telephely
Kom. Esztergom M.-i Önkorm. Szt. Borbála Kórház – II. telephely
Pszichotrop Bt.
Vaszary Kolos Kórház
Magyar Kékkereszt Egy. és Ref. Iszákosmentõ Misszió Alk. Szakint.
Selye János Kórház, Rendelõintézet
Pszichotrop Gyógyító, Egészségnevelõ és Oktató Bt.
Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelõintézet
Margit Kórház
Szent Lázár Megyei Kórház
Nógrádi Utánképzõ Oktatási Betéti Társaság
Dr. Han Egészségügyi Szolgáltató Bt.
Gáva Orvosi Szolgáltató Betéti Társaság
Toldy Ferenc Kh.-Ri. Egyszemélyes Nonprofit Közhasznú Társaság
Dr. Marshal György
„Europ-Med” Orvosi Szolgáltató Kft. Egészségügyi Központ
Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs Kht. Szakkórháza
Nagykáta Város Szakorvosi Rendelõintézete
Telki Kórház Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Silling és Társa Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Silling és Társa Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Szakorvosi Rendelõintézet Monor
Szentendre Város Önkormányzata Egészségügyi Intézményei
Szob Város Szakorvosi Rendelõintézete
Tormay Károly Egészségügyi Központ
Vác Város Önk. Jávorszky Ödön Kórház-Rendelõintézet
Evang. Pünkösdi Közösség Hajnalcsillag Szenvedélybet. Rehab. Otthona
Baranya Megyei Önk. Közeü.-i Nark. Fiatalokat Gyógy. Foglalk. Közalap.
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Hajdú-Bihar
Hajdú-Bihar
Hajdú-Bihar
Heves
Heves
Heves
Heves
Heves
Jász Nagykun-Szolnok
Jász-Nagykun-Szolnok
Jász-Nagykun-Szolnok
Jász-Nagykun-Szolnok
Jász-Nagykun-Szolnok
Komárom-Esztergom
Komárom-Esztergom
Komárom-Esztergom
Komárom-Esztergom
Komárom-Esztergom
Komárom-Esztergom
Komárom-Esztergom
Nógrád
Nógrád
Nógrád
Nógrád
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Somogy

7570 Barcs, Bajcsy-Zsilinszky u. 72.
7500 Nagyatád, Bajcsy-Zsilinszky u. 1.
8660 Lulla, Petõfi S. u. 4.
8600 Marcali, Kossuth L. u. 42.
4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 8. 1. em. 2.
4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 33
4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 62.
4320 Nagykálló, Bátori u. 26.
4400 Nyíregyháza, Fazekas J. tér 8.
4400 Nyíregyháza, Árpád u. 41/A
7163 Mõcsény-Zsibrik, Petõfi u. 13.
7100 Szekszárd, Palánki u. 2.
7030 Paks, Barátság u. 2.
9700 Szombathely, 11-es Huszár u. 118.
9600 Sárvár, Alkotmány u. 6.
9500 Celldömölk, Kossuth u. 5.
9500 Celldömölk, Kossuth u. 5.
9551 Mesteri-Intaháza
9700 Szombathely, Vasút u. 43.
8456 Noszlop, Alkotmány u. 20.
8200 Veszprém, Pápai u. 37/B
8500 Pápa, Jókai u. 5–9.
8200 Veszprém, Komakút tér 1.
8330 Sümeg, Kompanik Zs. u. 6.
Zalaegerszeg, Kossuth u. 46–48.
Zalaegerszeg, Külsõkórház u. 1.

(82) 565-371
(82) 504-400
(84) 525-253
(85) 412-110
(30) 915-4055
(30) 915-4055
(42) 465-666
(42) 563-800
(42) 563-800
(42) 563-800
(74) 409-375
(74) 501-600
(75) 519-040
(94) 311-260
(95) 523-000
(95) 420-431
(95) 420-431
(95) 445-154
(94) 312-061
(88) 234-411
(88) 421-857
(89) 514-002
(88) 556-000
(87) 352-444
(92) 311-420
(92) 311-420
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Barcs Város Önkormányzat Járóbeteg-ellátó Intézmények
Nagyatád Város Önkormányzat Kórház-Rendelõintézete
Diótörés Alapítvány
Marcali Városi Önkormányzat Kórház-Rendelõintézete
Dr. Beszterci Felicia
Dr. Beszterci Felicia
Jósa András Megyei Kórház
Pszichiátriai Szakkórház Nagykálló
Pszichiátriai Szakkórház Nagykálló
Pszichiátriai Szakkórház Nagykálló
Kallódó Ifjúságot Mentõ Misszió Támogató Alapítvány
Tolna Megyei Önk. Balassa János Kórháza
Paks Város Rendelõintézete
Dr. Markusovszky L. Ált. Rehab. és Gyógyfürdõkh. Egyetemi Okt. Zrt.
Önkormányzati Kórház Sárvár
Dr. Grósz Pál Sándor
Kemenesaljai Egyesített Kórház
Kemenesaljai Egyesített Kórház - Pszichiátriai Rehabilitációs Intézet
Vasút-egészségügyi Kht. Eü. Központ
Alkohol-Drogsegély Ambulancia
Alkohol-Drogsegély Ambulancia
Gróf Esterházy Kórház
Veszprém Megyei Kórház
Veszprém Megyei Kórház
Zala Megyei Kórház
Zala Megyei Kórház
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Somogy
Somogy
Somogy
Somogy
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Tolna
Tolna
Tolna
Vas megye
Vas megye
Vas megye
Vas megye
Vas megye
Vas megye
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Zala Megye
Zala Megye
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Az Oktatási és Kulturális Minisztérium közleménye
Közlemény az oktatási és kulturális miniszter által
a „Közoktatás Minõségéért Díj 2007/2008. tanév” címû pályázat keretében adományozott elismerésekrõl
A közoktatás minõségbiztosításáról és minõségfejlesztésé-rõl szóló 3/2002. (II. 15.) OM rendelet alapján meghirdetésre került a „Közoktatás Minõségéért Díj 2007/2008. tanév” címû pályázat, amely lehetõséget teremt a közoktatási minõségfejlesztés területén nyújtott kiemelkedõ mintaadó intézményi teljesítmények állami elismerésére.
Az oktatási és kulturális miniszter a „Közoktatás Minõségéért Díj 2007/2008. tanév” címû pályázaton a Kiválóság Díj
kategóriában a következõ elismeréseket adományozta:
Ezüst fokozatú díjban részesült:
Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium, Keszthely
Bronz fokozatú díjban részesült:
Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Könyvtár, Zalakaros
Elismerõ oklevelet kapott:
Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium, Budapest;
Jókai Mór Közgazdasági Szakközépiskola és Leánykollégium, Pápa;
Újlak Utcai Általános Német Nemzetiségû és Magyar– Angol Két Tanítási Nyelvû Iskola, Budapest.
Csillag Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

A Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Földmûvelésügyi Igazgatósága hirdetménye
A Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földmûvelésügyi Igazgatóság (1135 Budapest, Lehel u. 43–47.) a földrendezõ és a földkiadó bizottságokról szóló, többször módosított 1993. évi II. törvény 9. §
(1) bekezdése szerint
nyilvános sorsolást
tart a Csepeli Duna Szövetkezet használatában lévõ, részarány-földkiadási eljárás tárgyát képezõ földrészletekre.
A sorsoláson részvételre jogosultak köre: A Csepeli Duna (1214 Budapest XXI., Orion u. 14.) Szövetkezetet érintõen,
az 1993. évi II. törvény alapján meghatározott részarány-tulajdon (aranykorona) értékkel rendelkezõ személyek.
A sorsolás helye: 2316 Tököl, Kossuth L. u. 66. Tököli Mûvelõdési Ház és Könyvtár.
A sorsolás ideje:
2008. szeptember 23. 10 óra.
A sorsolásra kerülõ földrészletek adatai: Halásztelek
Helyrajzi szám

Mûvelési ág

Terület (ha)

Összes AK-érték

Sorsolásra kerülõ
AK-érték

052/5
054/36
068/7
078/42
091/12
091/15
091/17
093/40

erdõ
gyep (legelõ)
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó

0,7786
0,3725
0,5340
0,5056
0,5830
0,5683
0,8381
0,1714

1,25
2,98
1,87
6,67
7,70
7,50
20,37
3,27

1,25
2,98
1,87
3,34
7,70
7,50
20,37
3,27

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás
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093/41
093/45
093/71
093/81

szántó
szántó
szántó
szántó

0,1715
0,1716
0,1714
0,1715
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3,28
3,28
3,27
3,28

3,28
3,28
3,27
3,28

A sorsolásra kerülõ földrészletek adatai: Szigethalom
Helyrajzi szám

Mûvelési ág

Terület (ha)

Összes AK-érték

Sorsolásra kerülõ
AK-érték

05/61
05/96
05/122

szántó
szántó
szántó

0,3304
0,0958
0,0960

10,34
3,00
3,00

0,15
3,00
3,00

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

A sorsolásra kerülõ földrészletek adatai: Szigetszentmiklós
Helyrajzi szám

Mûvelési ág

Terület (ha)

Összes AK-érték

Sorsolásra kerülõ
AK-érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

11500/384

szántó

2,0458

64,03

64,03

Jogi jelleg: bányatelek

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

A sorsolásra kerülõ földrészletek adatai: Tököl
Helyrajzi szám

Mûvelési ág

Terület (ha)

Összes AK-érték

Sorsolásra kerülõ
AK-érték

017/4
021/19
021/20
064/18
0121/2
0121/10
0121/18
0121/19
0121/20
0128/4
0139/47
0139/58
0139/61
0139/73
147
0151/4
0151/5
0151/6
0151/15
0151/16
0151/17
0151/18
0151/19
0151/20
0151/21
0153/9
0153/34
0153/35
0153/36
0153/37
0153/38
r0153/39
0153/40
0153/42
0153/43
0153/44
0155
0156
0158/11
0158/12

szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
erdõ
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó

0,2083
0,4073
0,3888
4,1073
0,9466
0,9024
2,9998
2,0419
2,1055
0,5473
0,2499
0,2382
0,1671
1,282
0,3482
4,8255
5,3655
5,9036
3,9997
3,5724
2,7005
2,4999
2,4253
2,4243
2,6062
2,0506
0,1696
0,1696
0,1696
0,1696
0,1696
0,1696
0,1697
0,1698
0,1699
6,9043
0,2947
0,1261
3,1141
3,1825

2,75
4,71
5,13
54,22
23,00
17,24
69,61
39,00
40,22
10,45
3,30
3,14
3,19
20,64
0,56
63,70
70,82
70,81
32,00
31,92
31,99
31,99
32,01
32,00
34,40
29,27
3,24
3,24
3,24
3,24
3,24
3,24
3,24
3,24
3,24
55,23
0,47
0,20
41,11
42,01

2,75
1,41
5,13
23,49
10,57
10,08
42,90
24,00
24,30
1,84
3,30
3,14
3,19
11,32
0,56
47,80
59,52
62,81
22,80
25,98
26,05
26,05
26,07
26,06
28,46
29,27
3,24
3,24
3,24
3,24
3,24
3,24
3,24
3,24
3,24
25,19
0,47
0,20
34,11
35,01
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Helyrajzi szám

Mûvelési ág

Terület (ha)

Összes AK-érték

Sorsolásra kerülõ
AK-érték

0158/13
0158/14
0158/15
0163/1
0168/8
0168/9
0168/14
0168/21
0168/27
0168/32
0168/33
0168/34
0168/39
0168/42
0168/43
0168/45
0168/46
0168/47
0168/48
0179/1
0179/2
0179/3
0179/4
0179/7
0179/8
0179/9
0179/10
0179/11
0179/12
0179/13
0179/14
0179/15
0181
0200/10
0200/45
0200/46
0200/63
0200/64
0200/65
0203
0228/21
0228/35
0238

szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
erdõ
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó, fásított terület
szántó, fásított terület
szántó, fásított terület
szántó, fásított terület
szántó, fásított terület
szántó, fásított terület
szántó, fásított terület
szántó, fásított terület
szántó, fásított terület
erdõ
szántó és út
szántó
szántó
szántó
kivett saját használatú út, szántó
szántó, erdõ, fásított terület
szántó, erdõ
szántó
szántó
erdõ, szántó
szántó, erdõ,
kivett saját használatú út, gyep (legelõ)
szántó
szántó
szántó
szántó
erdõ
szántó, erdõ
szõlõ
szántó
szántó
szántó

3,1818
3,1815
2,3245
0,2919
1,6021
7,6107
1,4589
1,7431
0,8916
0,1712
0,1712
0,1712
0,1712
0,2015
0,3378
3,1668
3,7034
3,6534
1,2697
0,2863
0,4124
0,4122
0,2747
3,4633
2,8269
2,6860
2,6861
2,6846
2,5921
2,3605
2,2273
4,3661
0,1336
1,1733
0,2638
0,2285
2,9998
9,2476
2,5609
2,2046
3,0514
1,9154
4,9669

42,00
42,00
30,68
3,85
21,15
110,13
25,98
26,75
17,03
3,27
3,27
3,27
3,27
3,20
6,45
52,00
54,12
48,22
6,22
3,30
3,30
3,30
3,30
35,00
35,00
34,99
35,01
35,00
35,00
35,00
34,99
73,25
0,21
19,18
2,11
1,83
40,76
125,41
31,22
12,91
49,86
33,52
46,08

35,00
35,00
22,91
1,42
5,87
37,23
25,98
13,80
17,03
3,27
3,27
3,27
3,27
3,20
1,65
52,00
54,12
48,22
6,22
3,30
3,30
3,30
3,30
24,10
34,00
29,50
30,71
26,88
25,60
31,74
20,60
61,91
0,21
3,31
2,11
1,83
40,76
125,41
26,12
12,91
24,36
10,70
7,10

28,1281

244,55

40,96

0,8727
1,7424
0,3863
0,3321
0,3795
1,7744
0,0814
0,3327
0,1727
1,6764

21,21
23,00
7,38
6,34
0,61
31,17
2,55
6,35
3,30
22,13

13,98
9,80
7,38
6,34
0,61
3,92
2,55
6,35
3,30
11,96

0240/1
0245/10
0255/1
0293/3
0293/4
0295/38
0295/50
0316/8
0320/8
0320/15
0320/24

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

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.
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A sorsolás a helyben szokásos módon 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 Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz kifogást nyújthat be.
Budapest, 2008. augusztus 13.
Miakich Gábor s. k.,
fõigazgató

A Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földmûvelésügyi Igazgatóság (1135 Budapest, Lehel u. 43–47.) a földrendezõ és a földkiadó bizottságokról szóló, többször módosított 1993. évi II. törvény 9. §
(1) bekezdése szerint
nyilvános sorsolást
tart a Kossuth Szövetkezet (Cegléd) használatában lévõ, részarány-földkiadási eljárás tárgyát képezõ földrészletekre.
A sorsoláson részvételre jogosultak köre: A Kossuth Szövetkezet (Cegléd) érintõen, az 1993. évi II. törvény alapján
meghatározott részarány-tulajdon értékkel rendelkezõ személyek.
A sorsolás helye: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1., Cegléd Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Díszterme.
A sorsolás ideje:
2008. szeptember 24. 10 óra.
A sorsolásra kerülõ földrészletek adatai: Cegléd
Helyrajzi szám

Mûvelési ág

Terület (ha)

Összes AK-érték

Sorsolásra kerülõ
AK-érték

066/28
066/43
077/11
0852/36
01096/77
01124/12

szántó
szántó
szántó
szántó
szántó, gyep (rét)
szántó

0,0517
0,2328
0,2877
2,5535
3,9147
0,2493

0,11
0,98
0,60
67,00
58,83
1,05

0,11
0,98
0,60
20,08
9,17
1,05

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

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 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 Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz kifogást nyújthat be.
Budapest, 2008. augusztus14.
Miakich Gábor s. k.,
fõigazgató
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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
108610F
533954H
028595H
758934C
355172G
717834D
391142H
645366A
616019B
039209B
053422E
392517H
529781C
837368B
241733F
949726C
694197A
764625H
222304F
689036H
411280H
526060B
815496D
950535G
390879C
870097C
540970D
070004I
493659C
732807C
438798G
370421C
967675D
819953C
117288F
337485C
304112G
952458E
159073D
913747G

152444I
629174C
206061G
645099G
199467B
612007D
174578H
816344D
120080C
013181G
436015H
305476G
279560A
340156B
800051E
900159C
069948F
740890F
807376G
744242E
248063E
027785H
356210E
945387E
490503C
040227I
508064B
477295B
390065D
020493B
606192G
078226G
939186A
262984G
447354H
880295G
364166D
311030F
709702D
613380H

432898H
478331G
751962F
589082G
920903A
877813F
824929B
695582C
373299B
313839F
323672H
729818G
541592D
956441B
596543F
514480F
860874G
801970G
474305H
667738H
271640G
330125A
328353E
411582F
916796E
981468H
116982I
469525F
095726F
091366H
815239D
328797H
841261H
578141F
630403C
172245B
799932F
945919B
831860A
534883C

443496A
682572E
758046F
954770C
932401F
786643C
394330E
766899F
450427H
079948G
178884H
715871F
018655B
328973H
492679E
517598D
716422C
690066C
462268C
787995G
299278D
299192D
112139E
458419H
143562E
218359D
613896G
454364B
362730E
191310C
150878H
867991A
499288G
345363D
935673G
417308H
551674F
020180E
405100H
720284G

241738D
836276D
760010G
853189F
165635C
267712C
417395E
294714H
032575H
146285B
620592F
824759G
695064E
186674G
251055F
162666G
856596D
765541D
268273F
951045H
079675C
173613F
407905D
696954A
033267G
351509E
661591H
570464F
274265H
838032E
861296H
726813H
719477G
554775A
505989E
875871D
094471D
338291H
274250E
802745F
803927G

763063G
345767C
496688G
378637A
495046B
871770D
310495D
280177D
840580F
954826B
175051G
263544F
953835D
329529A
761105C
226143D
034828F
954919H
096394H
337195C
718946F
816335D
920165D
348033E
681478D
935416G
286012F
334834H
099099D
713157F
604604G
183294G
820347H
664809F
187628H
896559D
667173E
163094B
430892B
767982B
517973G

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala
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IX. Hirdetmények
A MAGYAR KÖZLÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ TÁJÉKOZTATÓJA
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvû kiadásában megjelent jogi aktusokról
(2008. augusztus 6–13.)
(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

209.

51. évfolyam L 209. szám (2008. augusztus 6.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
A Bizottság 781/2008/EK rendelete (2008. augusztus 5.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
* A Bizottság 782/2008/EK rendelete (2008. augusztus 5.) az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintõ
nem kisebb jelentõségû módosítások jóváhagyásáról [Laguiole (OEM)]
* A Bizottság 783/2008/EK rendelete (2008. augusztus 5.) az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintõ
nem kisebb jelentõségû módosítások jóváhagyásáról [Radicchio Variegato di Castelfranco
(OFJ)]
* A Bizottság 784/2008/EK rendelete (2008. augusztus 5.) az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintõ
nem kisebb jelentõségû módosítások jóváhagyásáról [Radicchio Rosso di Treviso (OFJ)]
* A Bizottság 785/2008/EK rendelete (2008. augusztus 4.) az Egyesült Királyság lobogója alatt
közlekedõ hajók által az ICES IV körzet norvég vizein folytatott északimenyhal-halászat tilalmáról
A Bizottság 786/2008/EK rendelete (2008. augusztus 5.) a cukorágazat egyes termékeire az
1109/2007/EK rendelet által a 2007/2008-as gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítõ
importvámok összegének módosításáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Bizottság
2008/644/EK:
* A Bizottság határozata (2008. július 25.) a Diabrotica virgifera Le Conte Közösségen belüli
elterjedése elleni szükséghelyzeti intézkedésekrõl szóló 2003/766/EK határozat módosításáról [az értesítés a C(2008) 3813. számú dokumentummal történt]
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Helyesbítések

* Helyesbítés az egyrészrõl az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészrõl a Kazah
Köztársaság közötti partnerségi és együttmûködési megállapodáshoz csatolt, a partnerségi
és együttmûködési megállapodás rendelkezéseinek a kétoldalú textilkereskedelemre történõ kiterjesztésérõl szóló jegyzõkönyvhöz (HL L 17., 2007. 1. 24.) (A máltai változatot a Hivatalos Lap következõ számában tették közzé: HL L 4M., 2008. 1. 8., 21. o.)
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(2008. augusztus 6.)

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok
AZ EU-SZERZÕDÉS VI. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK
* A Tanács 2008/615/IB határozata (2008. június 23.) különösen a terrorizmus és a határokon
átnyúló bûnözés elleni küzdelemre irányuló együttmûködés megerõsítésérõl
* A Tanács 2008/616/IB határozata (2008. június 23.) különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bûnözés elleni küzdelemre irányuló együttmûködés megerõsítésérõl szóló
2008/615/IB határozat végrehajtásáról
* A Tanács 2008/617/IB határozata (2008. június 23.) az Európai Unió tagállamainak különleges intervenciós egységei közötti együttmûködés javításáról válsághelyzetekben
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(2008. augusztus 6.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
* A Tanács 732/2008/EK rendelete (2008. július 22.) az általános tarifális preferenciák rendszerének 2009. január 1-jétõl 2011. december 31-ig történõ alkalmazásáról, illetve az
552/97/EK és az 1933/2006/EK rendelet, valamint az 1100/2006/EK és a 964/2007/EK bizottsági rendelet módosításáról
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(2008. augusztus 7.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
A Bizottság 787/2008/EK rendelete (2008. augusztus 6.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Tanács
2008/645/EK:
* A Tanács határozata (2008. július 15.) az egyrészrõl az Európai Közösség, másrészrõl Dánia
kormánya és a Feröer-szigetek helyi kormánya között létrejött megállapodás megkötésérõl
szóló 97/126/EK határozat módosításáról

5951

5952

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

2008/34. szám

Bizottság
2008/646/EK:
* A Bizottság határozata (2008. július 31.) az egészségügyi szakemberek és a beteg-érdekképviseleti szervezetek képviseletét ellátó gyermekgyógyászati bizottság tagjainak és póttagjainak kinevezésérõl1

Helyesbítések
* Helyesbítés a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség tevékenységeinek a nukleáris biztonság
és ellenõrzés területén, illetve a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia
intézkedéseinek végrehajtása keretében történõ támogatásáról szóló, 2008. április 14-i
2008/314/KKBP tanácsi együttes fellépéshez (HL L 107., 2008. 4. 17.)
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Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
* A Tanács 788/2008/EK rendelete (2008. július 24.) a fizetésképtelenségi eljárásról szóló
1346/2000/EK rendelet A. és B. mellékletében található, a fizetésképtelenségi eljárásokat és
felszámolási eljárásokat tartalmazó listák módosításáról, valamint az említett rendelet
A., B. és C. mellékletének kodifikálásáról
* A Tanács 789/2008/EK rendelete (2008. július 24.) a 384/96/EK rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követõen az Algériából, Beloruszból, Oroszországból és Ukrajnából származó karbamid- és ammónium-nitrát-oldatok behozatalára
vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetésérõl szóló 1911/2006/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 790/2008/EK rendelete (2008. augusztus 7.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 791/2008/EK rendelete (2008. augusztus 7.) a további feldolgozás nélkül exportált fehér cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról
A Bizottság 792/2008/EK rendelete (2008. augusztus 7.) a 900/2007/EK rendelet által elõírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítésérõl
A Bizottság 793/2008/EK rendelete (2008. augusztus 7.) a fehér cukor folyamatos pályázati felhívásáról szóló 1060/2007/EK rendelet keretében nyertes hirdetése elmaradásának megállapításáról
A Bizottság 794/2008/EK rendelete (2008. augusztus 7.) a további feldolgozás nélkül exportált szirupokra és más cukorágazati termékekre vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról
A Bizottság 795/2008/EK rendelete (2008. augusztus 7.) a marhahúságazatban alkalmazandó
export-visszatérítések megállapításáról
* A Bizottság 2008/796/EK rendelete (2008. augusztus 5.) a Németország lobogója alatt közlekedõ hajók által az ICES IIIa övezetben, valamint az ICES IIIb, IIIc és IIId övezet közösségi
vizein folytatott, szürke tõkehalra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 797/2008/EK rendelete (2008. augusztus 7.) a cukorágazatba tartozó, a Szerzõdés
I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráta módosításáról
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IRÁNYELVEK

* A Tanács 2008/71/EK irányelve (2008. július 15.) a sertések azonosításáról és nyilvántartásáról (kodifikált változat)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Tanács
2008/647/EK, Euratom:
* A Tanács határozata (2008. július 15.) az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy finn
tagjának kinevezésérõl
2008/648/EK, Euratom:
* A Tanács határozata (2008. július 15.) az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy német tagjának kinevezésérõl
Bizottság
2008/649/EK:
* A Bizottság határozata (2008. július 3.) az Oroszországból származó karbamid és ammónium-nitrát oldatok behozatalát érintõ dömpingellenes eljárással kapcsolatosan felajánlott
kötelezettségvállalás elfogadásáról
2008/650/EK:
* A Bizottság határozata (2008. július 30.) az állatbetegségek Közösségen belüli bejelentésérõl
szóló 82/894/EGK tanácsi irányelvnek a bejelentési kötelezettség alá tartozó betegségek
jegyzékének bizonyos betegségekkel való kiegészítésének és a fertõzõ sertésbénulásnak a
jegyzékbõl való törlésének tekintetében történõ módosításáról [az értesítés a C(2008) 3943.
számú dokumentummal történt]1

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok
AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK
* A Tanács 2008/651/KKBP/IB határozata (2008. június 30.) az európai unió és Ausztrália
közötti, az Európai Unióból származó utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak a
légi fuvarozók általi feldolgozásáról és az Ausztrál Vámszolgálat részére történõ továbbításáról szóló megállapodás Európai Unió részérõl történõ aláírásáról
Megállapodás az Európai Unió és Ausztrália között az európai uniós utas-nyilvántartási
adatállomány (PNR) adatainak a légi fuvarozók általi feldolgozásáról és az Ausztrál Vámhatóságnak való továbbításáról
* A Tanács 2008/652/KKBP közös álláspontja (2008. augusztus 7.) az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekrõl szóló 2007/140/KKBP közös álláspont módosításáról
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51. évfolyam L 214. szám (2008. augusztus 9.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
A Bizottság 799/2008/EK rendelete (2008. augusztus 8.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
* A Bizottság 800/2008/EK rendelete (2008. augusztus 6.) a Szerzõdés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetõnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) 1
A Bizottság 801/2008/EK rendelete (2008. augusztus 8.) 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 802/2008/EK rendelete (2008. augusztus 7.) a Németország lobogója alatt közlekedõ hajók által az ICES IV övezet norvég vizein folytatott, norvég menyhalra irányuló halászat tilalmáról
* A Bizottság 803/2008/EK rendelete (2008. augusztus 8.) az Oszama bin Ladennel, az al-Kaida-hálózattal és a tálibokkal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel
szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetésérõl szóló 881/2002/EK tanácsi
rendelet 98. alkalommal történõ módosításáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Bizottság
2008/654/EK:
* A Bizottság határozata (2008. július 24.) a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott egységes integrált többéves nemzeti ellenõrzési tervrõl szóló éves
jelentés elkészítésében a tagállamokat segítõ iránymutatásokról [az értesítés a C(2008)
3756. számú dokumentummal történt]1
2008/655/EK:
* A Bizottság határozata (2008. július 24.) a bizonyos tagállamokban elõforduló kéknyelv-betegség elleni sürgõsségi vakcinázási tervek jóváhagyásáról és a 2007. és 2008. évi közösségi
pénzügyi hozzájárulás mértékének megállapításáról [az értesítés a C(2008) 3757. számú dokumentummal történt]
2008/656/EK:
* A Bizottság határozata (2008. július 28.) az azimszulfuron, azoxistrobin, fluroxipir, imazalil, krezoxim-metil, prohexadion-kalcium és spiroxamin hatóanyagoknak a 91/414/EGK
tanácsi irányelv I. mellékletébe történõ felvételének megújítására vonatkozó bejelentések
elfogadhatóságáról és az érintett bejelentõk jegyzékének létrehozásáról [az értesítés a
C(2008) 3855. számú dokumentummal történt]1

Helyesbítések
Helyesbítés a marhahúságazatban alkalmazandó export-visszatérítések megállapításáról szóló,
2008. augusztus 7-i 795/2008/EK bizottsági rendelethez (HL L 213., 2008. 8. 8.)
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51. évfolyam L 215. szám

(2008. augusztus 12.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
A Bizottság 804/2008/EK rendelete (2008. augusztus 11.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Tanács
2008/657/EK:
* A Tanács határozata (2008. július 24.) a Régiók Bizottsága egy német tagjának és egy német
póttagjának kinevezésérõl
2008/658/EK:
* A Tanács határozata (2008. július 24.) a Régiók Bizottsága két olasz póttagjának kinevezésérõl
2008/659/EK:
* A Tanács határozata (2008. július 24.) a Régiók Bizottsága egy spanyol póttagjának kinevezésérõl
Bizottság
2008/660/EK:
* A Bizottság határozata (2008. július 31.) az Indonéziából importált, emberi fogyasztásra
szánt halászati termékekre vonatkozó különleges feltételekrõl szóló 2006/236/EK határozat
módosításáról [az értesítés a C(2008) 3988. számú dokumentummal történt] 1
2008/661/EK:
* A Bizottság határozata (2008. augusztus 1.) a szarvasfélékben elõforduló krónikus sorvadásos betegség felmérésérõl szóló 2007/182/EK határozat módosításáról [az értesítés a
C(2008) 3986. számú dokumentummal történt]1
2008/662/EK:
* A Bizottság határozata (2008. augusztus 1.) a 2007/27/EK határozatnak az alkalmazási idõszak kiterjesztése tekintetében történõ módosításáról [az értesítés a C(2008) 3995. számú
dokumentummal történt]1
2008/663/EK:
* A Bizottság határozata (2008. augusztus 8.) a 852/2004/EK és a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet követelményeire tekintettel a nyerstej feldolgozó létesítményekbe
való szállítására és e nyerstej romániai feldolgozására vonatkozó egyes átmeneti intézkedések elfogadásáról szóló 2007/27/EK határozat módosításáról [az értesítés a C(2008)
4215. számú dokumentummal történt]1
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51. évfolyam L 216. szám (2008. augusztus 12.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
AJÁNLÁSOK
Bizottság
2008/653/EK:
* A Bizottság ajánlása (2008. május 26.) a jármûfedélzeti információs és kommunikációs
rendszerek biztonságos és hatékony használatáról: az ember-gép felületrõl szóló európai elvi nyilatkozat aktualizálása [az értesítés a C(2008) 1742. számú dokumentummal történt]

217.

51. évfolyam L 217. szám (2008. augusztus 13.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
* A Tanács 805/2008/EK rendelete (2008. augusztus 7.) a 437/2004/EK rendelettel a Norvégiából származó nagy szivárványos pisztráng behozatalára kivetett dömpingellenes vámok hatályon kívül helyezésérõl
A Bizottság 806/2008/EK rendelete (2008. augusztus 12.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
* A Bizottság 807/2008/EK rendelete (2008. augusztus 12.) az euróval kapcsolatos agromonetáris rendszernek a mezõgazdaságban való alkalmazására vonatkozó részletes szabályok
megállapításáról szóló 1913/2006/EK rendeletnek a borágazat ügyleti tényei tekintetében
történõ módosításáról
* A Bizottság 808/2008/EK rendelete (2008. augusztus 11.) a Németország lobogója alatt közlekedõ hajók által az ICES IIa és IV övezet közösségi vizein folytatott, nyelvhalra irányuló
halászat tilalmáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Bizottság
2008/664/EK:
* A Bizottság határozata (2008. augusztus 8.) a vizek mezõgazdasági eredetû nitrátszennyezéssel szembeni védelmérõl szóló 91/676/EGK tanácsi irányelv III. mellékletének 2. b) pontjától és 9. cikkétõl való eltérés iránti kérelemrõl szóló 2005/294/EK határozat módosításáról
[az értesítés a C(2008) 4252. számú dokumentummal történt]

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok
AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK
* A Tanács 2008/665/KKBP határozata (2008. június 9.) az Európai Unió és az Albán Köztársaság között az Albán Köztársaságnak az Európai Unió csádi köztársasági és közép-afrikai
köztársasági katonai mûveletében (EUFOR Tchad/RCA mûvelet) történõ részvételérõl
szóló megállapodás megkötésérõl
Megállapodás az Európai Unió és az Albán Köztársaság között az Albán Köztársaságnak az
Európai Unió csádi köztársasági és közép-afrikai köztársasági katonai mûveletében (EUFOR
Tchad/RCA mûvelet) történõ részvételrõl
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* A Tanács 2008/666/KKBP határozata (2008. július 24.) az Európai Unió és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek az Európai Unió koszovói jogállamiság-missziójában, az EULEX KOSOVO-ban való részvételérõl szóló megállapodás megkötésérõl
Megállapodás az Európai Unió és a Svájci Államszövetség között a Svájci Államszövetségnek
az Európai Unió koszovói jogállamiság-misszójában, az EULEX KOSOVO-ban való részvételérõl

218.

51. évfolyam L 218. szám (2008. augusztus 13.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
* Az Európai Parlament és a Tanács 762/2008/EK rendelete (2008. július 9.) a tagállamok által benyújtandó, akvakultúrára vonatkozó statisztikákról és a 788/96/EK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezésérõl1
* Az Európai Parlament és a Tanács 763/2008/EK rendelete (2008. július 9.) a nép- és lakásszámlálásról1
* Az Európai Parlament és a Tanács 764/2008/EK rendelete (2008. július 9.) az egyes nemzeti
mûszaki szabályoknak a valamely másik tagállamban jogszerûen forgalmazott termékekre
történõ alkalmazására vonatkozó eljárások megállapításáról és a 3052/95/EK határozat hatályon kívül helyezésérõl1
* Az Európai Parlament és a Tanács 765/2008/EK rendelete (2008. július 9.) a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet elõírásainak megállapításáról és a
339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezésérõl 1
* Az Európai Parlament és a Tanács 766/2008/EK rendelete (2008. július 9.) a tagállamok
közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint a vám- és mezõgazdasági jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok és a Bizottság együttmûködésérõl szóló 515/97/EK tanácsi rendelet módosításáról
* Az Európai Parlament és a Tanács 767/2008/EK rendelete (2008. július 9.) a vízuminformációs rendszerrõl (VIS) és a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumokra vonatkozó adatok
tagállamok közötti cseréjérõl (VIS-rendelet)
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS ÁLTAL EGYÜTTESEN ELFOGADOTT
HATÁROZATOK
* Az Európai Parlament és a Tanács 768/2008/EK határozata (2008. július 9.) a termékek forgalombahozatalának közös keretrendszerérõl, valamint a 93/465/EGK tanácsi határozat
hatályon kívül helyezésérõl1

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok
AZ EU-SZERZÕDÉS VI. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK
* A Tanács 2008/633/IB határozata (2008. június 23.) a vízuminformációs rendszerhez (VIS)
a tagállamok kijelölt hatóságai, valamint az Europol számára a terrorcselekmények és
egyéb súlyos bûncselekmények megelõzése, felderítése és kivizsgálása érdekében, betekintés céljából történõ hozzáférésrõl
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MÉRLEGBESZÁMOLÓ
A Csabdiért Közalapítvány (2064 Csabdi, Szabadság u. 44.)
2007. évi éves legfontosabb adatai

EGYSZERÛSÍTETT BESZÁMOLÓ MÉRLEGE
Adatok E Ft-ban
Forgóeszközök
Eszközök
Saját tõke
Kötelezettségek
Passzív idõbeli elhat.
FORRÁSOK

456
456
406
–
50
456

KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS
Adatok E Ft-ban
Összes közhasznú tev. bevétele
Összes bevétel
Közhasznú tev. ráfordításai
Összes ráfordítás
Tárgyévi közhasznú eredmény

1149
1149
1217
1217
–68

KÖNYVVIZSGÁLÓI MEGÁLLAPÍTÁSOK
A könyvvizsgálat során elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy az éves beszámolót az Szv.
tv.-ben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Az éves beszámoló a Csabdiért Közalapítvány
2007. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad. A közhasznúsági jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van.

Kuratórium
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A Közbeszerzési Értesítõ 93. számának (2008. augusztus 13.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK
Ajánlati felhívás
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (sebészeti
varróanyag és térdszalagplasztika 2008–2009 – K. É. –
12384/2008)
Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. (az Educatio
Kht. ügyfélszolgálat tevékenységével összefüggõ irodai
adminisztratív, informatikai, tájékoztatási és adatrögzítési feladatok ellátása – diákmunka – K. É. –
11890/2008)
Gyógyír XI. Kht. (az ajánlatkérõ pénzügyi és számviteli feladatainak ellátása öt éven át – K. É. –
11724/2008)
Magyar Nemzeti Bank (SUN szerverek és szoftvereszközök szállítása, telepítése, konfigurálása, valamint támogatási szolgáltatás nyújtása 5 évre a beszerzendõ és
a már korábban beszerzett, jelenleg üzemelõ eszközökre – K. É. – 12649/2008)
Nemzeti Hírközlési Hatóság (piackutatás – K. É. –
12549/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [84-7324. sz. utak
(Sümeg) körforgalmú csomóponttá történõ átépítéséhez kapcsolódó lebonyolító mérnöki feladatok ellátása
– K. É. – 12514/2008]
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [TA004 – megbízási szerzõdés a Budapest-Kelenföld(kiz.)–Székesfehérvár(kiz.) vonalszakasz Kohéziós Alapból támogatott rekonstrukciója során mûszaki ellenõri feladatok
ellátása tárgyában – K. É. – 12537/2008]
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (ajánlati felhívás
a Székesfehérvár–Boba vonalszakasz rekonstrukciójának elõkészítése, kiviteli és tendertervek készítése tárgyában – K. É. – 12552/2008)
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása (ajánlatkérõ
fenntartásában lévõ SZKTT Közoktatási Intézménye,
Zoltánfy István Iskola, Móra Ferenc Csicsergõ Óvoda
tagintézménye tanulói részére közétkeztetés biztosítása
– K. É. – 11639/2008)
Székesfehérvári Épületfenntartó és Hõszolgáltató Zrt.
(takarítási szolgáltatási szerzõdés határozatlan idõre –
K. É. – 11365/2008)
Székesfehérvári Épületfenntartó és Hõszolgáltató Zrt.
(irodaszerek, nyomtatványok beszerzése – K. É. –
11368/2008)
Szigetvár–Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás
(élelmiszerek beszerzése – K. É. – 11238/2008)
Ajánlati felhívás – egyes ágazatokban
MÁV Zrt. Beruházás Lebonyolító Igazgatóság (mozgáskorlátozottak közlekedését segítõ vasúti személyko-

csira szerelhetõ emelõberendezések beépítése és engedélyeztetése német vezérlõkocsikba – K. É. –
12480/2008)
MÁV Zrt. Beruházás Lebonyolító Igazgatóság (oktatási célú forgalmi szimulátor rendszer – K. É. –
12627/2008)
Részvételi felhívás
Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (SAP-támogatás/2008.
– K. É. – 12754/2008)
Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata (révfalui híd
tervezése, kivitelezése – K. É. – 12260/2008)
Magyar Közút Kht. (országos közutakon keresztmetszeti forgalomszámlálás elvégzése kézi módszerrel
– K. É. – 12454/2008)
Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium (áttekintõ vizsgálat az államigazgatási szabályozásból fakadó vállalkozói adminisztratív terhek teljes körérõl,
illetve egyes fókuszterületekkel kapcsolatosan részletes
felmérések elkészítése – K. É. – 12274/2008)

Részvételi felhívás – egyes ágazatokban
DÉMÁSZ Zrt. (villamosenergia-elosztó hálózatok
üzemeltetése – K. É. – 11843/2008)

Idõszakos tájékoztató – egyes ágazatokban
ELMÛ Hálózati Kft. (villamosenergia-elosztó hálózati tevékenységek végzéséhez kapcsolódó szolgáltatások
nyújtása – K. É. – 12203/2008)

Elõminõsítési rendszer – egyes ágazatokban
BKV Zrt. Mûszaki Igazgatóság (marketingszolgáltatások – K. É. – 12139/2008)
Tájékoztató az eljárás eredményérõl
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (csontsebészeti implantátumok 2008–2009 – K. É. –
12191/2008)
BMSK Beruházási, Mûszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (Magyar Sport Háza léghûtéses folyadékhûtõ berendezésének cseréje és szerelési
munkái – K. É. – 12582/2008)
Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. (koszorú – K. É. –
12562/2008)
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Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
e-önkormányzati rendszer üzemeltetésének támogatása – K. É. – 12413/2008)
FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet [ÚMVP egyes rendezvényszervezési és kapcsolódó
feladatainak (arculati eszközök szállítása) ellátása –
eredmény (TED) – K. É. – 12636/2008]
FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet [ÚMVP hirdetésszervezési és egyes kapcsolódó
feladatok ellátása – eredmény (TED) – K. É. –
12638/2008]
FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet [ÚMVP kültéri és beltéri hirdetésszervezési szolgáltatások és kapcsolódó feladatok ellátása – eredmény
(TED) – K. É. – 12639/2008]
Magyar Államkincstár (utalványok – K. É. –
12335/2008)
Magyar Közút Kht. (ROP-hoz kapcsolódó felújítási
munkák a dél-alföldi régióban – tájékoztató TED
– K. É. – 12523/2008)
Magyar Közút Kht. (ROP-hoz kapcsolódó felújítási
munkák a közép-magyarországi régióban – tájékoztató TED – K. É. – 12529/2008)
Miniszterelnöki Hivatal (a 2008. évi augusztus 20-i állami ünnep központi rendezvényeinek, valamint egyéb
országos jelentõségû események megszervezése és lebonyolítása – K. É. – 12318/2008)
Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet
(VoIP-szolgáltatáshoz nyilvános távközlési szolgáltatás
beszerzése – K. É. – 12626/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [tájékoztató
eredményrõl a Gödöllõ Ny2 elkerülõ út I. ütem az M3
autópálya és 3 sz. fõút közötti szakasz (0+022–2+475
km-sz.) kiviteli terv korszerûségi felülvizsgálata tárgyában – K. É. – 12635/2008]
Pécsi Tudományegyetem (science building épület engedélyezési, tender- és kiviteli terveinek elkészítése
– K. É. – 12424/2008)
Szegedi Tudományegyetem (az SZTE Szent-Györgyi
Albert Klinikai Központ II. Sz. Belgyógyászati Klinika
és Kardiológiai Központ elektrofiziológiai laboratóriumának felújítása és fejlesztése – K. É. – 12464/2008)
Tranzit-Ker Zrt. (gépbeszerzés II. – K. É. –
12375/2008)
Módosítás
Magyar Közút Kht. (ROP burkolatfelújítás 2008 –
dél-dunántúli régió tárgyú ajánlati felhívás módosítása
– K. É. – 12662/2008)
Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. június 23-i, 71. számában,
K. É. – 8290/2008 számon megjelent EU-s ajánlati felhívás módosítása – K. É. – 11864/2008)
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Visszavonás
Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (M0 északi szektor felújítása/2008 – visszavonás – K. É. – 12745/2008)

Az egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása
Esztergom Város Önkormányzata (Esztergom – úszásoktatás – K. É. – 12534/2008)
Magyar Turizmus Zrt. (filmkészítés – K. É. –
11868/2008)
Az egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása
Bugyi Nagyközség Önkormányzata (Bugyi nagyközség belterületén gyalog- és kerékpárút, valamint járda
építése és buszmegállók átépítése vállalkozási szerzõdés keretében – K. É. – 12678/2008)
Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai
Ügynökség (haditechnika folyóirat 2009. évi nyomdai
elõkészítése és nyomtatása – K. É. – 12689/2008)
Makó Város Önkormányzata (járdaprogram 2008.
– K. É. – 12652/2008)
Mezõhegyesi Állami Ménes Kft. (a központi lóistálló
épületének statikai megerõsítése, tetõszerkezet-felújítása, homlokzatjavítás – K. É. – 12856/2008)
Ajánlati felhívás
Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (repedezettségvizsgálat
– K. É. – 12916/2008)
Balassi Intézet (a Római Magyar Akadémia Via
Giulia 1. szám alatti épületén a Borromini loggia mûemléki felújítása, restaurálása – K. É. – 12677/2008)
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Befogadó Állomás (élelmiszer-alapanyagok beszerzése – K. É. –
12512/2008)
Bóly Város Önkormányzata (Bólyi Ipari Park fejlesztése – K. É. – 12353/2008)
Budaörs Város Önkormányzata (út-, közmû-, járda-,
kerékpárút-építési, -felújítási és zöldterület-rendezési
munkák Budaörsön – K. É. – 12470/2008)
Budapest Fõváros Önkormányzata (a dél-budapesti régió vízrendezése, engedélyezési és tendertervek elkészítése – K. É. – 12558/2008)
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (mûfüves pálya – K. É. – 12624/2008)
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata [Kiskunlacháza és Áporka központi (háziorvosi) ügyelet ellátása – K. É. – 12051/2008]
Zánkai Gyermek- és Ifjúsági Centrum Kht. (a Zánkai
Gyermek- és Ifjúsági Centrum Kht. központi konyhaés étteremépülete részleges felújítása – K. É. –
12735/2008)
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Részvételi felhívás
Csenger Többcélú Kistérségi Társulás (közösségi busz
beszerzése – K. É. – 12864/2008)
Diákhitel Központ Zrt. [a Diákhitel Központ Zrt. jövõbeli mûködését támogató informatikai rendszer
(DKIR) fejlesztési projekt minõségbiztosítása – K. É. –
12794/2008]
PIG-TRADE Kft. (almostrágya-tároló és csurgalékvíz-átemelõ építése a Tóth-tanyai sertéstelepen – K. É. –
12407/2008)
Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)
Esztergom Város Önkormányzata (Búbánat-völgy,
tervezése – Esztergom – K. É. – 12631/2008)
Gyerekkuckó Óvoda (közétkeztetés – K. É. –
9764/2008)
Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai
Ügynökség (STANAG 6001-es nyelvtanfolyamok keretszerzõdés a 2008–2010. évekre – K. É. – 12832/2008)
Oktatási és Kulturális Minisztérium (levéltári, adatvédelmi és számviteli törvény elõírásainak megfelelõ
tárolása, õrzése, rendezése és kezelése, irattározás
– K. É. – 9725/2008)
Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet
[gyógyszerek, infúziók beszerzése (SG-344) – K. É. –
12826/2008]
Országos Mentõszolgálat (õrzõ-védõ szolgálat ellátása az Országos Mentõszolgálat V. kerületi Markó utcai
központjában, a XIII. kerületi Róbert Károly körúti és
a XII. kerületi Alkotás utcai telephelyén – K. É. –
12722/2008)
Pannon Egyetem (kollégiumi férõhely-szolgáltatás
– K. É. – 12585/2008)
Vám- és Pénzügyõrség Dél-alföldi Regionális Parancsnoksága [tolmácsolási, fordítási és lektorálási feladatok
tárgyú eljárás eredményérõl tájékoztató (nemzeti)
– K. É. – 12418/2008]

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)
Bajai Kórház [foszforlemezes kiolvasó berendezés és
PACS-rendszer tartós bérbevétele (SG-318) – K. É. –
12724/2008]
BÓNBER Kft. (a BÓNBER Kft. telepfelújítása
– K. É. – 12431/2008)
Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának megbízásából Zuglói Vagyonkezelõ Zrt. [felújítási
munkák (tetõfelújítás, elektromos fõvezeték, víz-,

5961

csatorna-, gázfõvezeték-felújítás, melléképület-bontás)
– K. É. – 12775/2008]
Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat (Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat hivatalos
lapjának nyomdai szolgáltatása kiszállítással – eljárás
eredménye – K. É. – 12847/2008)
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (ügyvédi szolgáltatás – K. É. – 12818/2008)

Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról vagy módosításáról
Budapest XII. Kerület Hegyvidék Önkormányzata
(Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvû Nemzetiségi Gimnázium felújítása és átalakítása,
valamint hozzá tartozó sportpálya építése során beruházáslebonyolítói és mûszaki ellenõrzési tevékenység
végzése – K. É. – 12855/2008)

Helyesbítés
Dobos Baromfitenyésztõ Kft. (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. augusztus 6-i, 90. számában K. É. –
12032/2008 számon megjelent egyszerû eljárás helyesbítése – K. É. – 12973/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról
Magyar Közút Kht. [a DKMT eurorégió fõútja, a bánáti út (úttervezés) – K. É. – 12013/2008]

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl
Békés Megyei Bíróság (ajánlatkérõ részére irodaszer
és nyomtatókellék-anyag beszerzése – K. É. –
9906/2008)
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (nyomdai termékek elõállítása és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások
teljesítése az MFB Zrt. részére – K. É. – 12814/2008)
Miniszterelnöki Hivatal (a Miniszterelnöki Hivatal
kommunikációs kampányaihoz kapcsolódó nyomdai és
terjesztési szolgáltatások beszerzése – K. É. –
12009/2008)
Vám- és Pénzügyõrség Szociális, Egészségügyi és Kulturális Központja (a Vám- és Pénzügyõri Gyógyház felújítási és karbantartási munkálatainak kiegészítése
– K. É. – 12692/2008)
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2008/34. szám

A Közbeszerzési Értesítõ 94. számának (2008. augusztus 15.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK
Ajánlati felhívás
Biatorbágy Város Önkormányzata (Biatorbágy város
közigazgatási területén 2008–2018. évek között a település folyékony hulladékának elszállítása, elhelyezése,
ártalmatlanítás céljából – K. É. – 10555/2008)
Fõvárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelõintézet és Baleseti Központ (egészségügyi
gép-mûszer beszerzése, telepítése – K. É. – 11557/2008)
Magyar Közút Kht. (módosítás a hídfelújítások lebonyolítása és mûszaki ellenõrzése tárgyú ajánlati felhíváshoz – K. É. – 12651/2008)
Magyar Nemzeti Bank [mobil távközlési szolgáltatás
beszerzése (089/2008) – K. É. – 12681/2008]

Ajánlati felhívás – egyes ágazatokban
BKV Zrt. Mûszaki Igazgatóság (vállalkozási szerzõdés
az IK 260 és IK 400-as típuscsalád autóbuszaiban mûködtetett differenciálmûvek javítására, illetve felújítására – K. É. – 12779/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (gerincsebészeti implantátumok beszerzése 2008–2009 – K. É.
– 12190/2008)
Egyesített Bölcsõdei Intézményhálózat (szállítási szerzõdés az egyesített bölcsõdei intézményhálózat teljes
élelmiszer- és élelmiszer-nyersanyag beszerzésére
– K. É. – 11151/2008)
Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (fõvárosi csatornák
rekonstrukciós munkáinak elvégzése VII. szakasz
– K. É. – 12074/2008)
Fõvárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai KórházRendelõintézet és Baleseti Központ [különféle élelmiszerek beszerzése (464/92/2008) – K. É. – 12528/2008]
ITD Hungary Zrt. (kiállításszervezés – TED eredmény – K. É. – 12645/2008)
Magyar Nemzeti Bank (az MNB költséghatékonyabb
mûködésének támogatása – K. É. – 12806/2008)
MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató Egység (különféle hevederek, alátétlemezek és speciális felépítményi anyagok beszerzése – K. É. –
12368/2008)
Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet
[gyógyszerek, infúziók beszerzése (SG-344) – K. É. –
12834/2008]

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. – 11901/2008)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása
BERÉNYKOM Jászberényi Kommunális Szolgáltató
Kft. (1 db hulladékgyûjtõ gépjármû adásvétele – K. É. –
11640/2008)
Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
(játszótéri eszközök üzemeltetése Zugló közterületein
– K. É. – 12554/2008)
Budapest I. Ker. Budavári Önkormányzat Gazdasági,
Mûszaki Ellátó Szolgálata (AF – Budapest I. kerület,
Toldy u. 4. sz. épületen homlokzatvakolat-felújítás, tetõszerkezet-javítás, külsõ nyílászárók javítása – K. É. –
12955/2008)
Csorna Város Önkormányzata (belterületi közutak
karbantartása, útburkolat felújítása – K. É. –
12583/2008)
Darnózseli Agrár Zrt. (a darnózseli szarvasmarhatelep bõvítése – AF – K. É. – 12988/2008)
DUNA Mezõgazdasági Zrt. (Duna Mezõgazdasági
Zrt., Mosonmagyaróvár, külterület 0222/4 hrsz.-ú ingatlanon lévõ tehenészetitelep-korszerûsítés kivitelezési munkái – K. É. – 12960/2008)
ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító
Iroda Társadalmi Szolg. Kht. (takarítási feladatok ellátása az ajánlatkérõ székhelyeként szolgáló irodaterületen
– K. É. – 12373/2008)
Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai
Ügynökség (keretszerzõdés 2008–2010. között a Magyar Honvédségnél üzemelõ távbeszélõ-kisközpontok,
telefonok, mûholdas készülékek bevizsgálására, javítására – K. É. – 12547/2008)
Komárom Város Önkormányzata (Komárom közigazgatási területén megyei önkormányzati fenntartású oktatási-nevelési intézmények rekonstrukciója – K. É. –
12665/2008)
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (Illyés
Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Szakközépiskola és
Pedagógiai Szakszolgálat utólagos akadálymentesítésének megvalósítása – K. É. – 12587/2008)
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása (energia-kiskincstár üzemeltetése – K. É. – 12575/2008)
Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság [a
Környezet és Energia Operatív Program A víz keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoringrendszerek fejlesztése (KEOP-2.2.2. kódjelû) pályázati
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konstrukció keretében benyújtandó pályázatokhoz
megvalósíthatósági tanulmányok elkészítése – K. É. –
12874/2008]
XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. (1138 Budapest, Révész u. 10–12. sz. alatti orvosi rendelõbe mobíliák és orvostechnológiai eszközök
leszállítása és beszerelése – K. É. – 12243/2008)
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Vám- és Pénzügyõrség Közép-dunántúli Regionális Parancsnoksága (Pápa, Fõ téren található szolgálati lakások teljes rekonstrukciója – K. É. – 12948/2008)
Várpalota Városi Kincstár (tisztítószerek beszerzése –
K. É. – 11492/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)
Ajánlati felhívás
Budapest Fõváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
(ügyfélspecifikus szoftverek – K. É. – 11445/2008)
Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
(2 tömbben korlátozott sebességû övezetek létesítése
– K. É. – 12556/2008)
Budapest fõváros XIV. Ker. Zugló Önkormányzata
megbízásából Zuglói Vagyonkezelõ Zrt. [felújítási munkák (tetõfelújítás, elektromosfõvezeték-, víz-, csatorna-, gázfõvezeték-felújítás, melléképület-bontás)
– K. É. – 13007/2008]
Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat (Budapest XVI. kerületi önerõs útépítések VI. – ajánlati felhívás – K. É. – 12900/2008)
Dávodi Augusztus 20. Mezõgazdasági Zrt. (a Dávodi
Augusztus 20. Mg Zrt. ajánlati felhívása Dávod – sertés- és szarvasmarhatelepek korszerûsítése tárgyában,
nyílt eljárás megindítására – K. É. – 12953/2008)
Erdõhát Mezõgazdasági Zrt. (biogáz-kiserõmû létesítése – K. É. – 12954/2008)
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (intraaortikus ballonpumpa beszerzésére – K. É. –
12707/2008)
Hidasháti Zrt. (alomtrágya-tároló építése – K. É. –
12669/2008)
Jászberény Város Önkormányzata (Jászberény város
útépítési munkáinak kivitelezése – K. É. – 12405/2008)
Magyar Cirkusz és Varieté Kht. (Budapest, Hungária
krt. 215–217. szám alatti cirkuszmûvészeti próbacsarnok építése – K. É. – 12646/2008)
Marcali Város Önkormányzata (jelzõlámpás csomópontok kialakítása – K. É. – 12672/2008)
Mezõcsír Kft. (Mezõhék 0191/9, és Tiszainoka 079/1
hrsz.-on almostrágya-kezelés korszerûsítése – K. É. –
12467/2008)
Pesterzsébet Önkormányzata (útépítés 2008. – 29 utca
építése 20 részben – K. É. – 12736/2008)
Újkígyós Nagyközség Önkormányzata (élelmiszerek
szállítási szerzõdése – K. É. – 11863/2008)
Vám- és Pénzügyõrség Dél-dunántúli Regionális Parancsnoksága (Vám- és Pénzügyõrség Dél-dunántúli
Regionális Parancsnoksága Pécs használatában lévõ
gázkazán tervezése és cseréje, kozármislenyi szolgálati
lakás gázkazáncseréje – K. É. – 12737/2008)

Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (M1 autópálya vízelvezetés átépítése/2008 – K. É. – 12962/2008)
Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (mûszaki tanácsadó/2008. – K. É. – 12990/2008)
Állami Szívkórház (gyógyszerek beszerzése – K. É. –
10940/2008)
Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (hõközpont-szétválasztás és -felújítás 33 hõközpontban – K. É. –
12805/2008)
Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (szolgáltatói hõközpontok szétválasztása – K. É. – 12872/2008)
Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (távhõellátásban
meglévõ szolgáltatói hõközpontok felújítása – K. É. –
12907/2008)
Csongrád Megyei Önkormányzat Hivatala (mobil távközlési szolgáltatás – K. É. – 12682/2008)
DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség
Kht. (ivóvíz 4.1. – eredmény – K. É. – 12676/2008)
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (svájci
frank alapú hitelfelvétel 2800 millió forint értékben –
tájékoztató az eljárás eredményérõl – K. É. –
12824/2008)
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (szívbillentyûk beszerzése – K. É. – 12591/2008)
Magyar Közút Kht. (ROP-hoz kapcsolódó felújítási
munkák az észak-magyarországi régióban – K. É. –
12965/2008)
Magyar Nemzeti Bank (a Magyar Nemzeti Bank részére hirdetésszervezési tevékenység nyújtása, a hirdetések megjelentetése, szerkesztése, gondozása – K. É. –
12959/2008)
MÁV Cargo Árufuvarozási Zrt. (a MÁV CARGO Zrt.
üzletmenetét támogató SZIR, ZAIR és E-FREIGHT
rendszerek továbbfejlesztése – K. É. – 12382/2008)
MÁV ZRt. (vasutas magazin nyomdai kivitelezése –
K. É. – 12881/2008)
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFT és ÚMFT kommunikációjának megvalósítása érdekében integrált
BTL kommunikációs feladatok ellátása három részfeladat keretében – K. É. – 9819/2008)
Pannon Egyetem (a PE alkalmazottai részére adómentes étkezési, beiskolázási, ajándékvásárlási utalványok beszerzésére indított közbeszerzési eljárásra vonatkozóan – K. É. – 12515/2008)
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Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal (laboratórium mûködtetése – K. É. – 12946/2008)
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa
András Oktató Kórháza [parkfenntartás K. É. táj. (Jósa)
– K. É. – 12854/2008]
Szombathelyi Televízió és Rádió Kht. (a Szombathelyi
Televízió és Rádió Kht. részére történõ komplett
broadcast mûsorgyártó rendszer szállítása, oktatása és
terméktámogatás nyújtása – K. É. – 12795/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)
Biatorbágy Nagyközség Önkormányzata (orvosi ügyelet biztosítása Biatorbágy, Etyek, Herceghalom településeken – K. É. – 8291/2008)
Budapest Fõváros XIV. Ker. Zugló Önkormányzata
megbízásából Zuglói Vagyonkezelõ Zrt. (azonnali beavatkozást igénylõ hibaelhárítási munkák – K. É. –
12963/2008)
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (mellkasi szívórendszer, szûrõ, filterek beszerzése – K. É. –
12655/2008)
Józsai Tész Zöldség-, Gyümölcstermelõ és Értékesítõ
Szövetkezet (hûtõházi ingatlan adásvétele II – 2008 –
Juráskó – K. É. – 9317/2008)
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent
Borbála Kórháza (KEMOH – Szent Borbála Kórház –
sebészeti varrófonalak – K. É. – 11435/2008)
Magyar Turizmus Zrt. (irodaházbérlet – K. É. –
9866/2008)
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (az adActa elektronikus iratkezelõ rendszer fejlesztéséhez kapcsolódó
rendszerintegrációs és támogatási szolgáltatások
– K. É. – 12731/2008)
Országos Mentõszolgálat (kiegészítõ ruházat és munkavédelmi cipõ beszállítása 2008 – K. É. – 12902/2008)
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (KEUT
03/08 – tájékoztató eljárás eredményérõl – K. É. –
13016/2008)
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete [KEUNY
02/08 (gazdálkodási informatikai rendszer) – tájékoztató eljárás eredményérõl – K. É. – 13020/2008]
Pesterzsébet Önkormányzata (tájékoztató az eljárás
eredményérõl – útépítések 2008 – K. É. – 12501/2008)
Pesterzsébet Önkormányzata (útépítések 2008 –
2. ütem – K. É. – 12840/2008)
Szabadság Mezõgazdasági Szövetkezet (tehenészeti
telep átalakítása vállalkozási szerzõdés keretében
– K. É. – 12957/2008)
Üröm Község Önkormányzata (Üröm, útépítés – 2008
– K. É. – 10166/2008)
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Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról vagy módosításáról
Baja Város Önkormányzata (a Közbeszerzési Értesítõ
2008. július 28-i, 86. számában K. É. – 11157/2008 számon megjelent ajánlati felhívás módosítása – K. É. –
12972/2008)
Komárom Város Önkormányzata (Komárom, Hõsök
tere 1. szám alatti épület felújítása – K. É. –
12915/2008)
Országos Vérellátó Szolgálat (13/OVSZ/2008. vérvételi rázómérlegek ajánlattételi felhívása visszavonása
– K. É. – 12905/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról
Budapest Fõváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (Budapest IX., Liliom utca kijelölt szakaszának felújítása – szerzõdés módosítása – K. É. –
12718/2008)
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Debrecen, Hunyadi u.–Rákóczi u.–kis Rákóczi–Piac csomópont korszerûsítési munkák I. ütem – szerzõdésmódosítás – K. É. – 12813/2008)
Diákhitel Központ Zrt. (a Diákhitel Központ Zrt. és az
Erste Bank Nyrt. között 2008. január 3-án létrejött hitelszerzõdés módosítása – K. É. – 12989/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (a 86. sz. fõút Vát
elkerülõ szakaszának kivitelezése – K. É. – 12659/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása (szélessávú
közmû építése a homokháti kistérségben, optikai hálózat építési munkái, kapcsolódó építési anyagokkal
együtt – K. É. – 9181/2008)
Homokkert Kistérségi Integrációs Kht. (szenvedélybetegek nappali intézménye épület építése – K. É. –
9182/2008)
Kisalföld Volán Közlekedési Zrt. (üzemanyag-szállítás
– gázolajbeszerzés 11 000 000 liter/év 2 095 995 000 Ft/év
– K. É. – 9675/2008)
Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság [a Miniszterelnöki Hivatal kommunikációs kampányaihoz kapcsolódó reklámügynökségi szolgáltatások biztosítása (stratégiák, kreatív tervek készítése, gyártás elõkészítés,
gyártás) bruttó 300 millió Ft keretösszeg erejéig
és/vagy 2008. június 30-áig – K. É. – 12462/2008]
Levelek Nagyközség Önkormányzata (8 tantermes iskolaépület komplex felújítása, funkcionális átalakítása, akadálymentesítése – K. É. – 10215/2008)
Magyar Nemzeti Bank (Antall József Konferenciaközpont kivitelezése – K. É. – 12673/2008)
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Magyar Posta Zrt. (médiatervezés és -vásárlás – K. É.
– 10112/2008)
MÁV Zrt. Beruházás Lebonyolító Igazgatóság (kábelezési munkák távközlési területen Szeged régióban
– K. É. – 12925/2008)
MÁV Zrt. Beruházás Lebonyolító Igazgatóság (kábelezési munkák távközlési területen a Debreceni Területi
Központ illetékességi területén – K. É. – 12929/2008)
MÁV Zrt. Beruházás Lebonyolító Igazgatóság (kábelezési munkák távközlési területen a Miskolci Területi
Központ illetékességi területén – K. É. – 12932/2008)
MÁV Zrt. Beruházás Lebonyolító Igazgatóság (vizuális
és hangos utastájékoztató berendezések beszerzése és
telepítése – K. É. – 12937/2008)
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (portfoliórendszer
továbbfejlesztése – K. É. – 12914/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [tájékoztató a
32 sz. fõút–3106 j. út körforgalmú csomópont kiépítése
és a 3106. j. út megerõsítése 1100 m hosszon (I. rész)
tárgyú szerzõdés teljesítésérõl – K. É. – 12732/2008]
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [tájékoztató a
32 sz. fõút–3106 j. út körforgalmú csomópont kiépítése
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és a 3106. j. út megerõsítése 1100 m hosszon (II. rész)
tárgyú szerzõdés teljesítésérõl – K. É. – 12734/2008]
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (térképészeti
és nyilvántartási feladatok ellátása – K. É. –
10924/2008)
Szabolcs Volán Zrt. [tájékoztató bérleti szerzõdés
részteljesítésérõl (30 db hk. busz 2006.) – K. É. –
13073/2008]
Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet [HEFOP
2.2.2.-05/1. a társadalmi befogadás elõsegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével
(„A” komponens), valamint a szociális és munkaügyi
szolgáltatások együttmûködési modelljének kidolgozása („B” komponens) – K. É. – 9557/2008)
Tempus Közalapítvány (tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl adatrögzítõi és irodai adminisztratív szolgáltatások nyújtása a Tempus Közalapítvány részére
– K. É. – 12917/2008)
Vám- és Pénzügyõrség Központi Járõrszolgálat Parancsnoksága (Hannover vámõrhajó motorjának beszerzése – tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl – K. É. –
12906/2008)

A Közbeszerzési Értesítõ 95. számának (2008. augusztus 18.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK
Ajánlati felhívás
Dabas Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala
(keretmegállapodás pályázatírásra – K. É. –
12654/2008)
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Debrecen 2. sz. villamosvonal fejlesztésének mérnöki felügyelete – K. É. – 12533/2008)
Diósd Község Önkormányzata (Diósd – szilárd hulladék – AF – K. É. – 7759/2008)
Diósd Község Önkormányzata (Diósd – folyékony hulladék – AF – K. É. – 7760/2008)
Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. (zárt, dobozos kishaszongépjármû beszerzése – K. É. – 12702/2008)
Fõvárosi Bíróság (Újpesti Bíróság épületének felújítása és bõvítése I. üteméhez kapcsolódó bútorbeszerzés
– K. É. – 12593/2008)
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (hibrid autók beszerzése – K. É. – 12793/2008)
MECSEK-ÖKO Zrt. (II. sz. meddõhányó tájrendezése AF – K. É. – 12493/2008)

Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ (tüzelõolaj beszerzése – K. É. – 12829/2008)
Országos Rendõr-fõkapitányság Országos Baleset-megelõzési Bizottság (objektív felelõsség kampány
– K. É. – 12830/2008)
Siófok Város Önkormányzata (hosszú lejáratú hitel
felvétele 2008 – K. É. – 12352/2008)
Vám- és Pénzügyõrség Közép-dunántúli Regionális Parancsnoksága (VPKDRP ingatlanának fûtés-korszerûsítése – K. É. – 12952/2008)
Zala Megyei Kórház (baromfihús- és húskészítmények beszerzése – K. É. – 12063/2008)

Ajánlati felhívás – egyes ágazatokban
Kunság Volán Zrt (a Kunság Volán Zrt. részére
szükséges üzemanyagok, kenõanyagok beszerzése
2008. – K. É. – 12785/2008)
Szegedi Vízmû Zrt. (polielektrolit-beszerzés tárgyú
nyílt közbeszerzési eljárás indítása – K. É. –
12728/2008)
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Részvételi felhívás
Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (üzemeltetési támogatás/2008 – K. É. – 12941/2008)
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat (Józsefváros –
Informatika-RF – K. É. – 10245/2008)
Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai
Ügynökség [nem adatátviteli célú hazai távközlési szolgáltatások (2008–2011) – K. É. – 12489/2008]
Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (KSzF) (részvételi felhívás a különbözõ fejlesztõi platformok szerinti
adatbázis-kezelõ szoftverek, fejlesztõeszközeik és kapcsolódó szolgáltatások tárgyú központosított közbeszerzési eljáráshoz – K. É. – 12753/2008)
Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (KSzF) (nagy
teljesítményû számítógép- és tárolórendszerek – 2008
– K. É. – 12911/2008)

Részvételi felhívás – egyes ágazatokban
Fõvárosi Vízmûvek Zrt. (mûholdas jármûkövetõ szolgáltatás és eszközök szállítása – K. É. – 12741/2008)

Idõszakos tájékoztató – egyes ágazatokban
BKV Zrt. Mûszaki Igazgatóság (vízszigetelés – K. É. –
12860/2008)
BKV Zrt. Mûszaki Igazgatóság (H-keret szállítása
– K. É. – 12862/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl
Bácsalmási Agráripari ZRt. (mezõgazdasági gépek beszerzése – K. É. – 12109/2008)
Balatonfüred Város Önkormányzata (Balatonfüred,
Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképzõ Iskola és Kollégium éttermi szárnyának felújítása – K. É. –
12589/2008)
Balatonfüred Város Önkormányzata (Balatonfüred,
2008. évi útépítések II. ütemének kivitelezése – K. É. –
12596/2008)
Budapest Fõváros II. Kerületi Önkormányzat (adatvagyonrendszerre, valamint kapcsolódó forrásrendszerekben megvalósított interfészmodulokra, illetve folyamatvezérlésre vonatkozó üzemeltetési, karbantartási
szolgáltatás beszerzése – K. É. – 12641/2008)
Budapest XVIII. Kerület Pestszentlõrinc-Pestszentimre
Önkormányzata Egészségügyi Szolgálat (takarítási feladatok ellátása – K. É. – 8215/2008)
Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
(speciális számítógépek és szoftverek beszerzése
– K. É. – 12640/2008)
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Dunaújvárosi Fõiskola (DUF projektm. TED tájékoztató eljárás eredményérõl – K. É. – 12744/2008)
Fejér Megyei Szent György Kórház (tájékoztató
eljárás eredményérõl TED Szent György Kh. – vesekõ
– K. É. – 12743/2008)
Gödöllõ Város Önkormányzata (villamos energia beszerzése – Gödöllõ – 2008. – K. É. – 12564/2008)
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. – 11490/2008)
MÁV Cargo Árufuvarozási Zrt. (a MÁV CARGO Zrt.
üzletmenetét támogató SZIR-, ZAIR- és E-FREIGHTrendszerek továbbfejlesztése – K. É. – 12553/2008)
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (az SAP-rendszer
verzióváltása és moduljainak továbbfejlesztése – K. É.
– 12912/2008)
MIVÍZ Miskolci Vízmû Kft. (õrzés-védelem – tájékoztató eredm. III. sz. melléklet – K. É. – 12658/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (KCS001. tervezési szerzõdés, a 70.36. 5202. j. Bugyi nagyközséget elkerülõ út I. szakasz kiviteli terveinek elkészítése – hirdetmény szerzõdéskötésrõl – K. É. – 12857/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. KCS004. tervezési szerzõdés, a K240.01 Gyöngyös Ny-i elkerülõ út
(I. rész) és K033.02. 33 számú fõút burkolatmegerõsítése (II. rész) TED – szerzõdéskötésrõl hirdetmény
– K. É. – 12859/2008)
Páty Község Önkormányzata (hosszú lejáratú hitel felvétele – szerzõdéskötés – K. É. – 12867/2008)
Semmelweis Egyetem (épülettakarítás – K. É. –
11892/2008)
Széchenyi István Egyetem [tervezési feladatok (épületek látványtervei, épületmodell, organizációs tervek,
elõ-közmûvesítés kiviteli tervei és épületek kiviteli tervei) elkészítése – K. É. – 11899/2008]
Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (légi
csípõszúnyog-gyérítés kivitelezése biológiai és kémiai
módszerrel a 2009–2013. évekre – K. É. – 11661/2008)
Szegedi Tudományegyetem (háztartási papíráruk beszerzése – K. É. – 12123/2008)
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Szombathely, I/A jelû kerékpárút a-b-c szakasz kiviteli tervének elkészítése – K. É. – 11991/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl – egyes ágazatokban
Budapesti Közlekedési Zárkörû Részvénytársaság
(HÉV-, villamos- és trolibusz-felsõvezeték-szerelvények szállítása – K. É. – 12551/2008)
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FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest X. ker., Kada utca Cserkesz utca–Gyömrõi út és a Sörgyár utca–Kada utca 149. szám közötti szakaszokon (hrsz.:
41038) gázelosztó vezetékek létesítése – K. É. –
12866/2008]
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XVIII. ker.,
Lakatos út Nefelejcs utca–Jegenyefa sor közötti szakaszán (hrsz.: 152179/1) gázelosztó vezetékek létesítése –
K. É. – 12868/2008]
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XIX. ker.,
Zalaegerszeg utca a Hungária úti, a Nagy Lajos krt. és
a Pannónia utca keresztezõdéseiben (hrsz.: 16036) gázelosztó vezetékek létesítése – K. É. – 12870/2008]
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XII. ker.,
Pethényi utca 11/B szám alatti körzeti nyomásszabályozó (hrsz: 9930/15) rekonstrukciójához bekötõvezetékek létesítése – K. É. – 12876/2008]
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XIII. ker.,
Kresz Géza utca Csanády utca–Kresz Géza utca 49.
szám közötti szakaszán (hrsz.: 25224) gázelosztó vezeték létesítése – K. É. – 12878/2008]
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XIII. ker.,
Futár utcai lakótelepen lévõ körzeti nyomásszabályozó
(hrsz.: 26408/9) rekonstrukciójához bekötõvezetékek
létesítése – K. É. – 12879/2008]

Módosítás
MÁV Zrt. Beruházás Lebonyolító Igazgatóság [oktatási célú forgalmi szimulátorrendszer (ajánlati felhívás
módosítása) – K. É. – 12991/2008]

Helyesbítés
Komlói Fûtõerõmû Zrt. [hitelfelvétel – helyesbítés
(VI.2) – K. É. – 12419/2008]
Komlói Fûtõerõmû Zrt. (RF – faapríték – helyesbítés
– K. É. – 12688/2008)

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása
Bocskaikert Község Önkormányzata (Bocskaikert
Község Önkormányzata tulajdonában álló Németh
László Általános Iskola, Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény és Óvoda 300 adagos fõzõkonyhájának
helyben történõ üzemeltetése – K. É. – 12931/2008)
Hunor Coop Zrt. (akkreditált képzési szolgáltatások
beszerzése – K. É. – 13107/2008)
Mûvészetek Palotája Kulturális Szolgáltató Kft. (hoszteszszolgáltatás 2008–2010 – K. É. – 12956/2008)
Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ
(4380.1/NYDRMK/08, mentor – K. É. – 12842/2008)

5967

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása
Budapest Fõváros Levéltára (központi levéltári portál
és intézményi honlapok fejlesztése, valamint közös levéltári adatbázis, adatkonverzió és internetes keresõprogram kialakítása – K. É. – 12448/2008)
Budapest Fõváros Önkormányzata (bútorszállítás Budapest Fõváros Önkormányzatának Fõpolgármesteri
Hivatala számára – K. É. – 12520/2008)
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (városi szennyvíztisztító telep havária kiömlõ vezeték kiépítési munkáinak elvégzése – K. É. – 12567/2008)
Egészségügyi Szakképzõ és Továbbképzõ Intézet (az
ajánlatkérõ informatikai infrastruktúrájának rendszerfelügyeleti, -mûködtetési és -fejlesztési feladatainak ellátása – K. É. – 12648/2008)
Kaluterm Kft. (Cibakháza, Kispusztatanya 023/41
hrsz.-on almostrágya-kezelés korszerûsítése – K. É. –
12236/2008)
Kazincbarcika Város Önkormányzata (Kazincbarcika,
Városi Kórháznál önkormányzati biztosi feladatok ellátása – K. É. – 13132/2008)
Kisvárda Város Önkormányzata (KEOP-1.2.0-1F2007-028 megvalósíthatósági tanulmány, pályázatírás,
tervezés – K. É. – 13034/2008)
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség [ajánlatkérõ Humán
Erõforrás Programok Irányító Hatósága (NFÜ HEPIH) által kezelt EQUAL Közösségi Kezdeményezés
nemzetközi, záró konferenciájának, valamint négy tematikus terület eredményeit bemutató konferenciák
megszervezése és lebonyolítása – K. É. – 13078/2008]
Oroszlány Város Önkormányzata (útépítési beruházások – K. É. – 13087/2008)
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa
András Oktató Kórháza [varrógépek (Jósa) – K. É. –
13029/2008]
Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet (Ifjúság 2008.
szociológiai kutatás adatfelvételének lebonyolítása – K.
É. – 12511/2008)
Venatta Kft. (trágyalerakó és zárt csurgaléklé-tároló,
silótároló és csurgaléklé-tároló, valamint kerítés, belsõ
telepi út és mozgatható karám építése – K. É. –
13134/2008)
Volánbusz Közlekedési Zrt. Mûszaki és Fejlesztési
Igazgatóság (fagyálló folyadék beszállítása és konszignációs raktározása – K. É. – 13019/2008)
Zalakaros Kistérség Többcélú Társulás (egy darab új,
legalább 40 személyes busz beszerzése ajánlatkérõ részére – K. É. – 12429/2008)

Ajánlati felhívás
Bányavagyon-hasznosító Kht. (kútbeálló készítése II.
– K. É. – 12249/2008)
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Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
[Budapest XIV. kerület területén 3 db – egymással
összefüggõ – útszakasz megépítése, Kövér Lajos utca
(Mogyoródi út és Egressy út között), Kupa vezér útja –
K. É. – 12555/2008]
Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat (Budapest XVI. kerületi önerõs útépítések VII. – ajánlati felhívás – K. É. – 13058/2008)
Gárdony Város Önkormányzata (gárdonyi fürdõ és
kommunális létesítmények geotermikus energia ellátása kapcsán kivitelezõi feladatok elvégzése – K. É. –
12798/2008)
Hévízgyógyfürdõ és Szent András Reumakórház Kht.
[tófürdõ-rekonstrukció II/B. ütem (SG-393.) – K. É. –
12679/2008]
JÁKÓ PIG Sertéstenyésztõ és Forgalmazó Kft. (sertéstelep korszerûsítése – K. É. – 12617/2008)
Nógrád Megye Önkormányzata (bentlakásos intézmény megvalósításához kapcsolódó építési beruházási
munkák elvégzése – K. É. – 12571/2008)
Orosháza Város Önkormányzata (Orosháza város belterületén 2 utca aszfaltozása és a kiscsákói út burkolatfelújítása – K. É. – 13046/2008)
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (a pécsi
529/74. hrsz-ú ingatlanon megvalósítandó teniszcentrum és kiszolgáló létesítményei építési és kivitelezési munkái – K. É. – 13103/2008)
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa
András Oktató Kórháza [vegyszerek (Jósa) – K. É. –
13030/2008]
Vecsés Város Önkormányzata (vecsési ügyfélszolgálati irodaépület létesítése, a meglévõ lakó- és gazdasági
épület bontása, GYÁVIV új irodaépülete, nyitott szín,
külsõ, belsõ parkoló és utcai kerítés létesítése, vállalkozási szerzõdés keretében – K. É. – 13036/2008)
Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. (Veszprém,
Március 15. u. 5. sz. alatti 50×21 m-es úszómedence és
pancsoló kivitelezési és járulékos munkáinak elvégzése
– K. É. – 12961/2008)
Részvételi felhívás
Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (bútorbeszerzés/2008 –
K. É. – 13099/2008)
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Hajdú-Bihar megyei hulladékgazdálkodási program – Rekultiváció – K. É. – 12633/2008)
Gyõr-Sopron-Ebenfurti Vasúti Zrt. (a Szombathely–Szentgotthárd vasútvonalat érintõ nagyfeszültségû vezetékek szabványosítása – részvételi felhívás
– K. É. – 12994/2008)
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása (Üllés–Bordány közötti az 5408. számú út melletti kerékpárút építése a 32+070 km-sz.–36+361 km-sz. szelvények között
– K. É. – 13191/2008)
Szegedi Tudományegyetem (SZTE TTIK WC-csoportjainak felújítása – K. É. – 13163/2008)
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Részvételi felhívás – egyes ágazatokban
MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (vezénylési
szoftver – K. É. – 12930/2008)
Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl
Budapest Fõváros II. Kerületi Önkormányzat [portpálya mûfû burkolatának cseréje és telepítése, a szükséges alépítményi munkálatok elvégzése, világítás kiépítése (részvételi tájékoztatás) – K. É. – 11005/2008]
Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)
Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (rndezvények/2008
– K. É. – 13120/2008)
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (Csepel-szigeti teherforgalmi elkerülõ út építésével kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmányok, engedélyezési
tervdokumentációk és tendertervek beszerzése – K. É.
– 13011/2008)
Gróf Esterházy Kórház és Rendelõintézeti Szakrendelõ
(gyógyszerek és kötszerek beszerzése – K. É. –
13048/2008)
Kátai Gábor Kórház (ajánlatkérõ éves gyógyszerbeszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásáról szóló tájékoztató – K. É. – 12296/2008)
Lenti Kistérség Többcélú Társulása (Lenti kistérség
összevont felnõtt- és gyermek-háziorvosi ügyeleti feladatainak ellátása 2008–2010. években – K. É. –
9935/2008)
Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (ajánlatkérõ budapesti székhelyén, telephelyén, valamint a 19
megyeszékhelyen mûködõ kirendeltségén 60 000 óra
diákmunka biztosítására vállalkozói szerzõdés megkötése adminisztrációs, irodai kisegítõ munka végzésére –
K. É. – 10051/2008)
Miskolci Egyetem Gazdasági-Mûszaki Fõigazgatóság
(TIOP 1.3.1-07/1-2007-0003 projekt építési munkái engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére kiírt eljárás eredményérõl szóló tájékoztatás – K. É. –
11606/2008)
Országos Rendõr-fõkapitányság Országos Balesetmegelõzési Bizottság (tanévkezdeti kampány – K. É. –
13109/2008)
Székesfehérvári Épületfenntartó és Hõszolgáltató Zrt.
(beruházási hitelfelvétel – K. É. – 3049/2008)
Szentmihályi Játszókert Óvoda (közétkeztetés – K. É.
– 10155/2008)
Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)
Békési Kistérségi Társulás (Central Node helyiségben
elvégzendõ építési feladatok, áramellátása kiépítése,
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belsõ világítás kiépítése, klímaberendezés telepítése
– K. É. – 10160/2008)
Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (gönyûi magas part helyreállítási és Helemba-szigeti mellékág mederfenék-stabilizációs munkái – tájékoztató az eljárás eredményérõl – K. É. – 13067/2008)
Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai
Ügynökség (üzemanyag tárolására alkalmas göngyöleg
beszerzése – K. É. – 12725/2008)
Központi Statisztikai Hivatal [rendszertechnikai szolgáltatások kiszervezésének (outsourcing) teljes körû lebonyolítása – K. É. – 10161/2008]
Somogy Megyei Önkormányzat (marketingszolgáltatás beszerzése – K. É. – 13162/2008)
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szolnok
város területén 52 db játszótér felújítása és karbantartása elõfinanszírozással – K. É. – 12738/2008)

Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról vagy módosításáról
Budapest Fõváros II. Kerületi Önkormányzat [Budapest fõváros II. kerületének területén út- és járdaépítések, út- és járdafelújítások, kis korrekciós munkáinak
elvégzése (visszavonás) – K. É. – 13042/2008]
Kecskeméti Fõiskola (a Közbeszerzési Értesítõ 2008.
június 13-i, 67. számában K. É. – 23/2008 számon megjelent ajánlati felhívás módosítása – K. É. –
12993/2008)
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. augusztus 4-i, 89. számában
K. É. – 11859/2008 számon megjelent ajánlati felhívás
módosítása – K. É. – 13096/2008)
Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. július 11-i, 79. számában K. É.
– 9217/2008 számon megjelent egyszerû eljárás visszavonása – K. É. – 13076/2008)

Helyesbítés
Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
(a Közbeszerzési Értesítõ 2008. július 14-i, 80. számában K. É. – 10383/2008 számon megjelent ajánlati felhívás helyesbítése – K. É. – 13221/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról
Budapest Fõváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata (szilárd burkolatú utak, járdák és parkolók karban-
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tartási, javítási munkái eseti megrendelés alapján
tárgyban megkötött szerzõdés módosítása – K. É. –
13188/2008)
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest V. ker., Károlyi Mihály utca–Kecskeméti utca, Ferenciek tere–Múzeum krt. szakaszán (hrsz.: 24016) gázelosztó
vezeték létesítése – K. É. – 13152/2008]

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl
Bakony Volán Zrt. (gázolajbeszerzés – K. É. –
13041/2008)
Balatonboglár Város Önkormányzata [balatonboglári
strandok fenntartási munkáinak ellátása – Szilák András (3 700 000 Ft) – K. É. – 10108/2008]
Balatonboglár Város Önkormányzata [balatonboglári strandok fenntartási munkáinak ellátása – VG Komplex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2 980 000 Ft)
– K. É. – 10109/2008]
Budapest XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (tájékoztató szerzõdés részteljesítésérõl – Újbuda XI., világítás
– K. É. – 12815/2008)
Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (távhõvezeték-építési
munkák I/2008 – K. É. – 13017/2008)
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Debrecen repülõtéri szennyezés kármentesítési határérték
alá csökkentése – K. É. – 12967/2008)
Földmérési és Távérzékelési Intézet (minõségirányítási és információvédelmi rendszerek újratanúsítása és
évenkénti felülvizsgálata tárgyú szerzõdés teljesítése
– K. É. – 13063/2008)
Földmérési és Távérzékelési Intézet (EOMA-KMO-1
szerzõdés végteljesítése – K. É. – 3068/2008)
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (SA-GKM01/B kiegészítõ építési beruházás megrendelése a Mohács határkikötõ létesítményeinek kivitelezése tárgyában – K. É. – 10891/2008)
Magyar Nemzeti Bank (MNB tájékoztató anyagai
– szerzõdés teljesítése – K. É. – 12404/2008)
MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató Egység (normál, illetve kitérõ vasbetonalj. – K. É. –
8509/2008)
Országgyûlés Hivatala (villanyszerelési anyagok, valamint fénycsõ, halogén- és izzólámpa szállítása – K. É.
– 13040/2008)
Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság (37 méteres magasból mentõ gépjármûvek szállítása – K. É. –
13192/2008)
Pápa és Környéke Települési Önkormányzatok Területfejlesztési Társulása (széles sávú hálózat kiépítése 10 településen – K. É. – 9806/2008)
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A Cégközlöny 33. számában (2008. augusztus 14.) megjelent felszámolási eljárások megindításáról

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-08-004808/3. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 0. sorszámú 2008. július 31. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Fitt Országos Önkéntes
Kiegészítõ Egészségpénztár (1113 Budapest, Kosztolányi Dezsõ tér 5. V/40.) adós felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Hitelintézeti Felszámoló Közhasznú Társaság, 1071 Budapest, Damjanich
u. 11–15., cégjegyzékszáma: 01 14 000098.

A Fõvárosi Bíróság
1.Fpk.01-07-005687/10. 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) TRESS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1125 Budapest, Galgóczy u. 50/B; cégjegyzékszáma: 01 09 366217; adószáma: 10988420-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1116 Budapest, Fehérvári út 146/B II. 2.
1125 Budapest, Galgóczy u. 50.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Válságmenedzser
Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1039 Budapest, Petõfi
Sándor u. 3.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-07-004646/9. 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) KRISSÁN Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1204 Budapest, Dessewffy u. 51.; cégjegyzékszáma: 01 09 665481; adószáma: 12222018-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
E. D. Sas Fogászati Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
SAS REZIDENCIA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1093 Budapest, Lónyay u. 16.
1163 Budapest, Máté u. 55.

A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. fszt. 1.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-07-001583/10. 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) L. M. Audit Könyvvizsgáló és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1035 Budapest,
Miklós tér 1.; cégjegyzékszáma: 01 09 668232; adószáma:
12346275-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
ZDV Mûszaki-Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1094 Budapest, Bokréta u. 22. II. 4.
1119 Budapest, Bánát utca 24.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., levelezési cím: 1399 Bp., Pf. 701/313.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-08-004065/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 23. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PETROLINE Üzemanyag-kereskedelmi, Építõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1211 Budapest, Transzformátorgyár utca 8.; cégjegyzékszáma: 01 09 684468; adószáma: 12183920-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
PETROLINE Üzemanyagkereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2191 Bag, Nefelejcs u. 24.
1135 Budapest, Hegedûs Gyula u. 35. B ép. fszt. 1.
Nem bejegyzett székhelye(i):
2191 Bag, Nefelejcs u. 24.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó ZRt., 1146 Budapest, Cházár András u. 9.
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A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-08-003528/6. 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) Karak 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás
alatt” (1184 Budapest, Építõ út 28/A 4. em. 16.; cégjegyzékszáma: 01 09 684552; adószáma: 11944650-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Karak 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1184 Budapest, Kézmûves u. 18/B 1. em. 3.
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.01-06-004710/18. 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) COMPLET-NET BAU Építõipari
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1096 Budapest, Telepy
u. 2., elõzõ szh.: 1148 Budapest, Kerepesi út 76/B; cégjegyzékszáma: 01 09 693517; adószáma: 12581665-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
COMPLET-NET 2001 Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1039 Budapest, Madzsar József u. 33. fszt. 3.
1117 Budapest, Bercsényi u. 38. 1. em. 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzser Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-08-003553/7. 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) Tiszta Verseny Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszá-

5971

molás alatt” (1034 Budapest, Beszterce u. 17/B; cégjegyzékszáma: 01 09 718976; adószáma: 13105655-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Tiszta Verseny Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1025 Budapest, Krecsányi u. 20.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénzügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-08-000988/8. 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) SILVER Budapest Biztosítási Ügynökség Korlátolt Felelõsségû Társaság (1126 Budapest,
Szendrõ u. 52. 4. em. 3.; cégjegyzékszáma: 01 09 722907;
adószáma: 13189998-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
SIGNAL Budapest Biztosítási Ügynökség Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzser Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-07-006961/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 9. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) IMHOTEP-BAU Építõipari
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1037 Budapest, Bécsi
út 269.; cégjegyzékszáma: 01 09 885014; adószáma:
13208466-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
8400 Ajka, Bercsényi utca 10.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénzügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6.
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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.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-08-000217/11. 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) MAXI-VILL’96 Kereskedelmi
Szolgáltató és Fuvarozó Betéti Társaság (7815 Harkány,
Klauzál utca 18.; cégjegyzékszáma: 02 06 065447; adószáma: 20099662-2-02) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
PATAKI-KECSKEMÉTHY Kereskedelmi Betéti Társaság
PONGRÁCZ Kereskedelmi Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7815 Harkány, Terehegyi út 1.
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
7.Fpk.02-07-000548/26. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Best of Party Pluss Vendéglátó,
Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (7759
Lánycsók, Dózsa Gy. utca 11.; cégjegyzékszáma:
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02 06 069331; adószáma: 20739753-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7700 Mohács, József Attila u. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL-ORG Tanácsadó Kft., 1107 Budapest, Mázsa tér 5–7., cégjegyzékszáma: 01 09 886496.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-08-000299/9. 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) „Los Campos” Vendéglátóipari Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (7815 Harkány, Kossuth L. utca 24–26. A ép. fszt. 14.; cégjegyzékszáma: 02 06 073353; adószáma: 22359199-2-02) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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.02-08-000222/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 23. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) GRILL MOBIL Vendéglátó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(7624 Pécs, Jurisics M. u. 30. II/6.; cégjegyzékszáma:
02 09 065126; adószáma: 11546568-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-08-000356/10. 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) PLANETTREND–2005. Szolgál-
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tató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(7914 Rózsafa, Kossuth L. u. 15.; cégjegyzékszáma:
02 09 070028; adószáma: 13476193-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Portfólió Befektetési
és Vállalkozási Kft., 7400 Kaposvár, Virág utca 21., cégjegyzékszáma: 14 09 000928.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000480/4. 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) KLOZ Közlekedési, Ipari, Kereskedelmi, Külkereskedelmi, Reklám és Propaganda Betéti
Társaság „végelszámolás alatt” (6000 Kecskemét Felsõszéktó, Õszirózsa u. 4.; cégjegyzékszáma: 03 06 100742;
adószáma: 20444608-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
KLOZ Közlekedési, Ipari, Kereskedelmi, Külkereskedelmi, Reklám és Propaganda Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6000 Kecskemét, Irinyi u. 48. 6. em. 47.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.
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A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000475/4. 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) „SOROR” Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (6500 Baja,
Szabadság u. 36.; cégjegyzékszáma: 03 06 106082; adószáma: 20502322-1-03) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„SOROR” Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000482/4. 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) „FLORALP” Kereskedelmi Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (6239 Császártöltés, Keceli
u. 90.; cégjegyzékszáma: 03 06 111768; adószáma:
21434190-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„FLORALP” Kereskedelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-08-000453/5. 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) Bajai Spartacus Technik Betéti
Társaság „végelszámolás alatt” (6500 Baja, Vasvári Pál
u. 14.; cégjegyzékszáma: 03 06 102555; adószáma:
20466024-2-03) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Bajai Spartacus Technik Betéti Társaság
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
11.Fpk.03-08-000350/6. 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) ER-JO-LI Kereskedelmi, Szolgáltató
és Ipari Betéti Társaság (6500 Baja, Kákony utca 16.; cégjegyzékszáma: 03 06 112847; adószáma: 21883886-2-03)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PANNON Vagyonkezelõ Felszámoló Tanácsadói Kft., 1025 Budapest, Szépvölgyi út 52., cégjegyzékszáma: 01 09 063050.
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A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-08-000390/5. 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) MORVAI és TÁRSA Export-Import Külkereskedelmi Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (6400 Kiskunhalas, Gólya u. 6.; cégjegyzékszáma:
03 06 113280; adószáma: 21986051-2-03) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
MORVAI és TÁRSA Export-Import Külkereskedelmi
Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6400 Kiskunhalas, Szántó Kovács utca 15.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000361/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 23. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „Fel-Föld” Építõipari Szolgáltató
Betéti Társaság (6521 Vaskút, Jókai Mór u. 12.; cégjegyzékszáma: 03 06 113526; adószáma: 22144957-2-03) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
ÕRSZEM Security Vagyonvédelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6522 Gara, Zrínyi utca 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési-Tanácsadó Zrt., 1134 Budapest, Csata u. 11. mfszt. 7., cégjegyzékszáma: 01 10
041640.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-08-000409/6. 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) „DUCKLING” Termelõ és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (6412 Balotaszállás, I. kerület, Központi Major; cégjegyzékszáma:
03 09 102599; adószáma: 11032395-2-03) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
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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
11.Fpk.03-08-000031/15. 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) „KISS és KISS” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6112 Pálmonostora, Nagyatádi Szabó I. u. 76.; cégjegyzékszáma:
03 09 104907; adószáma: 11423302-2-03) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT PLUSZ
Szolgáltató Kft., 7100 Szekszárd, Mikes u. 9–11., cégjegyzékszáma: 17 09 001262.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-08-000450/5. 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) KARZINI Kereskedelmi és Gyártó
Korlátolt Felelõsségû Társaság (6412 Balotaszállás,
Ady E. u. 1.; cégjegyzékszáma: 03 09 106102; adószáma:
11572901-2-03) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„HERCEGEM” Kereskedelmi és Vendéglátó Korlátolt
Felelõsségû Társaság
„HERCEGEM” Kereskedelmi Vendéglátó és Faipari
Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6400 Kiskunhalas, Eötvös u. 17.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.,
cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-08-000460/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 26. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) SZABÓ Ipari és Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (6221 Akasztó, Fõ
u. 141.; cégjegyzékszáma: 03 09 106284; adószáma:
11574192-2-03) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
SZABÓ Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6200 Kiskõrös, Soós u. 17.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. fszt. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 724084.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000204/7. 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) SERES Építõipari és Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (6041 Kerekegyháza, Fõ
út 90/A; cégjegyzékszáma: 03 09 109276; adószáma:
12712980-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
SERES és TÁRSA Építõipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
SERES Építõipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6041 Kerekegyháza, Dózsa György utca 167.
Nem bejegyzett székhelye(i):
6041 Kerekegyháza, Fõ út 90/A
Jogelõd(ök):
Seres és társa Építési Szakipari Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: PANNON Vagyonkezelõ Felszámoló Tanácsadói Kft., 1025 Budapest, Szépvölgyi út 52., cégjegyzékszáma: 01 09 063050.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-07-000770/16. 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) KOORDINÁTOR Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6000
Kecskemét, Rávágy tér 8/C fszt. 35.; cégjegyzékszáma:
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03 09 109451; adószáma: 12752285-2-03) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
6000 Kecskemét, Széktó utca 12.
6000 Kecskemét, Futár u. 16.
Jogelõd(ök):
KOORDINÁTOR Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: DÉLPRODUKT
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 6726 Szeged, Petrozsényi u. 16/4., cégjegyzékszáma: 06 09 001253.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000273/7. 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) ÁR-KOV Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6000 Kecskemét,
Ballószög tanya 375.; cégjegyzékszáma: 03 09 111526;
adószáma: 13254182-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT PLUSZ
Szolgáltató Kft., 7100 Szekszárd, Mikes u. 9–11., cégjegyzékszáma: 17 09 001262.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-08-000286/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 29. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) HELIBOR Szövetkezeti Pincészet
Korlátolt Felelõsségû Társaság (6070 Izsák, Agárdy telep; cégjegyzékszáma: 03 09 113061; adószáma:
13614421-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
HELIBOR Helvécia–Izsák–Orgovány Társult Termelõi
Csoport Italgyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság
Jogelõd(ök):
HELIPROJEKT Befektetõ Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.
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A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-08-000367/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Békés Megyei Bíróság
7.Fpk.04-08-000152/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 23. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) AVALON-TEAM Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6300 Kalocsa, Csajda u. 12. 4. em. 12.; cégjegyzékszáma:
03 09 113906; adószáma: 12927335-2-03) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2081 Piliscsaba, József A. utca 30.
1184 Budapest, Ferenc u. 6. fszt. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési-Tanácsadó Zrt., 1134 Budapest, Csata u. 11. mfszt. 7., cégjegyzékszáma: 01 10
041640.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) LOW TAX Könyvelõ és Adótanácsadó Betéti Társaság (5540 Szarvas, Béke utca 37.; cégjegyzékszáma: 04 06 006175; adószáma: 20691240-2-04)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1399 Budapest, Szent István krt. 1.,
Pf. 701/313, cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000208/8. 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) Horizont Bácsbau Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6500 Baja, Kodály u. 26.
3. em. 11.; cégjegyzékszáma: 03 09 114500; adószáma:
13925068-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PANNON VAGYONKEZELÕ FELSZÁMOLÓ Tanácsadói Kft., 1025
Budapest, Szépvölgyi út 52., cégjegyzékszáma: 01 09
063050.

A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-08-000179/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 29. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Handel-Euró Export-Import Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (5700 Gyula, Szüret u. 28.; cégjegyzékszáma: 04 06 004748; adószáma: 20872591-2-04) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., 1398 Budapest,
Pf. 593, cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-08-000110/11. 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) OROS-ÚT Útépítõ és Földmunka
Betéti Társaság (5900 Orosháza, Tass u. 15. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 04 06 008201; adószáma: 22215192-2-04)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: COOP Szeged
Kereskedelmi Regionális Rt., 6721 Szeged, Szent István
tér 16., cégjegyzékszáma: 06 10 000275.

A Békés Megyei Bíróság
2.Fpk.04-08-000156/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 30. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Cseh és Cseh Agro Mezõgazdasági
Termeltetõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5800 Mezõkovácsháza, Árpád út 258.; cégjegyzékszáma: 04 09 004343; adószáma: 11432018-2-04) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1075 Budapest, Károly
krt. 3/A félemelet 13., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-08-000161/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 24. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) ANDOR-KVINTETT Építõipari és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (5500
Gyomaendrõd, Toldi utca 1/1.; cégjegyzékszáma:
04 09 006062; adószáma: 13127947-2-04) 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.04-08-000120/6. 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) OROSJEANS Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5900 Orosháza, Rákóczi u. 3. B lház. III. em. 11.; cégjegyzékszáma:
04 09 006463; adószáma: 13352950-2-04) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: GORDIUS CONSULTING Gazdasági Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonértékelõ Rt., 1143 Budapest, Besnyõi u. 13., cégjegyzékszáma: 01 10 042573.

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-08-000247/11. 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) DUN HUA Kereskedelmi és Szolgáltató Közkereseti Társaság (6723 Szeged, Agyagos
u. 31.; cégjegyzékszáma: 06 03 000736; adószáma:
21982693-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
6775 Kiszombor, Mérnök 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: 6722 Szeged, Mérey u. 6/B)
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A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-08-000160/9. 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) BAGOLY-SOFT Számítástechnikai Betéti Társaság (6723 Szeged, Gém u. 1. A ép.
2. em. 3.; cégjegyzékszáma: 06 06 010277; adószáma:
20190615-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
6723 Szeged, Gáspár Zoltán utca 3. B lház.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL
Felszámoló, Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., 1077 Budapest, Dohány u. 54., cégjegyzékszáma: 01 09 690835.
(A helyi kirendeltség címe: 6720 Szeged, Kölcsey u. 13.)

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-08-000303/11. 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) MÁTRIX HOTEL Vendéglátó,
Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (6723
Szeged, Tápai u. 45. 2. em. 4.; cégjegyzékszáma:
06 06 014632; adószáma: 21988541-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
6721 Szeged, Zárda u. 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PECUNIAAGORA
Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Zrt., 8900 Zalaegerszeg, Békeligeti u. 1., cégjegyzékszáma: 20 10
040179. (A helyi kirendeltség címe: 6722 Szeged, Jósika
u. 41.)

A Csongrád Megyei Bíróság
2.Fpk.06-08-000274/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) WEST COAST Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6726 Szeged, Pillich Kálmán u. 38. 2. em. 7.; cégjegyzékszáma:
06 09 003459; adószáma: 11096276-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
6720 Szeged, Oroszlán u. 1.
6721 Szeged, Sajka u. 16.
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6720 Szeged, Oroszlán u. 1.
6721 Szeged, Sajka u. 16. 3. em. 11.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL-ORG Tanácsadó Kft., 1107 Budapest, Mázsa tér 5–7., cégjegyzékszáma: 01 09 705817. (A helyi kirendeltség címe: 6771 Szeged, Makai út 21.)

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-08-000327/10. 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) BGSZ Szervezõ és Foglalkoztató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6640 Csongrád,
Tanya 451.; cégjegyzékszáma: 06 09 009364; adószáma:
13320054-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
6600 Szentes, Nagy Ferenc utca 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Kft., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16., cégjegyzékszáma: 01 09 709120.
(A helyi kirendeltség címe: 6726 Szeged, Szentgyörgyi
A. u. 45/A)

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-08-000294/8. 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) CORTEX-HUNGARY HOLDING
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6725 Szeged, Szivárvány u. 46. fszt. 3.; cégjegyzékszáma: 06 09 010495; adószáma: 13690113-2-06) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
6723 Szeged, József A. sgt. 4. fszt. 12.
A bíróság által kijelölt felszámoló: COOP Szeged
Kereskedelmi Regionális Zrt., 6721 Szeged, Szent István
tér 16., cégjegyzékszáma: 06 10 000275.

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-08-000114/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 16. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) THERMOFOUR-MONT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(6750 Algyõ, Bartók B. u. 62. 1. em. 5.; cégjegyzékszáma:
06 09 011649; adószáma: 14061699-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
THERMO-FOUR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001. (A helyi kirendeltség címe: 6720 Szeged, Kölcsey u. 13.)

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-08-000263/5. 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) „VERGER és TÁRSA” Fuvarozó Betéti Társaság (8000 Székesfehérvár, Pozsonyi
u. 132.; cégjegyzékszáma: 07 06 003785; adószáma:
22050498-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
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.07-08-000115/11. 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) AMORE 2002 Vendéglátó, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (2400 Dunaújváros, Szabadság út 30. 9. em. 1.; cégjegyzékszáma:
07 06 011669; adószáma: 21475946-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2400 Dunaújváros, Kossuth L. u. 22. fszt. lház. 4.
2400 Dunaújváros, Szabadság út 30. 9. ép. 1. lház.
2400 Dunaújváros, Kossuth L. u. 22. fszt. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok
és Tanácsadó Zrt., 1123 Budapest, Ráth György u. l/C,
cégjegyzékszáma: 01 10 043489.
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A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-08-000204/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Kiss Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság (2423 Daruszentmikós, Fõ út 199.; cégjegyzékszáma: 07 06 013146; adószáma: 20093109-2-07)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„Alföldi és Társa” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság
„Alfa-NOSTRA” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7700 Mohács, Szõlõhegy 322/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyonértékelõ Zrt., 1091 Budapest, Üllõi út 51., cégjegyzékszáma: 01 10 041596.

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-08-000311/6. 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) „FENYÕ” Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (8000 Székesfehérvár,
Horváth István lakótelep 3. III. em. 2.; cégjegyzékszáma:
07 06 013264; adószáma: 21549263-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Uri Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7626 Pécs, Kassák Lajos utca 14. 4. em. 13.
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.07-08-000088/11. 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) Szemesi és Társa Ügyviteli és Szolgáltató Betéti Társaság (8000 Székesfehérvár, Apatíni
u. 15.; cégjegyzékszáma: 07 06 013506; adószáma:
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22186962-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
ALBA TEL-NET Ügyviteli és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVALIKVID Felszámoló és Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság,
1134 Budapest, Apály u. 4. B ép. 4. em. 17., cégjegyzékszáma: 01 09 724140.

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-08-000183/9. 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) DURANIT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8000 Székesfehérvár, Berényi utca 52. E ép.; cégjegyzékszáma:
07 09 003883; adószáma: 11116099-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
DURISOL HUNGÁRIA Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Radványi u. 1/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok
és Tanácsadó Zrt., 1123 Budapest, Ráth György u. l/C,
cégjegyzékszáma: 01 10 043489.

A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-08-000277/5. 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) KLS-ALBATHERM-FLEX Épületautomatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (8000 Székesfehérvár, Móri út 34.; cégjegyzékszáma: 07 09 007375;
adószáma: 12507999-2-07) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
KLS-ALBATHERM-FLEX Épületautomatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: GORDIUS CONSULTING Gazdasági Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonértékelõ Zrt., 1143 Budapest, Besnyõi u. 13., cégjegyzékszáma: 01 10 042573.
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A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000567/13. 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) „HP-CICERÓ” Nyomdaipari és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2400
Dunaújváros, Kenyérgyári u. 6.; cégjegyzékszáma:
07 09 008715; adószáma: 12860052-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MAROSHOLDING
Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1021 Budapest, Hárshegyi út 5–7. B ép. II. em. 21., cégjegyzékszáma: 03 09 109743.

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-08-000210/5. 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) Kéktavasz Vendéglátói és Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (8000 Székesfehérvár, Deák F. utca 43.
1. em. 5.; cégjegyzékszáma: 07 09 010171; adószáma:
13225375-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Kéktavasz Vendéglátói és Kereskedelmi Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CONSULT Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034
Budapest, Seregély u. 13., cégjegyzékszáma: 01 09
066529.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-08-000253/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Artisan Trade Építõipari
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2463
Tordas, Somogyi Béla utca 13.; cégjegyzékszáma:
07 09 011407; adószáma: 13260998-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1047 Budapest, Irányi Dániel u. 46.
1131 Budapest, Kámfor u. 12.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 33/A I/1., cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-08-000205/8. 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) WORK CENTER Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8125 Sárkeresztúr, Fõ út 21.; cégjegyzékszáma: 07 09 013472; adószáma: 13253734-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
H-REAL BAU Építõipari Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
9022 Gyõr, Lukács Sándor u. 4.
9021 Gyõr, Árpád u. 2.
9022 Gyõr, Czuczor G. u. 26. 4. em. 13–1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVALIKVID Felszámoló és Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság,
1134 Budapest, Apály u. 4. B ép. 4. em. 17., cégjegyzékszáma: 01 09 724140.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-08-000374/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 29. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) GRAND POLIDOR Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (9073 Bõny, Szabadság
utca 29.; cégjegyzékszáma: 08 06 009822; adószáma:
21010918-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Nem bejegyzett székhelye(i):
1115 Budapest, Bártfai utca 44.
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
6.Fpk.08-08-000292/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 29. napján jogerõre
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emelkedett végzésével a(z) LACQUER Építõipari Betéti Társaság (9122 Felpéc, Petõfi u. 14.; cégjegyzékszáma: 08 06 012728; adószáma: 21490798-2-08) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
VIGH és Társa Építõipari Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
5244 Tiszaszõlõs, Kossuth u. 16.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Könyvvizsgáló és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 15 09 065077.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-08-000286/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 30. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MAT ’05 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9022 Gyõr, Árpád
u. 51. A ép.; cégjegyzékszáma: 08 09 012864; adószáma:
13444785-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
9028 Gyõr, Zöld út 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT PLUSZ
Szolgáltató Kft., 7100 Szekszárd, Mikes u. 9–11., cégjegyzékszáma: 17 09 001262.
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dett végzésével a(z) BIANKA TRANS Közúti Árufuvarozó Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tásaság (9073
Bõny, Rózsa F. utca 11. A ép.; cégjegyzékszáma:
08 09 013197; adószáma: 13529882-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-08-000295/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 29. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PRODECO Ingatlanforgalmazó,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9028 Gyõr, Erfurti út 25. B ép. 1. em. 7.; cégjegyzékszáma: 08 09 013404; adószáma: 13577074-2-08) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVALIKVID Felszámoló és Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság,
1134 Budapest, Apály u. 4. B ép. 4. em. 17., cégjegyzékszáma: 01 09 724140.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-08-000299/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-08-000536/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 29. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ÁSZ-ENERGETIKA Villamosenergetikai Korlátolt Felelõsségû Társaság (9072 Nagyszentjános, Virágköz 21.; cégjegyzékszáma: 08 09 013172; adószáma: 13522854-2-08) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1576 Budapest,
Pf. 52, cégjegyzékszáma: 01 09 269929.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 30. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) FX-BOLERO Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4031 Debrecen, István
út 127. 3. em. 11.; cégjegyzékszáma: 09 06 007304; adószáma: 22891381-2-09) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
FX-BOLERO Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4031 Debrecen, István út 127. III/1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-Invest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-08-000140/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 11. napján jogerõre emelke-

5982

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ
A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-08-000538/4. 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) TÓTH-EUROP 91 Minõsítõ és
Szolgáltató Betéti Társaság (4087 Hajdúdorog, Vasvári
út 6.; cégjegyzékszáma: 09 06 008273; adószáma:
20264705-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
TÓTH – EUROP 91 Minõsítõ és Szolgáltató Betéti Társaság
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.09-08-000537/4. 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) Sólyomszem 95’ Security Vagyonvédelmi Betéti Társaság (4220 Hajdúböszörmény, Karap
Ferenc utca 4. 2. em. 3.; cégjegyzékszáma: 09 06 009035;
adószáma: 20570433-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Sólyomszem 95’ Security Vagyonvédelmi Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4087 Hajdúdorog, Vasvári Pál út 33.
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.09-08-000524/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 26. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) AdWise Reklámtevékenységet
Szolgáltató Betéti Társaság (4032 Debrecen, Poroszlay
utca 72. 3. em. 12.; cégjegyzékszáma: 09 06 009706; adószáma: 20728681-3-09) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
AdWise Reklámtevékenységet Szolgáltató Betéti Társaság
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Elõzõ székhelye(i):
4024 Debrecen, Vár utca 10. 1. em. 4.
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
5.Fpk.09-08-000518/5. 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) JU-IM 2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4100 Berettyóújfalu, Toldi Miklós utca 12.; cégjegyzékszáma: 09 06 011707; adószáma:
21428779-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
JU-IM 2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
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
5.Fpk.09-08-000486/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 1. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ARANYKÉZ 2005. Építõipari és
Kereskedelmi Betéti Társaság (4032 Debrecen, Böszörményi út 107. 4. em. 15.; cégjegyzékszáma: 09 06 013846;
adószáma: 22171580-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszámoló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80/A l. em. 3.,
cégjegyzékszáma: 01 09 878016. (A helyi kirendeltség címe: 3533 Miskolc, Gózon Lajos u. 11.)

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
5.Fpk.09-08-000440/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 26. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) NAGYKÓKI Építõipari és Kereskedelmi Betéti Társaság (4242 Hajdúhadház, Árpád
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utca 115.; cégjegyzékszáma: 09 06 013991; adószáma:
22203287-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADVOCAT Kft.,
3529 Miskolc, Görgey A. u. 12. I/2., cégjegyzékszáma:
05 09 000655.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
5.Fpk.09-08-000456/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 1. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Climb Alpintechnikai Ipari
és Szolgáltató Betéti Társaság (4027 Debrecen, Nyár
utca 13. 4. em. 4.; cégjegyzékszáma: 09 06 014276; adószáma: 22262998-2-09) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADVOCAT Kft.,
3529 Miskolc, Görgey A. u. 12. I/2., cégjegyzékszáma:
05 09 000655.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000351/15. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 2. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) HIGIÉNIA BOLTOK Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (4026 Debrecen,
Péterfia u. 4.; cégjegyzékszáma: 09 09 004032; adószáma:
10606236-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
BÜKK-ÁRUHÁZ Iparcikk Kereskedelmi Kft.
Elõzõ székhelye(i):
3533 Miskolc, Marx tér
3533 Miskolc, Újgyõri fõtér
4025 Debrecen, Széchenyi u. 57/B
4025 Debrecen, Piac u. 1–3.
4025 Debrecen, Piac u. 1–3. 2. em.
Jogelõd(ök):
TEÁTRUM Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1024 Budapest, Retek u. 10. I.
em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 044406.
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A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
7.Fpk.09-08-000307/9. 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) AGROKOMA Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4031 Debrecen, Szoboszlói út 50. 1. em 17–18.; cégjegyzékszáma:
09 09 005282; adószáma: 11555487-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4028 Debrecen, Besze J. u. 14. II/6.
4026 Debrecen, Szoboszlói út 50. 1. em. 1.
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
5.Fpk.09-08-000477/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ÉPÍTÕIPARI SZAKILAP
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4026 Debrecen, Péterfia u. 4. V. em. 507.; cégjegyzékszáma:
09 09 008521; adószáma: 12772197-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4029 Debrecen, Csapó u. 90.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-08-000268/8. 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) BM Irodatechnika Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4026 Debrecen, Péterfia utca 2. 2. em. 202.; cégjegyzékszáma:
09 09 009788; adószáma: 13066426-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4002 Debrecen, Õrmester utca 7. B ép.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonkezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 01 09 739104.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-08-000523/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 26. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) U. C. S. Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (4150 Püspökladány,
Dembinszky utca 11.; cégjegyzékszáma: 09 09 012840;
adószáma: 13795799-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
U. C. S. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
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.09-08-000253/8. 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) AKROWATT Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4033 Debrecen, Szikszai utca 11. B ép.; cégjegyzékszáma:
09 09 012892; adószáma: 13807216-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befektetési és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: CONSULTATIO-L
2008 Gazdasági Tanácsadó Kft., 1121 Budapest, Zugligeti
út 6.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-07-000277/26. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ARANYOTTHON Szociális Szolgáltató Közhasznú Társaság (3235 Mátraszentimre,
Eötvös u. 1–3.; cégjegyzékszáma: 10 14 000035; adószáma: 21151479-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING Kft., 1146 Budapest, Thököly u. 59/A I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-08-070425/12. 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) AN-IV-GLO Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2500 Esztergom, Dobogókõi út 110.; cégjegyzékszáma: 11 09 006428; adószáma: 11479097-2-11) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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 Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-08-000042/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-08-070419/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 25. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KONTÉNER-SPECIÁL Fémmegmunkáló és Gyártó Betéti Társaság (3034 Szücsi,
Széchenyi út 52.; cégjegyzékszáma: 10 06 024777; adószáma: 21149870-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 25. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) FK-2003 Szállítási és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2510 Dorog, Könyves
Kálmán u. 12.; cégjegyzékszáma: 11 09 009451; adószáma: 13082743-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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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.11-08-070387/10. 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) Tönkõ és Társa Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (2500 Esztergom, Jókai Mór
utca 8.; cégjegyzékszáma: 11 09 009707; adószáma:
13162041-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Telephelye(i):
2500 Esztergom, hrsz.: 8158/7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. fszt. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 724084.
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Társaság (2800 Tatabánya, Rét u. 19. fszt. 2.; cégjegyzékszáma: 11 09 009897; adószáma: 13223627-2-11) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
PALM-ACTIV Kereskedelmi és Építõipari Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2890 Tata, Szilágyi E. u. 40.
2836 Baj, Tóvárosi út 19. 1. em. 6.
Fióktelepe(i):
2890 Tata, Ady E. u. 17.
2800 Tatabánya, Kodály tér 9.
2800 Tatabánya, Komáromi u. 27.
2800 Tatabánya, Károlyi M. u. 33.
2800 Tatabánya, Ságvári u. 5.
2800 Tatabánya, Gyõri u. 16/C
2851 Környe, Alkotmány u. 47.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dual-Perfekt Gazdasági Tanácsadó Kft., 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4–6.
II. em. 2., cégjegyzékszáma: 01 09 717900.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-08-070427/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-08-070081/12. 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) BETONSTEIN-PRODUKT Építõipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2800 Tatabánya, Vértanúk tere 5.; cégjegyzékszáma:
11 09 009810; adószáma: 13196176-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2800 Tatabánya, Ifjúmunkás út 49. 8. em. 3.
Telephelye(i):
2800 Tatabánya, Vértanúk tere 5.
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.11-08-070159/9. 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) JR-PALMAC Korlátolt Felelõsségû

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 16. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SOKASARA FEBRUÁR Korlátolt
Felelõsségû Társaság (2800 Tatabánya, Komáromi út 31.
fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 11 09 010307; adószáma:
13343725-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
GOODWORK TEAM Építõipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2800 Tatabánya, Álmos vezér út 1. 1. em. 7.
2800 Tatabánya, Népház u. 11. 2. em. 24.
2800 Tatabánya, Ságvári Endre u. 5/C
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Rt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116., cégjegyzékszáma: 03 10 100225.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-08-070423/10. 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) EVO Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2534 Tát, Árpád
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út 28.; cégjegyzékszáma: 11 09 012067; adószáma:
13008675-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1022 Budapest, Kopogó lépcsõ 4. fszt. 2.
1201 Budapest, Károly u. 40.
Telephelye(i):
1205 Budapest, Határ út 60.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCUR Befektetési Kft., 1066 Budapest, Teréz krt. 6., cégjegyzékszáma:
01 09 068182.

A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-07-000714/12. 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) FAFU Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (2310 Szigetszentmiklós, Tököli
út 41/A; cégjegyzékszáma: 13 06 038963; adószáma:
20895231-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2310 Szigetszentmiklós, Dózsa Gy. u. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Felszámoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A, cégjegyzékszáma: 01 09 562281.

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-08-000999/7. 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) É.+N. Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság (2051 Biatorbágy, Ady Endre utca 20.; cégjegyzékszáma: 13 06 048422; adószáma: 21358652-1-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2091 Etyek, Palatinusz u. 18.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Budapest, Csata u. 11. mfszt. 7., cégjegyzékszáma: 01 10
041640.
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A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-000273/11. 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) OSZOLI-TRANS Kereskedelmi,
Fuvarozási és Szolgáltató Betéti Társaság (2113 Erdõkertes, Beszkárt utca 6.; cégjegyzékszáma: 13 06 058348;
adószáma: 21577732-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1046 Budapest, Tóth Aladár u. 5. 2. em. 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Válságmenedzser és Felszámoló Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, 1145 Budapest, Uzsoki u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10 043681.

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-08-000970/2. 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) JA-SIBA Trade Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2213 Monorierdõ, Harmat
u. 103.; cégjegyzékszáma: 13 09 088321; adószáma:
12670136-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
JA-SIBA Trade Biztonsági Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2241 Tápiósüly, Kossuth Lajos utca 95.
A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Válságmenedzser és Felszámoló Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, 1145 Budapest, Uzsoki u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10 043681.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-002419/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 31. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „Dolgos kezek” Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2760 Nagykáta, Kisfaludy utca 7.; cégjegyzékszáma: 13 09 091929;
adószáma: 12883596-1-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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Fióktelepe(i):
1183 Budapest, Kalász utca 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Budapest, Csata u. 11. mfszt. 7., cégjegyzékszáma: 01 10
041640.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-000068/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

5987

13 09 096695; adószáma: 12625882-2-13) 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 Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-000964/10. 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) IP TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2315 Szigethalom, Katona József u. 17.; cégjegyzékszáma:
13 09 092669; adószáma: 12573840-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CONSULT Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság, 1034 Budapest, Seregély
u. 13., cégjegyzékszáma: 01 09 066529.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) INTER-BAJA Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2737 Ceglédbercel, Madách út 3.; cégjegyzékszáma: 13 09 103162;
adószáma: 11971685-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Fióktelepe(i):
1045 Budapest, Zichy M. út 1. VI. em. 38.
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
2.Fpk.13-08-000368/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-08-000653/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 24. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) GALDEN Ipari Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2083 Solymár, Aradi utca 7.; cégjegyzékszáma: 13 09 096118; adószáma: 13117443-2-13) 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 bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ÁRKÁDIA REKO 2000 Építõipari
és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2364
Ócsa, Kölcsey utca 38.; cégjegyzékszáma: 13 09 107862;
adószáma: 12527162-2-13) 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
2.Fpk.13-08-000605/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-08-000139/5. 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) LOMBARDO GENERAL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2146 Mogyoród, Közép út 2169. hrsz.; cégjegyzékszáma:

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „Összefogás” Földbérlõ, Szolgáltató, Mezõgazdasági Szövetkezet, f. a. (8673 Somogymeggyes, Iskola tér 5.; cégjegyzékszáma: 14 02 300049;

5988

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

2008/34. szám

adószáma: 11224024-2-14) 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.

14 09 307003; adószáma: 13798778-2-14) 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
1.Fpk.14-08-000279/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000816/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 31. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KARA-EN Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (7400 Kaposvár, Kecelhegyi
utca 50.; cégjegyzékszáma: 14 06 306321; adószáma:
21379716-2-14) 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 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) HUMA-IO Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4624 Tiszabezdéd, Jókai
u. 3.; cégjegyzékszáma: 15 06 086266; adószáma:
20177353-2-15) 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 Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-08-000235/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000728/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) NIKÓ Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (7400 Kaposvár, Petõfi
tér 1.; cégjegyzékszáma: 14 09 303109; adószáma:
11486419-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 5. II/7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS
Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 1. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) VITLEN-2000 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4624 Tiszabezdéd, Jókai
út 3.; cégjegyzékszáma: 15 06 086622; adószáma:
20262734-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Vagyonhasznosító Rt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
6/3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5. I/109.)

A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-08-000174/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000814/4. 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) Pannon-Vitál Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság (7400 Kaposvár, Toldi ltp. 1. 4. sz. garázs.; cégjegyzékszáma:

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 13. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ELYFA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4624 Tiszabezdéd, Sport u. 32.; cégjegyzékszáma: 15 06 087245; adószáma: 20592488-2-15)
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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.15-08-000747/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
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20936132-2-15) 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.15-08-000810/4. 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) OVESTA Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4624 Tiszabezdéd, Sport
u. 32.; cégjegyzékszáma: 15 06 088008; adószáma:
20911397-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi Rt., 1054 Budapest, Honvéd u. 8. I. em. 2., cégjegyzékszáma: 01 10
044406. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza,
Kórház u. 61.)

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 13. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) FIRDAUSI Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4624 Tiszabezdéd, Sport u. 32.; cégjegyzékszáma: 15 06 088184; adószáma: 20949804-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Vagyonhasznosító Rt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40. 6/3.,
cégjegyzékszáma: 01 10 044328. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5. I/109.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000813/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000820/4. 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) ZOUBAREVA-ROZALIA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4624 Tiszabezdéd, Sport u. 32.; cégjegyzékszáma: 15 06 088091; adószáma: 20931364-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.)

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 16. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KONSTANTA-LEKO Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4624 Tiszabezdéd,
Sport u. 32.; cégjegyzékszáma: 15 06 088540; adószáma:
21028582-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER
Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Rt., 1141 Budapest,
Lipótvár 27., cégjegyzékszáma: 01 10 042636. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000809/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000812/4. 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) SZUDNYIK Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4624 Tiszabezdéd, Sport
u. 32.; cégjegyzékszáma: 15 06 088128; adószáma:

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 13. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) NADEZSDA & SZLAVA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4624 Tiszabezdéd,
Sport u. 32.; cégjegyzékszáma: 15 06 088657; adószáma:
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21054774-2-15) 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.15-08-000824/4. 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) Bagol 21 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Gagarin u. 22.; cégjegyzékszáma: 15 06 089537; adószáma: 21186567-2-15)
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.15-08-000727/4. 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) SEBÕK-TEXEL Elektronikai és
Textil Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
(4516 Demecser, Szabolcs vezér utca 50.; cégjegyzékszáma: 15 06 089614; adószáma: 20226804-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
ÁGI-TEX Textil Kereskedelmi Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4025 Debrecen, Széchenyi utca 23.
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.15-08-000848/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 24. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) TAZ-BRILLIANT-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Vietórisz u. 30.; cégjegyzékszáma: 15 06 089821;
adószáma: 21382244-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
PARMA-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
7.Fpk.15-08-000652/6. 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) ÉP-FED Építõipari Betéti Társaság
(4300 Nyírbátor, Akácfa u. 30.; cégjegyzékszáma:
15 06 089927; adószáma: 21397808-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
FEDI 2002. Építõipari Betéti Társaság
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.15-08-000726/4. 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) KSELENA-21N Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki
út 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 090470; adószáma:
21466223-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Vagyonhasznosító Rt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
6/3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5. I/109.)
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000818/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000746/4. 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) USZPEH-GOR Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Gagarin
u. 17.; cégjegyzékszáma: 15 06 090618; adószáma:
21488807-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4600 Kisvárda, Litki út 18.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADÓAKTUÁL
Könyv- és Adószakértõi, valamint Kereskedelmi Kft.,
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20., 4401 Pf. 69., cégjegyzékszáma: 15 09 060631.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 3. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) DANÓ-FM Építõipari Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4300 Nyírbátor, Ságvári u. 37.; cégjegyzékszáma: 15 06 091694; adószáma:
21787687-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000734/4. 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) AKZHAN-TRADE Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4431 Nyíregyháza-Sóstófürdõ, Szivárvány u. 97.; cégjegyzékszáma: 15 06 090780;
adószáma: 21499766-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
ALEXVELL-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
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.15-08-000731/4. 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) IVOLGA EAST Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4431 Nyíregyháza-Sóstófürdõ, Hattyú u. 4.; cégjegyzékszáma: 15 06 091544; adószáma: 21582413-2-15) 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.15-08-000815/4. 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) BERIL-TRADE Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4551 Nyíregyháza-Oros,
Zsurló u. 26.; cégjegyzékszáma: 15 06 092281; adószáma:
21864425-2-15) 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.15-08-000807/4. 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) Antigoné és Társa Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Ferenc körút 26. VI. em. 48.; cégjegyzékszáma:
15 06 093238; adószáma: 22114840-2-15) 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.
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000724/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000246/6. 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) MANU-ART Képzõmûvészeti Szolgáltató és Kiadó Betéti Társaság (4245 Érpatak, Kossuth
u. 58.; cégjegyzékszáma: 15 06 093519; adószáma:
28147240-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1054 Budapest, Hold u. 15. IV. em. 8.
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 bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TISZAMELLÉK Mezõgazdasági
Szolgáltató és Termelõ Szövetkezet (5463 Nagyrév,
Öregszõlõ 21.; cégjegyzékszáma: 16 02 001739; adószáma: 11270252-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
5463 Nagyrév, Zsidóhalom 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS
Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000846/4. 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) Balaton Informatikai Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyíregyháza, Toldi
u. 20. fszt. 4.; cégjegyzékszáma: 15 09 069198; adószáma: 13267665-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
8.Fpk.15-07-001297/1. 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) EL-VÁNDORLÓ Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyíregyháza, Ferenc körút 22. 10. em. 84.; cégjegyzékszáma:
15 09 069612; adószáma: 13401683-2-15) 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 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000244/5. 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) THERMOSYSTEM Vállalkozási és
Kereskedelmi Betéti Társaság (5430 Tiszaföldvár, Petõfi S. u. 130.; cégjegyzékszáma: 16 06 004670; adószáma:
26059884-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
5000 Szolnok, Vágóhíd u. 14.
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.16-08-000216/5. 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) Mityó és Társa Építõipari és Szolgáltató Betéti Társaság (5462 Cibakháza, Mikszáth K.
u. 12.; cégjegyzékszáma: 16 06 006169; adószáma:
20201825-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
1. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000184/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000236/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 30. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ZAKAR-KÖSZÁLL-2002. Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (5000 Szolnok, Baross u. 20. 3. em. 14/A; cégjegyzékszáma: 16 06 008409;
adószáma: 21474691-1-16) adós felszámolását fõeljárásként 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.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 29. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) APPLELAND Építõ és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (5008 Szolnok, Kassák L. u. 10.; cégjegyzékszáma: 16 09 003733; adószáma:
11275714-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Budapest, Csata u. 11., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000218/5. 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) Váradi és Társa 2006 Vállalkozási
és Szolgáltató Betéti Társaság (5062 Kõtelek, Mária
út 3.; cégjegyzékszáma: 16 06 009995; adószáma:
22340287-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALLEGO Vagyonkezelõ és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1054 Budapest, Hold
u. 21. II/4., cégjegyzékszáma: 01 09 695300.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000224/5. 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) TEN PROCENT Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (5420 Túrkeve, Damjanich u. 10.; cégjegyzékszáma: 16 09 008606;
adószáma: 13631536-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
5071 Besenyszög, Dózsa György u. 41.
5420 Túrkeve, Ecsegi út 15/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32., cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000076/10. 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) GEFKER Épületgépészeti, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(5000 Szolnok, Ispán krt 9. fszt. 12.; cégjegyzékszáma:
16 09 001295; adószáma: 10468805-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
5000 Szolnok, Mészáros L. u. 4.
5000 Szolnok, Thököly út 85.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságkezelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., cégjegyzékszáma: 01 09 666223.

CÉGHIRDETMÉNYEK
Felhívás vagyon értékesítésére
A BAREX Gazdasági Tanácsadó, Kereskedõ és Szolgáltató Kft. (Cg.: [04 09 000901]; székhelye: 5540 Szarvas,
Kossuth u. 18.) mint az IMPULZUS Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „f. a.”
(Cg.: [06 09 000190]; székhelye: 6726 Szeged, Radnóti
u. 1.) kijelölt felszámolója
nyilvános pályázatot
hirdet az adós szervezet tulajdonát képezõ alábbi vagyontárgya értékesítésére:
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KCE-696 forgalmi rendszámú TOYOTA COROLLA
VERSO D4-D típusú személygépkocsi (szürke).
Gyártási éve: 2005.
Mûszaki érvényessége: 2010. január 12.
Környezetvédelmi igazolás érvényessége: 2008. január
12-én lejárt.
Forgalomból ideiglenes jelleggel 2008. október 22-ig
kivonva.
Felszereltsége: ABS, klímaberendezés, beépített CD-s
lejátszó, könnyûfém keréktárcsák, metálfényezés.
Karosszériája sérült.
Pályázati irányár: 3 500 000 Ft.
Általános feltételek:
Az elõvásárlásra jogosultak a pályázat beadásának határidejéig írásban jelenthetik be e jog gyakorlására vonatkozó szándékukat a felszámolónál.
A pályázatokat ,,IMPULZUS Kft. f. a. VÉTELI AJÁNLAT” jeligével, zárt borítékban, írásban lehet benyújtani a
BAREX Kft. székhelyén (5540 Szarvas, Kossuth u. 18.)
személyesen, vagy postai úton
2008. augusztus 29-én 12 óráig.
A személyesen benyújtott pályázatok átvételérõl a felszámoló elismervényt állít ki.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– az ajánlattevõ nevét, címét, telefon- és telefaxszámát,
bankszámlaszámát (gazdasági társaság és szövetkezet esetén 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot, valamint a
cégjegyzésre jogosult aláírási címpéldányát;
– az ajánlati árat;
– a fizetés módját, határidejét és a megfizetés biztosítékait;
– az ajánlattevõ nyilatkozatát, hogy ajánlatához annak
benyújtásától számított 30 napig, illetve az ártárgyaláson
módosított ajánlatához az ártárgyalás napjától számított
30 napig kötve van (ajánlati kötöttség).
A pályázaton való részvétel feltétele a pályázati irányár
10%-ának megfelelõ összeg bánatpénzként való átutalása
vagy befizetése a BAREX Kft. Kereskedelmi és Hitelbank Rt.-nél vezetett 10201006-50000311 számú elkülönített számlájára.
Az átutalás vagy befizetés jóváírásának legkésõbb
2008. augusztus 29-én 12 óráig meg kell történnie.
A bánatpénz a vevõnél a vételárba beszámít, a többi pályázónak pedig a pályázatok elbírálását követõ nyolc napon belül visszautalásra kerül.
A pályázatokat a beadási határidõt követõ három munkanapon belül közjegyzõ bontja fel és arról okiratot készít.
A felszámoló a pályázatok értékelését és annak eredményét – a pályázatok bontását követõ nyolc napon belül –
jegyzõkönyvbe foglalja. A felszámoló a pályázat eredményérõl az összes pályázót – legkésõbb az eredmény megállapításának napjától számított öt napon belül – értesíti.
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A felszámoló fenntartja magának a jogot ahhoz, hogy:
– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, és új pályázat kiírásáról
döntsön;
– a benyújtott pályázatok pontosítására a pályázókat
írásban felszólítsa;
– a megfelelõ, azonos értékû ajánlatot tevõkkel további
tárgyalásokat folytasson.
Amennyiben a vagyontárgy megvásárlására több megfelelõ, azonos értékû (a vételár vonatkozásában legfeljebb
30%-kal eltérõ) pályázat érkezik, úgy a felszámoló a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen közli a felekkel.
Elfogadott ajánlat esetén a vevõvel az adásvételi szerzõdés a pályázatok értékelését, illetve – amennyiben annak
megtartására sor kerül – a nyilvános átrtárgyalást követõ
harminc napon belül kerül megkötésre. A vevõnek a vételárat banki átutalás útján kell megfizetni, beszámítására
nincs lehetõség.
A vagyontárgyak elõzetes egyeztetés után megtekinthetõk.
További felvilágosítás dr. Gergely Pál felszámolóbiztostól kérhetõ, a 06 (30) 938-4673-as vagy a 06 (66)
313-597-es telefonszámon.

A Duna Libra Közgazdász Zrt. (cégjegyzékszám:
[01 10 042004]; 1062 Budapest, Andrássy út 91.) mint
a GEODA GEO-VIT Kft. „f. a.” (cégjegyzékszám:
[01 09 662809]; 1191 Budapest, Fõ u. 19. X. 30.) kijelölt
felszámolója
nyilvános pályázat
útján kívánja értékesíteni az adós gazdálkodószervezet tulajdonát képezõ ingóságokat:
Megnevezés: ásványianyag-figurák.
Bruttó érték: 1 600 000 Ft.
A meghirdetett vagyon 1 600 000 Ft (egymillió-hatszázezer forint), amely összeg az általános forgalmi adót is tartalmazza.
A pályázaton való részvétel feltétele a pályázati határidõn belül a bánatpénz befizetése és a befizetésrõl szóló bizonylat csatolása a pályázathoz.
A bánatpénz nagysága 160 000 Ft (százhatvanezer forint).
Az értékesítésre felkínált vagyontárgyakra kellékszavatosságot nem vállalunk.
A vételárat a pályázati feltételfüzetben meghatározottak
szerint, átutalással kell megfizetni a szerzõdéskötéstõl számított 8 napon belül. Beszámítás a Cstv. szerint kizárt.
Az elõvásárlásra jogosultak jogaikat pályázatbontáskor
gyakorolhatják.
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A felszámolás a többször módosított 1991. évi XLIX.
törvény szerint folyik.
Az ajánlat érvényességének feltétele a fentiekben meghatározott összegû bánatpénznek az elõzetes megfizetése a
GEODA GEO-VIT Kft. „f. a.” Erste Bank Nyrt.-nél vezetett 11996217-06083388-10000001 számú bankszámlájára,
„GEODA-GEO Kft. f. a. pályázat” megjelöléssel, illetve a
feltételfüzetben foglaltaknak való megfelelõség. A pályázati ajánlatban 90 napos ajánlati kötöttséget kell vállalni.
Kérjük a pályázókat, hogy pályázati ajánlatukat egy eredeti példányban, magyar nyelven, a pályázóra való utalás
nélküli, „GEODA GEO-VIT Kft. f. a. pályázat” jeligével
feliratozott, zárt borítékban,
2008. augusztus 29-én
10 (tíz) és 11 (tizenegy) óra között
a felszámoló irodájában (1062 Budapest, Andrássy út 91.),
a feltételfüzetben meghatározott módon, tartalommal és
kellékekkel nyújtsák be.
A feltételfüzet a pályázat megjelenését követõ naptól a
benyújtás határnapját megelõzõ munkanapig naponta
10–14 óra között a felszámoló székhelyén megtekinthetõ,
illetve megvásárolható. A pályázati ajánlatokat a beadás
határidejétõl számított 8 napon belül közjegyzõ jelenlétében bontjuk fel. Pályázatbontáson részt vehetnek azok a
pályázók, akik a pályázatot határidõben benyújtották és a
bánatpénz határidõben történõ befizetését igazolni tudják.
A megfelelõ pályázati ajánlatokat a felszámoló az árajánlatok nagysága, illetve a feltételfüzetben foglaltak vállalása
alapján bírálja el.
Kiíró fenntartja magának az árajánlat-javító eljárás alkalmazásának jogát.
Amennyiben valamely ajánlati ár a legmagasabb ajánlati ár 90%-át eléri, a felszámoló a pályázók között – közjegyzõ jelenlétében – nyilvános ártárgyalást tart. A benyújtott pályázati ajánlatokat – az ártárgyalás esetét kivéve – menet közben módosítani nem lehet.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, a pályázatot a felszámoló
megfelelõ ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja.
További felvilágosítással Könczöl Adél felszámolóbiztos (tel.: 413-0807) készséggel áll rendelkezésre.

A STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft.
(Cg.: [01 09 724084]; 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.)
mint a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 1. Fpk.
11-07-70680/2. számú végzése alapján – a ANY-BER Fõvállalkozó és Szállítmányozási Korlátolt Felelõsségû
Társaság (Cg.: [11 09 010463]; székhelye: 2890 Tata, Alkotmány u. 2.) kijelölt felszámolója (képviseli: dr. Gaál
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Péter felszámolóbiztos) a folyamatban lévõ felszámolás
keretében
nyilvános pályázat
útján értékesíteni kívánja az adós ismertté vált alábbi vagyontárgyát:
Tárgyi eszközök és készlet.
Pályázati irányár: 180 millió Ft + áfa.
A pályázaton való részvétel feltételei:
– 50 000 Ft összegû bánatpénz megfizetése a felszámoló irodájában (STANDARD Kft., 1137 Budapest,
Pozsonyi út 32.) az ANY-BER Kft. „f. a.” pénztárába vagy
a STANDARD Kft. „f. a.” MKB Banknál vezetett
10300002-25922282-49020023 sz. bankszámlájára történõ utalással.
– A bánatpénz a vételárba beszámításba kerül, eredménytelen pályázat esetén 8 napon belül a pályázó részére
visszautalásra kerül.
– Az értékesítésre kerülõ vagyontárgy után kellékszavatosságot és garanciát nem vállalunk.
– A vételárba történõ beszámítást a törvény kizárja.
– A pályázatot legkésõbb (az ajánlott vételár és fizetési
mód megjelölésével) jelen hirdetmény Cégközlönyben
való közzétételétõl (2008. augusztus 14.) számított 15. napon 12 óráig személyesen kell leadni a STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft. (1137 Budapest, Pozsonyi
út 32.) címére.
– Az ajánlatot zárt borítékban kell elhelyezni, a borítékon kérjük feltüntetni: ,,ANY-BER Kft. f. a. pályázat”.
– Az ajánlatnak tartalmaznia kell jogi személynél és
gazdasági társaságnál a pályázó nevét, székhelyét, 30 napnál nem régebbi hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult tisztségviselõ aláírási címpéldányát, a megajánlott
bruttó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot
arról, hogy az ajánlattevõ 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, a vételár fedezetének igazolását.
Magánszemélynél az ajánlatnak tartalmaznia kell nevét,
címét, személyi adatokat, azonosításra alkalmas további
adatokat, a megajánlott bruttó vételárat, a vállalt fizetési
feltételeket, nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevõ 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, a vételár fedezetének igazolását.
– Az ajánlat benyújtásakor igazolni kell a bánatpénz
megfizetését.
– A pályázatok bontásáról közjegyzõ jelenlétében a
pályázati leadási határidõ lejárta után 15 napon belül kerül sor.
– A pályázat eredményérõl a felszámoló a bontástól
számított 10 napon belül írásban értesíti az ajánlattevõket.
– Az elõvásárlási jog gyakorlására jogosultak a jogosultságukat – a jogosultság igazolásával együtt – az ajánlat
benyújtásának idõpontjáig jelenthetik be a felszámolónak.
A felszámoló a pályázatot (megfelelõ pályázat hiányában) eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot hirdethet ki.
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A beérkezett ajánlatok alapján a felszámoló értékesítési
versenytárgyalást tart, amennyiben a megajánlott vételárak közötti eltérés 10%-on belül van. Ennek helyérõl, idejérõl, szabályairól írásban értesíti az ajánlattevõket.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.
A felszámoló a hatályos 1991. évi XLIX. törvény alapján felhívja az esetleges érdekelteket elõvásárlási joguk
gyakorlására, és kéri, hogy a jog gyakorlására irányuló
szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig írásban
jelentsék be.
Bõvebb tájékoztatás kérhetõ dr. Gaál Péternél, munkanapokon 8–12 óra között a 329-4940-es telefonszámon.

A STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft.
(Cg.: [01 09 724084]; 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.)
mint – a Fõvárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma 22.
Fpk. 01-04-004783/23. számú végzése alapján – a VitaInnova Fejlesztõ, Kivitelezõ és Forgalmazó Korlátolt
Felelõsségû Társaság (Cg.: [13 09 102496]; székhelye:
2038 Sóskút, Öreghegy u. 1767/3.) kijelölt felszámolója
(képviseli: dr. Dózsa Gábor felszámolóbiztos) a folyamatban lévõ felszámolás keretében
nyilvános pályázat
útján értékesíteni kívánja az adós ismertté vált alábbi vagyontárgyát:
1. Mazda E2200 gépjármû.
Pályázati irányár: 400 000 Ft + áfa.
2. Renault Trafic gépjármû.
Pályázati irányár: 200 000 Ft + áfa.
A pályázaton való részvétel feltételei:
– 50 000 Ft összegû bánatpénz megfizetése a felszámoló irodájában (STANDARD Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.) a Vita-Innova Kft. „f. a.” pénztárába vagy
a Vita-Innova Kft. „f. a.” ERSTE Banknál vezetett
11600006-00000000-25964974 sz. bankszámlájára történõ utalással.
– A bánatpénz a vételárba beszámításba kerül, eredménytelen pályázat esetén 8 napon belül a pályázó részére
visszautalásra kerül.
– Az értékesítésre kerülõ vagyontárgy után kellékszavatosságot és garanciát nem vállalunk.
– A vételárba történõ beszámítást a törvény kizárja.
– A pályázatot legkésõbb (az ajánlott vételár és fizetési
mód megjelölésével) jelen hirdetmény Cégközlönyben
való közzétételétõl (2008. augusztus 14.) számított 15. napon 12 óráig személyesen kell leadni a STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft. (1137 Budapest, Pozsonyi
út 32.) címére.
– Az ajánlatot zárt borítékban kell elhelyezni, a borítékon kérjük feltüntetni: ,,Vita-Innova Kft. f. a. pályázat”.
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– Az ajánlatnak tartalmaznia kell jogi személynél és
gazdasági társaságnál a pályázó nevét, székhelyét, 30 napnál nem régebbi hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult tisztségviselõ aláírási címpéldányát, a megajánlott
bruttó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot
arról, hogy az ajánlattevõ 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, a vételár fedezetének igazolását.
Magánszemélynél az ajánlatnak tartalmaznia kell nevét,
címét, személyi adatokat, azonosításra alkalmas további
adatokat, a megajánlott bruttó vételárat, a vállalt fizetési
feltételeket, nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevõ 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, a vételár fedezetének igazolását.
– Az ajánlat benyújtásakor igazolni kell a bánatpénz
megfizetését.
– A pályázatok bontásáról közjegyzõ jelenlétében a
pályázati leadási határidõ lejárta után 15 napon belül kerül sor.
– A pályázat eredményérõl a felszámoló a bontástól
számított 10 napon belül írásban értesíti az ajánlattevõket.
– Az elõvásárlási jog gyakorlására jogosultak a jogosultságukat – a jogosultság igazolásával együtt – az ajánlat
benyújtásának idõpontjáig jelenthetik be a felszámolónak.
A felszámoló a pályázatot (megfelelõ pályázat hiányában) eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot hirdethet ki.
A beérkezett ajánlatok alapján a felszámoló értékesítési
versenytárgyalást tart, amennyiben a megajánlott vételárak közötti eltérés 10%-on belül van. Ennek helyérõl, idejérõl, szabályairól írásban értesíti az ajánlattevõket.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.
A felszámoló a hatályos 1991. évi XLIX. törvény alapján felhívja az esetleges érdekelteket elõvásárlási joguk
gyakorlására, és kéri, hogy a jog gyakorlására irányuló
szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig írásban
jelentsék be.
Bõvebb tájékoztatás kérhetõ Nagy József Zsoltnál,
munkanapokon 8–12 óra között a 329-4940-es telefonszámon.

Az Apport Gazdasági Szolgáltató Kft. (Cg.:
[18 09 000366]; székhelye: 9700 Szombathely, Engels
u. 34.) mint a Sajtár Élelmiszer Gyártó és Elõkészítõ Kft. „f. a.” (Cg.: [18 09 105009]; székhelye: 9700
Szombathely, Várkonyi u. 15.) Vas Megyei Bíróság
5. Fpk. 18-07-000-164/13. számú végzésében kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti a felszámolás alatt álló szervezet vagyonát.
Az értékesítendõ ingatlan:
Major (4336 Õr, belterület), terület 40 361 m 2.
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Hrsz.: 95/4.
Az ingatlan tartozékai, jellemzõ tulajdonságai:
Major: iroda, használaton kívüli feldolgozóüzem, vasszerkezetes szín, fafeldolgozó üzem.
Alapozása beton, falazata vályogtégla, tetõzete hullámpala. Az ingatlan jelenleg használaton kívüli, felújításra
szorul.
Az ingatlant útszolgalmi jog terheli.
Irányár: 8 500 000 Ft
A felsorolt irányár a külön felszámítandó általános forgalmi adót nem tartalmazza.
A pályázaton való részvétel feltétele az irányár
10%-ának, mint bánatpénznek a befizetése – legkésõbb a
pályázat benyújtásának napjáig – a felszámoló szervezet
12094507-00123318-00100003 számú bankszámlájára.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, pontos
címét, 30 napnál nem régebbi cégkivonatát (vagy vállalkozói igazolvány másolatát), a megvásárolni szándékozott
vagyonelem pontos megnevezését, a bánatpénz befizetésének igazolását, a megajánlott vételár összegét, a vételár
megfizetésének pályázó által vállalt határidejét.
A pályázónak nyilatkoznia kell a jelen hirdetményben
foglalt pályázati feltételek vállalásáról.
A pályázati kiírás a felszámoló székhelyén, valamint a
www.apport.hu honlapon megtekinthetõ.
A részletes pályázati feltételeket tartalmazó tájékoztató
füzet a felszámolás alatt levõ szervezet székhelyén megtekinthetõ.
A vételár megfizetésénél hitelezõi igény beszámítására
nincs lehetõség.
A pályázatokat
2008. augusztus 29. (déli) 12 óráig
kell a felszámoló székhelyén, zárt borítékban benyújtani.
A pályázat postai úton is benyújtható, de a pályázó felelõssége, hogy az a fenti határidõig megérkezzék. A zárt borítékra kérjük ráírni: ,,SAJTÁR Kft. f. a. pályázat”.
A pályázatok bontása és elbírálása a benyújtási határidõ
lejárta után számított 10 munkanapon belül megtörténik.
A felszámoló fenntartja a jogát arra, hogy kedvezõtlen
ajánlat esetén indoklás nélkül érvénytelennek nyilvánítsa a
pályázatot.
A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.
Megfelelõ, közel azonos értékû pályázatok esetén az ajánlattevõk között ártárgyalás megtartására kerül sor, amelynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a
résztvevõkkel a felszámoló ismerteti.
A felszámoló értesíti az arra jogosultakat, hogy elõvásárlási jogukkal csak a pályázat keretén és feltételein belül
élhetnek.
A pályázatban felsorolt ingatlan megtekintése elõzetes
egyeztetés alapján a helyszínen biztosított.
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Bõvebb felvilágosítás Kovácsné Gyarmati Ilona felszámolótól, a székhelyen [9700 Szombathely, Engels u. 34.;
telefon/fax: 06 (94) 508-219, 06 (94) 316-750, e-mail:
apport@t-online.hu kérhetõ.

Az ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelõ Zrt. (Cg.:
[01 10 042854]; 1055 Budapest, Szent István krt. 1.)
mint a GERKULESZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „f. a.” (Cg.:
[01 09 561061]; 1119 Budapest, Pajkos u. 22/A), Fõvárosi Bíróság által kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti az adós cég vagyonának részét képezõ,
gazdasági társasággal szemben fennálló peresített, kifejezetten bizonytalan, kétes követelését.
A követelés összege: 403 789 USD.
Irányár nélkül.
Bánatpénz: 300 000 Ft.
Az eladó a követelés érvényesíthetõségéért a felelõsséget a Ptk. 330. § (1) bekezdés a) pontja szerint kifejezetten
és egyértelmûen kizárja. A követelésre vonatkozóan rendelkezésre álló dokumentumokba, iratokba betekintést a
helyszínen biztosítjuk. Ezekrõl másolatot, feljegyzést készíteni nem áll módjában elõzetesen a pályázónak. A pályázat nyertese a szerzõdéskötést és a vételár teljes kifizetését követõen a rendelkezésre álló iratokat megkapja a vonatkozó jogszabályokban foglaltak figyelembevételével.
A pályázaton való részvétel feltétele:
– A megjelölt összegû bánatpénz befizetése az ÁFI Felszámoló és Vagyonkelezõ Zrt. UniCredit Bank Rt.-nél vezetett 10900035-00000002-96040018 számú bankszámlájára, vagy a felszámoló által kezelt pénztárba történhet,
legkésõbb a pályázat benyújtásának határidejéig.
– A bánatpénz a vételárba beszámításra kerül, eredménytelen pályázat esetén 15 napon belül a pályázó részére visszafizetésre kerül.
– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 40 napig fenntartja.
– A pályázatoknak tartalmazniuk kell többek között a
pályázó fõbb adatait (a pályázó nevét, székhelyét, hatályos
cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult tisztségviselõ aláírási címpéldányát), az ajánlott vételárat, a bánatpénz befizetésének igazolását, s a fizetési feltételekre vonatkozó nyilatkozatot.
– Az írásos pályázati ajánlatokat zárt borítékban 2 példányban „GERKULESZ-PÁLYÁZAT” jeligével a felszámolóbiztos (1055 Budapest, Szent István körút 1. I. em.)
titkárságán kell személyesen benyújtani jelen közlemény
Cégközlönyben való megjelenését (2008. augusztus 14.)
követõ 15. nap legkésõbb 12 óráig.
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– A pályázatok bontásáról közjegyzõ jelenlétében, a
pályázati leadási határidõ lejárta után 30 napon belül kerül sor.
– A pályázat eredményérõl a felszámoló a bontástól
számított 15 napon belül írásban értesíti az ajánlattevõket.
A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy
– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot, eredménytelennek nyilvánítsa, s új pályázat kiírásáról döntsön,
– a legkedvezõbb ajánlatot tevõ pályázók között ártárgyalás keretében döntsön az eljárásra vonatkozó csõdtörvény 49/A. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével (amennyiben a megajánlott vételárak közötti eltérés
10%-on belül van),
– jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.
A felszámoló felhívja az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy ezen szándékukat – jogosultságuk igazolása mellett –
a pályázat beadási határidejéig írásban adják le.
A vagyontárgyakért kellékszavatosságot nem vállalunk, beszámítást nem fogadunk el.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ munkanapokon 9–12 óra között az alábbi elérhetõségen: 1055 Budapest, Szent István körút 1. I. em., dr. Arany
Beatrix, tel.: 302-3420.

A CSABAHOLDING Kft. (Cg.: [01 09 683720]; székhelye: 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I. 4.;) mint a
SZAJKÓ-FARM Kft. „f. a.” (Cg.: [17 09 004303]; székhelye: 7148 Alsónyék, Csikómajor, 560/1.) adós kijelölt
felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti a nevezett felszámolás alatt álló szervezet
Alsónyék külterület 0560/1. hrsz. alatt nyilvántartott „kivett major” megnevezésû ingatlanát, aminek irányára:
20 000 000 Ft + áfa.
A nyilvános értékesítésen tulajdonjogot szerzõ pályázó
az adóssal szemben beszámítással nem élhet.
Az értékesítésre kerülõ ingatlan a felszámolóval történt
elõzetes egyeztetést követõen megtekinthetõ a felszámolóbiztos, vagy az általa írásban meghatalmazott személy jelenlétében. Az értékesítéssel kapcsolatban tájékoztatást ad Simon József felszámolóbiztos [(telefon: 06 (30)
235-0736)].
A pályázaton történõ részvétel feltétele 1 000 000 Ft bánatpénznek a felszámoló CSABAHOLDING Kft. CIB
Bank Rt.-nél vezetett 10700165-04411402-52200005 számú számlájára történõ befizetése, illetve az errõl szóló igazolásnak a pályázathoz történõ csatolása. Fizetéskor, illetve átutaláskor a bizonylatra kérjük ráírni: „SZAJKÓFARM Kft. f. a. pályázati bánatpénz”.
A bánatpénz a vételárba beszámít, sikertelen pályázat
esetén 8 banki napon belül, kamatmentesen visszafizetésre
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kerül. A pályázatban kérjük megjelölni, hogy sikertelen
pályázat esetén milyen bankszámlaszámra kérik a bánatpénz visszautalását.
A pályázatokat a felszámoló pécsi irodájába – 7633
Pécs, Endresz Gy. u. 2. I. em. – kérjük munkanapokon
10 órától 12 óráig személyesen beadni, vagy postai úton
megküldeni. A borítékra írják rá: ,,SZAJKÓ-FARM Kft.
f. a. pályázat”. A pályázatok beérkezésének végsõ határideje a Cégközlönyben való közzétételt (2008. augusztus 14.) követõ 15. nap 12 óra.
A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ nevét, címét, gazdálkodószervezet esetén 30 napnál nem régebbi
cégkivonatot, a cégjegyzésre jogosult személy aláírási
címpéldányát, a nettó ajánlati ár egyértelmû meghatározását, a fizetés módját, az ajánlat érvényességi idejét, amely
nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határidõt követõ
30 nap.
A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében történik, a pályázók a nyilvános pályázat eredményérõl értesítést kapnak.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítsa és új pályázat kiírásáról
döntsön.
Amennyiben több megfelelõ, vagy a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérõ pályázat érkezik, a pályázat kiírója nyilvános ártárgyalást tart, melyrõl az érdekelteket értesíti.

A STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft. (Cg.:
[01 09 724084]; 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.) mint a
Csongrád Megyei Bíróság 2. Fpk. 06 08 000119/9. számú
végzése alapján a SUNINVEST-DI Befektetési és Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (Cg.:
[06 10 000288]; 6621 Derekegyház, Ördöngös 31.) kijelölt felszámolója (képviseli: dr. Dózsa Gábor felszámolóbiztos) a folyamatban lévõ felszámolás keretében
nyilvános pályázat
útján értékesíteni kívánja az adós ismertté vált alábbi vagyontárgyát:
1. Derekegyház 0457/1. és 0457/2. hrsz.-ú, 58 942
négyzetméter, illetve 3489 négyzetméter alapterületû major és szérûskert, illetve panzió megnevezésû ingatlanok.
Pályázati irányár: 182 millió Ft + áfa
A pályázaton való részvétel feltételei:
– 10 000 000 Ft összegû bánatpénz megfizetése a felszámoló irodájában (STANDARD Kft. 1137 Budapest,
Pozsonyi út 32.) a SUNINVEST-DI Zrt. „f. a.” pénztárába,
vagy a STANDARD Kft. MKB Bank Zrt.-nél vezetett
10300002-25922282-49020023 számú bankszámlájára
történõ utalással.
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– A bánatpénz a vételárba beszámításba kerül, eredménytelen pályázat esetén 8 napon belül a pályázó részére
visszautalásra kerül.
– Az értékesítésre kerülõ vagyontárgy után kellékszavatosságot és garanciát nem vállalunk.
– A vételárba történõ beszámítást a törvény kizárja.
– A pályázatot legkésõbb (az ajánlott vételár és fizetési
mód megjelölésével) jelen hirdetmény Cégközlönyben
való közzétételétõl (2008. augusztus 14.) számított 15. napon 12 óráig személyesen kell leadni a STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft. (1137 Budapest, Pozsonyi
út 32.) címére.
– Az ajánlatot zárt borítékban kell elhelyezni, a borítékon kérjük feltüntetni: „SUNINVEST-DI Zrt. f. a. pályázat”.
– Az ajánlatnak tartalmaznia kell jogi személynél és
gazdasági társaságnál a pályázó nevét, székhelyét, 30 napnál nem régebbi hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult tisztségviselõ aláírási címpéldányát, a megajánlott
bruttó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot
arról, hogy az ajánlattevõ 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, a vételár fedezetének igazolását.
Magánszemélynél az ajánlatnak tartalmaznia kell nevét,
címét, személyi adatokat, azonosításra alkalmas további
adatokat, a megajánlott bruttó vételárat, a vállalt fizetési
feltételeket, nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevõ 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, a vételár fedezetének igazolását.
– Az ajánlat benyújtásakor igazolni kell a bánatpénz
megfizetését.
– A pályázatok bontásáról közjegyzõ jelenlétében a
pályázati eladási határidõ lejárta után 15 napon belül kerül sor.
– A pályázat eredményérõl a felszámoló a bontástól
számított 10 napon belül írásban értesíti az ajánlattevõket.
– Az elõvásárlási jog gyakorlására jogosultak a jogosultságukat – a jogosultság igazolásával együtt – az ajánlat
benyújtásának idõpontjáig jelenthetik be a felszámolónak.
A felszámoló a pályázatot (megfelelõ pályázat hiányában) eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot hirdethet ki.
A beérkezett ajánlatok alapján a felszámoló értékesítési
versenytárgyalást tart, amennyiben a megajánlott vételárak közötti eltérés 10%-on belül van. Ennek helyérõl, idejérõl, szabályairól írásban értesíti az ajánlattevõket.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.
A felszámoló a hatályos 1991. évi XLIX. törvény alapján felhívja az esetleges érdekelteket elõvásárlási joguk
gyakorlására, és kéri, hogy a jog gyakorlására irányuló
szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig írásban
jelentsék be.
Bõvebb tájékoztatás kérhetõ Nagy József Zsoltnál munkanapokon 8–12 óra között a 329-4940-es telefonszámon.
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A CSABAHOLDING Kft. (Cg.: [01 09 683720]; 1132
Budapest, Visegrádi u. 60.) mint a Tenkes-Beton Kft.
„f. a.” (Cg.: [02 09 067946]; 7623 Pécs, Mártírok útja 17.)
adós kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti a nevezett felszámolás alatt álló szervezet
Kisszentmárton külterület 0124/2. hrsz. alatt nyilvántartott
„kivett gazdasági épület és udvar” megnevezésû ingatlanát, irányár: 6 000 000 Ft + áfa.
A nyilvános értékesítésen tulajdonjogot szerzõ pályázó
az adóssal szemben beszámítással nem élhet.
Az értékesítésre kerülõ ingatlan a felszámolóval történt
elõzetes egyetetést követõen megtekinthetõ a felszámolóbiztos, vagy az általa írásban meghatalmazott személy jelenlétében. Az értékesítéssel kapcsolatban tájékoztatást ad
Simon József felszámolóbiztos [tel.: 06 (30) 235-0736].
A pályázaton történõ részvétel feltétele 500 000 Ft bánatpénznek a felszámoló CSABAHOLDING Kft. CIB Bank
Rt.-nél vezetett 10700165–04411402–52200005 számú
számlájára történõ befizetése, illetve az errõl szóló igazolásnak a pályázathoz történõ csatolása. Fizetéskor, illetve átutaláskor a bizonylatra kérjük ráírni: „Tenkes-Beton Kft.
f. a. pályázati bánatpénz”.
A bánatpénz a vételárba beszámít, sikertelen pályázat
esetén 8 banki napon belül, kamatmentesen visszafizetésre
kerül. A pályázatban kérjük megjelölni, hogy sikertelen
pályázat esetén milyen bankszámlaszámra kérik a bánatpénz visszautalását.
A pályázatokat a felszámoló pécsi irodájába – 7633
Pécs, Endresz Gy. u. 2. I. em. – kérjük munkanapokon
10 órától 12 óráig személyesen beadni, vagy postai úton
megküldeni. A borítékra írják rá: „Tenkes-Beton Kft. f. a.
pályázat”. A pályázatok beérkezésének végsõ határideje a
Cégközlönyben való közzétételt (2008. augusztus 14.) követõ 15. nap 12 óra.
A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ nevét, címét, gazdálkodószervezet esetén 30 napnál nem régebbi
cégkivonatot, a cégjegyzésre jogosult személy aláírási
címpéldányát, a nettó ajánlati ár egyértelmû meghatározását, a fizetés módját, az ajánlat érvényességi idejét, amely
nem lehet kevesebb mint a benyújtási határidõt követõ
30 nap.
A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében történik, a pályázók a nyilvános pályázat eredményérõl értesítést kapnak.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítsa és új pályázat kiírásáról
döntsön.
Amennyiben több megfelelõ, vagy a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérõ pályázat érékezik a pályázat kiírója nyilvános ártárgyalást tart, melyrõl az érdekelteket értesíti.
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Az ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelõ Zrt. (Cg.:
[01 10 042854]; 1055 Budapest, Szent István krt. 1. I. 3.)
mint a NEUTRON Gépészeti és Építõipari Kft. „f. a.”
(Cg.: [17 09 001243]; 7030 Paks, Paksi Atomerõmû 17.,
Északi bejáró 8803/10/A/14.), Tolna Megyei Bíróság által
kijelölt felszámolója,
nyilvános pályázat
útján, értékesíteni kívánja a felszámolás alá került társaság
tulajdonában álló alábbi ingatlanokat:
Paks belterület 2546. helyrajzi szám alatt nyilvántartott,
természetben Paks, Sárgödör tér alatti befejezetlen présház
1/1 tulajdoni hányada,
Paks zártkert 13742/2. helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben Paks, Vácika dûlõ alatti 2110 négyzetméter, kivett gazdasági épület és udvar, szõlõ 4/5 tulajdoni
hányada.
Pályázati irányár: 8 000 000 Ft + áfa.
A meghirdetett ingatlanokat a felszámoló elsõdlegesen
együtt kívánja értékesíteni.
A pályázaton való részvétel feltételei:
– 1 000 000 Ft bánatpénz megfizetése a felszámoló által kezelt pénztárba.
– A bánatpénz a vételárba beszámításba kerül, eredménytelen pályázat esetén 15 napon belül a pályázó részére visszafizetésre kerül.
– A pályázatot legkésõbb (az ajánlott vételár és fizetési
mód megjelölésével) jelen hirdetmény Cégközlönyben
való közzétételétõl (2008. augusztus 14.) számított 15. napon 12 óráig leadni az ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelõ Zrt. (1055 Budapest, Szent István krt. 1.) székhelyén.
– Az ajánlatot zárt borítékban kell elhelyezni, a borítékon kérjük feltüntetni: ,,NEUTRON Kft. f. a. pályázat”.
– Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult
tisztségviselõ aláírási címpéldányát, a megajánlott bruttó
vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot arról,
hogy az ajánlattevõ 60 napos ajánlati kötöttséget vállal.
– Az ajánlat benyújtásakor igazolni kell a bánatpénz
megfizetését.
– A pályázatok bontására közjegyzõ jelenlétében a
pályázati leadási határidõ lejárta után 30 napon belül kerül sor.
– A pályázat eredményérõl a felszámoló a bontástól
számított 15 napon belül írásban értesíti az ajánlattevõket.
– Az elõvásárlási jog gyakorlására jogosultak a jogosultságukat – a jogosultság igazolásával együtt – az ajánlat
benyújtásának idõpontjáig jelenthetik be a felszámolónak.
A felszámoló a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot hirdethet ki.
A beérkezett ajánlatok alapján a felszámoló értékesítési
versenytárgyalást tart, amennyiben a megajánlott vételárak közötti eltérés 10%-on belül van. Ennek helyérõl, idejérõl, szabályairól írásban értesíti az ajánlattevõket.
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A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.
A felszámoló a hatályos 1991. évi IL. törvény alapján
felhívja az esetleges érdekelteket elõvásárlási joguk gyakorlására, és kéri, hogy a jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályázat benyújtási határidejéig írásban jelentsék be.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad Kántor
Zoltán felszámolóbiztos, munkanapokon 9–11 óra között,
a 302-3420-as telefonszámon.

A STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft. (Cg.:
[01 09 724084]; 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.) mint az
Euréka Ingatlanfejlesztési és Befektetési Kft. „f. a.”
(Cg.: [07 09 000951]; 8000 Székesfehérvár, Táncsics u. 6.
I. 4.) – a Fejér Megyei Bíróság 6. Fpk. 07 06 000164/12.
sz. számú végzésével – kijelölt felszámolója (képviseli:
Kovács Péter felszámolóbiztos) a folyamatban lévõ felszámolás keretében
nyilvános pályázat
útján értékesíteni kívánja az adós ismertté vált alábbi vagyontárgyát:
Követelés
Névérték: 2 034 126 Ft
Pályázati irányár: 1 500 000 Ft
Bánatpénz: 200 000 Ft
A pályázaton való részvétel feltételei:
– Meghatározott összegû bánatpénz megfizetése az
Euréka Kft. „f. a.” ERSTE Bank Hungary Nyrt.-nél vezetett 11600006- 00000000-25906240 számú bankszámlájára, vagy a felszámoló székhelyén (STANDARD Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.).
– A bánatpénz eredménytelen pályázat esetén 8 napon
belül a pályázó részére visszautalásra kerül.
– A vételárba történõ beszámítást a törvény kizárja.
– A követelés értékéért, behajthatóságáért, illetve érvényesíthetõségéért a kiíró felelõsséget nem vállal. A pályázónak vállalnia kell a pályázatban az üggyel kapcsolatban
felmerülõ összes költséget.
– A pályázatot legkésõbb (az ajánlott vételár és fizetési
mód megjelölésével) jelen hirdetmény Cégközlönyben
való közzétételétõl (2008. augusztus 14.) számított 15. napon 12 óráig személyesen kell leadni a STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft. (1137 Budapest, Pozsonyi
út 32.) címére.
– Az ajánlatot zárt borítékban kell elhelyezni, a borítékon kérjük feltüntetni: „Euréka Kft. f. a. pályázat”.
– Az ajánlatnak tartalmaznia kell jogi személynél és
gazdasági társaságnál a pályázó nevét, székhelyét, 30 napnál nem régebbi hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult tisztségviselõ aláírási címpéldányát, a megajánlott
bruttó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot
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arról, hogy az ajánlattevõ 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, a vételár fedezetének igazolását.
Magánszemélynél az ajánlatnak tartalmaznia kell nevét,
címét, személyi adatokat, azonosításra alkalmas további
adatokat, a megajánlott bruttó vételárat, a vállalt fizetési
feltételeket, nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevõ 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, a vételár fedezetének igazolását.
– Az ajánlat benyújtásakor igazolni kell a bánatpénz
megfizetését.
– A pályázatok bontásáról közjegyzõ jelenlétében a
pályázati leadási határidõ lejárta után 15 napon belül kerül sor.
– A pályázat eredményérõl a felszámoló a bontástól
számított 10 napon belül írásban értesíti az ajánlattevõket.
– Az elõvásárlási jog gyakorlására jogosultak a jogosultságukat – a jogosultság igazolásával együtt – az ajánlat
benyújtásának idõpontjáig jelenthetik be a felszámolónak.
A felszámoló a pályázatot (megfelelõ pályázat hiányában) eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot hirdethet ki. A beérkezett ajánlatok alapján a felszámoló értékesítési versenytárgyalást tart, amennyiben a megajánlott
vételárak közötti eltérés 10%-on belül van. Ennek helyérõl, idejérõl, szabályairól írásban értesíti az ajánlattevõket.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.
A felszámoló a hatályos 1991. évi XLIX. törvény
alapján felhívja az esetleges érdekelteket elõvásárlási
joguk gyakorlására, és kéri, hogy a jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig
írásban jelentsék be.
Bõvebb tájékoztatás kérhetõ Madi Tímea felszámolóbiztostól, munkanapokon 8–12 óra között a 329-4940-es
telefonszámon.

A STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft. (Cg.:
[01 09 724084]; 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.) mint a
ROAD 97 Építõipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
„f. a.” (Cg.: [13 09 075161]; 2115 Vácszentlászló, Jókai
u. 23.) – a Pest Megyei Bíróság 11. Fpk. 13-07-000846/6.
számú végzésével – kijelölt felszámolója (képviseli:
Kovács Péter felszámolóbiztos) a folyamatban lévõ felszámolás keretében
nyilvános pályázat
útján értékesíteni kívánja az adós ismertté vált alábbi vagyontárgyát:
2005-ös évjáratú Dacia Logan típusú gépjármû
Pályázati irányár: 1 700 000 Ft
Bánatpénz: 200 000 Ft
A pályázaton való részvétel feltételei:
– Meghatározott összegû bánatpénz megfizetése a felszámoló irodájában (STANDARD Kft., 1137 Budapest,
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Pozsonyi út 32.) a ROAD 97 Kft. „f. a.” pénztárába, vagy
a felszámoló MKB Rt.-nél vezetett 10300002-2592228249020023 számú bankszámlájára történõ utalással.
– A bánatpénz eredménytelen pályázat esetén 8 napon
belül a pályázó részére visszautalásra kerül.
– A vételárba történõ beszámítást a törvény kizárja.
– A pályázatot legkésõbb (az ajánlott és fizetési mód
megjelölésével) jelen hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008. augusztus 14.) számított 15. napon
12 óráig személyesen kell leadni a STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft. (1137 Budapest, Pozsonyi
út 32.) címére.
– Az ajánlatot zárt borítékban kell elhelyezni, a borítékon kérjük feltüntetni: „ROAD 97 Kft. f. a. pályázat”.
– Az ajánlatnak tartalmaznia kell jogi személynél
és gazdasági társaságnál a pályázó nevét, székhelyét,
30 napnál nem régebbi hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult tisztségviselõ aláírási címpéldányát,
a megajánlott bruttó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevõ 60 napos
ajánlati kötöttséget vállal, a vételár fedezetének igazolását.
– Magánszemélynél az ajánlatnak tartalmaznia kell
nevét, címét, személyi adatokat, azonosításra alkalmas
további adatokat, a megajánlott bruttó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot arról, hogy az
ajánlattevõ 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, a vételár
fedezetének igazolását.
– A pályázatok bontásáról közjegyzõ jelenlétében, a
pályázati leadási határidõ lejárta után 15 napon belül kerül sor.
– A pályázat eredményérõl a felszámoló a bontástól
számított 10 napon belül írásban értesíti az ajánlattevõket.
– Az elõvásárlási jog gyakorlására jogosultak a jogosultságukat – a jogosultság igazolásával együtt – az ajánlat
benyújtásának idõpontjáig jelenthetik be a felszámolónak.
A felszámoló a pályázatot (megfelelõ pályázat hiányában) eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot hirdethet ki.
A beérkezett ajánlatok alapján a felszámoló értékesítési
versenytárgyalást tart, amennyiben a megajánlott vételárak közötti eltérés 10%-on belül van. Ennek helyérõl, idejérõl, szabályairól írásban értesíti az ajánlattevõket.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.
A felszámoló a hatályos 1991. évi XLIX. törvény alapján felhívja az esetleges érdekelteket elõvásárlási joguk
gyakorlására, és kéri, hogy a jog gyakorlására irányuló
szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig írásban
jelentsék be.
Bõvebb tájékoztatás kérhetõ Gyuricza Tibortól, munkanapokon 8–12 óra között a 329-4940-es telefonszámon.
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A Delta Nova Kft. (Cg.: [11 09 002635; 2890 Tata, Ady
E. u. 67.) mint az UNION-BETON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [11 09 013514]; 2800 Tatabánya,
Vágóhíd u. 2.) felszámolója

A PÁTRIA CONSULT Zrt. (Cg.: [01 10 044933];
1034 Budapest, Seregély u. 13.), mint a Bakos Hûtõipari Rt. „f. a.” (Cg.: [13 10 040446], 2600 Vác, Köztársaság út 11–13.) felszámolója

nyilvános pályázat

pályázat

útján értékesíti az adós tulajdonát képezõ alábbi gépjármûvet:
FIAT Doblo Panorama 1.4 8V Family típusú személygépkocsi
– frsz.: KVR-111
– gyártási év: 2006.
– hengertérfogat: 1368 cm3
Irányár áfával együtt: 2 103 000 Ft.
A pályázatokat tértivevényes levélben a felszámoló
székhelyére – Delta Nova Kft., 2891 Tata, Pf. 74 – kérjük
beküldeni.
A borítékra kérjük ráírni: „UNION-BETON Kft. f. a.
pályázat”.

útján értékesíti a felszámolás alatt álló társaság tulajdonát
képezõ alábbi ingatlant és eszközeit:
Bernecebaráti 029/7. helyrajzi szám alatt felvett hûtõházat, berendezéseit, a hûtõházhoz tartozó eszközöket, göngyölegeket.
Irányár: 110 000 000 Ft + áfa.
Az ingatlan elõzetesen telefonon egyeztetett idõpontban [06 (1) 388-8101 Merkné Karámos Ágnes] tekinthetõ
meg.
Kellékszavatosságot a felszámoló kizárja.
A pályázatokat 1 példányban, magyar nyelven, zárt borítékban, „Bakos Rt. f. a. pályázat” megjelöléssel, a pályázóra történõ utalás nélkül

A pályázatok beérkezésének határideje:
2008. szeptember 1.
Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 napon belül közjegyzõ jelenlétében kerül sor.
Azonos, vagy a legjobb és még elfogadható ajánlati ártól 10%-on belüli sávban árat ajánlók között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, melynek feltételeit az ártárgyalást
megelõzõen az érintettekkel a felszámoló ismerteti.
A pályázaton való részvétel feltétele:
– A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, címét, a bruttó ajánlati ár egyértelmû meghatározását, a fizetés módját, feltételeit és a fizetési határidõt.
– A pályázó köteles az ajánlott vételár 10%-át a Delta
Nova Kft. 10300002-46529499-00003285 számú számlájára átutalni, illetve készpénzben bánatpénzként befizetni
és a befizetés igazolását a pályázathoz mellékelni. Az
eredménytelenül pályázó részére, illetve eredménytelen
pályázat esetén a felszámoló a bánatpénzt a pályázatok értékelését követõen 8 napon belül visszautalja.
Az elõvásárlásra jogosultak e jogukat a nyilvános értékesítés keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a
kialakult vételár ismeretében vételi szándékukról nyilatkozatot tesznek. Az elõvásárlási jog gyakorlása érdekében
a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy az
elõvételi jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig írásban jelentsék be.
A felszámoló fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, illetve a pályázati kiírást indoklás nélkül bármikor visszavonja.
A pályázatról további felvilágosítás Rónavölgyi Bélától, a felszámoló megbízottjától kérhetõ telefonon: 06 (34)
487-724, 06 (34) 380-935, 06 (30) 226-8310.

2008. szeptember 22-én 12 óráig
történõ beérkezési idõpontig a felszámoló 1034 Budapest,
Seregély u. 13. szám alatti székhelyére postai úton vagy
személyesen lehet benyújtani.
A pályázatok bontására a benyújtásra megadott határidõtõl számított 8 napon belül közjegyzõ jelenlétében kerül sor.
Az érvényes pályázat feltételeit, az ingatlan és ingóságok fõbb adatait, bemutatását tartalmazó dokumentum a
felszámolónál elõzetesen egyeztetett idõpontban megtekinthetõ, illetve 10 000 Ft + áfa összegért megvásárolható.
Az ismertetõ anyag kizárólag ezen pályázat céljára
használható, továbbadása, publikálása nem megengedett.
A pályázatnak elsõdlegesen tartalmaznia kell:
– a pályázó nevét, címét, adatait, telefon/fax elérhetõségét, gazdálkodószervezet 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,
– vételárfedezet-igazolást,
– kötelezettségvállalást arra, hogy a pályázat megnyerése esetén az értesítés átvételétõl, valamint az ártárgyalástól számított 8 napon belül az adásvételi szerzõdést megköti, valamint a vételárat átutalással az adásvételi szerzõdésben foglaltak szerint annak aláírásától számított 30 napon belül forintban megfizeti. Fentiek nem teljesülése esetén felszámoló jogosult a következõ pályázóval szerzõdést
kötni.
– 15 000 000 Ft bánatpénz jogcímén a Bakos Bt. „f. a.”
13597539-12302010-00028656 számú számlájára történõ
befizetésének igazolását,
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– pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem
esik ingatlanszerzési korlátozás alá,
– 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 eredményesen 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 (ártárgyalást)
követõen intézkedik. A beérkezett pályázatok elbírálását
követõen annak eredményérõl a pályázót írásban értesítjük.
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 Merckné Karámos Ágnes felszámolóbiztos ad a 06 (1) 388-8101-es telefonszámon.

Az ÁZSIÓ Könyvszakértõi, Gazdasági tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedelmi Kft. (Cg.: [15 09 060370]; 4400
Nyíregyháza, Dózsa Gy. u. 1. IV. em. Pf. 54), mint a „SZEMA” Szabolcsi Elsõ Magyar Agrárbörze Beszerzõ,
Értékesítõ és Szolgáltató Szövetkezet „f. a.” (Cg.:
[15 02 050509]; 4552 Napkor, Ilona u. 17/B, adószám:
11898487-2-15]; felszámolóbiztos: Pekk Antal) a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Bíróság 10. Fpk. 15-05-000332/6.
számú végzésével kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló társaság 576 db használt, selejtes tartályládáját. Irányár:
2800 Ft/db.
Az irányár az áfát nem tartalmazza.
A pályázaton való részvétel feltétele:
A göngyölegekre csak együttesen lehet ajánlatot tenni.
A pályázati kiírásban szereplõ nettó irányár 10%-ának
megfelelõ összegû bánatpénz megfizetése a Szema Szövetkezet „f. a.” Polgári Takarékszövetkezet nyíregyházi

6003

fiókjánál vezetett 61200412-10032550-00000000 számú
számlájára 2008. augusztus 29-én 12 óráig.
A bánatpénz a vételárba beszámításra kerül, eredménytelen pályázat esetén 8 napon belül a pályázó részére
visszautalásra kerül.
A pályázatok (az ajánlott vételár és fizetési mód megjelölésével)
2008. szeptember 1-jén 9–12 óra között
nyújthatók be személyesen a 4400 Nyíregyháza, Dózsa
Gy. u. 1. IV. emelet címen.
Az ajánlatot zárt borítékban kell elhelyezni, a borítékon
kérjük feltüntetni „SZEMA Szövetkezet f. a. pályázat”.
A zárt borítékban kell elhelyezni a bánatpénz megfizetésének igazolását.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlott vételárat és a
vételár megfizetésének módját.
A pályázati ajánlatokat a benyújtás helyszínén, 2008.
szeptember 2-án 8 óra 30 perckor közjegyzõ jelenlétében
bontjuk fel.
A pályázat eredményérõl a felszámoló 30 napon belül
írásban értesíti az ajánlattevõket.
Az elõvásárlási jog gyakorlására jogosultak, a jogosultságukat – a jogosultság igazolásával együtt – az ajánlatok
benyújtására nyitva álló határidõig írásban jelenthetik be a
felszámolónak.
A felszámoló a pályázatot (megfelelõ pályázat hiányában) eredménytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki. Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az ajánlattevõk között késõbbi idõpontban nyilvános ártárgyalás
megtartására kerül sor, amelynek feltételeit az ártárgyalás
megkezdését megelõzõen a résztvevõkkel a felszámoló
közli.
A vételárba a hitelezõi követelések beszámítására nincs
lehetõség, ezt a felszámoló kizárja. Bõvebb felvilágosítás kapható Pekk Antal felszámolóbiztostól a 06 (42)
500-264-es telefonszámon.

Az ÁZSIÓ Könyvszakértõi, Gazdasági tanácsadói,
Szolgáltatói és Kereskedelmi Kft. (Cg.: [15 09 060370];
4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. u. 1. IV. em. Pf. 54), mint
a „VEST-UNION-IMPEX” Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „f. a.” (cégjegyzékszám:
[15 09 061573]; 4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 98.; adószám: [10749524-2-15], felszámolóbiztos: Pekk Antal)
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság 6. Fpk.
15-07-000899. számú végzésével kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló társaság
készleteit.
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Irányár: 7 741 000 Ft.
Az irányár az áfát nem tartalmazza.
A pályázaton való részvétel feltétele:
A készletekre csak együttesen lehet ajánlatot tenni.
A pályázati kiírásban szereplõ nettó irányár 10%-ának
megfelelõ összegû bánatpénz megfizetése a West-UnionImpex Kft. „f. a.” Polgári Takarékszövetkezet nyíregyházi
fiókjánál vezetett 61200412-10037256-00000000 számú
számlájára 2008. augusztus 29-én 12 óráig.
A bánatpénz a vételárba beszámításra kerül, eredménytelen pályázat esetén 8 napon belül a pályázó részére
visszautalásra kerül.
A pályázatok (az ajánlott vételár és fizetési mód megjelölésével)
2008. szeptember 1-jén 9–12 óra között
nyújthatók be személyesen a 4400 Nyíregyháza, Dózsa
Gy. u. 1. IV. emelet címen.
Az ajánlatot zárt borítékban kell elhelyezni, a borítékon
kérjük feltüntetni „West-Union Impex KFT. F.A. pályázat”. A zárt borítékban kell elhelyezni a bánatpénz megfizetésének igazolását.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlott vételár megfizetésének módját.
A pályázati ajánlatokat a benyújtás helyszínén, 2008.
szeptember 2-án 8 óra 45 perckor közjegyzõ jelenlétében
bontjuk fel. A pályázat bontásán a pályázatot benyújtók
vehetnek részt.
A pályázat eredményérõl a felszámoló 30 napon belül
írásban értesíti az ajánlattevõket.
Az elõvásárlási jog gyakorlására jogosultak, a jogosultságukat – a jogosultság igazolásával együtt – az ajánlatok
benyújtására nyitva álló határidõig írásban jelenthetik be a
felszámolónak.
A felszámoló a pályázatot (megfelelõ pályázat hiányában) eredménytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki. Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az ajánlattevõk között késõbbi idõpontban nyilvános ártárgyalás
megtartására kerül sor, amelynek feltételeit az ártárgyalás
megkezdését megelõzõen a résztvevõkkel a felszámoló
közli.
A vételárba a hitelezõi követelések beszámítására nincs
lehetõség, ezt a felszámoló kizárja. Bõvebb felvilágosítás kapható Pekk Antal felszámolóbiztostól a 06 (42)
500-264-es telefonszámon.

A VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (Cg.: [01 10 044074]; székhely:
1051 Budapest, Mérleg u. 12. V. 7–8.; korábbi székhely:
7621 Pécs, Mátyás király u. 21.; levelezési cím: 7601 Pécs,
Pf. 378) mint a „Temze–Bakony” Ingatlanhasznosító és
Szolgáltató Betéti Társaság „f. a.” (cégjegyzékszám:
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[19 06 502884]; 8427 Bakonybél, Somogy u. 9.) a
Veszprém Megyei Bíróság 4. Fpk. 19-07-000028/4. számú
végzésével kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján, figyelemmel a többször módosított 1991. évi IL. törvény nyilvános értékesítésre vonatkozó szabályaira, értékesíteni kívánja az adós gazdálkodószervezet tulajdonát
képezõ alábbiakban felsorolt ingatlant.
– Bakonybél, Somhegy 9. szám alatti 904. hrsz.-ú kivett áruház – volt élelmiszerbolt ingatlanát bruttó
3 900 000 Ft áron.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket VECTIGALIS Zrt.
8200 Veszprém, Egyetem u. 9. sz. alatti címre „Temze–
Bakony Bt. f. a. VÉTELI AJÁNLAT” megjelöléssel, zárt
borítékban kér postai úton vagy személyesen eljuttatni.
A vételi ajánlatok beérkezésének határideje: legkésõbb jelen hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008. augusztus 14.) számított 28. nap 12 óra. A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételérõl elismervényt állít ki.
A pályázaton való részvétel feltétele az is, hogy a pályázó 300 000 Ft összegû bánatpénz Temze–Bakony Bt.
„f. a.” bánatpénz megjelöléssel a VECTIGALIS Zrt.
10700055-04225202-52000001 számú bankszámlájára a
pályázat benyújtásának határidejéig befizesse.
Az ajánlatoknak tartalmaznia kell magánszemély ajánlattevõ esetében a pályázó nevét, személyi adatait, címét,
az azonosításra alkalmas további adatokat, az ajánlott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot
60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, valamint a vételár
fedezetének hitelt érdemlõ igazolását és a bánatpénz befizetésének igazolását, vállalkozás, illetve társaság ajánlattevõ esetében: a pályázó nevét, székhelyét, az azonosításra
alkalmas további adatokat, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezetõ tisztségviselõ(k) aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, valamint a vételár fedezetének hitelt érdemlõ igazolását és a bánatpénz befizetésének igazolását.
A nyilvános értékesítésen tulajdonjogot szerzõ pályázó
az eladóval szemben beszámolással nem élhet.
Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 napon belül közjegyzõ jelenlétében kerül sor. Megfelelõ,
azonos értékû pályázatok esetén a felszámoló az ajánlattevõk között mindenképp ártárgyalást tart, melynek feltételeit a résztvevõkkel elõzetesen ismerteti.
A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki.
További információ Szegõné Kemerle Judit felszámolóbiztostól a 06 (88) 413-370-es telefonszámon szerezhetõ be.
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A DUAL-PERFEKT Gazdasági Tanácsadó Kft. (Cg.:
[01 09 717900]; 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4–6.
II. em.; 1507 Budapest, Pf. 139) mint a GEOSAKVA Kft. „f. a.” (cégjegyzékszáma: [08 09 005251];
9371 Vitnyéd, Fõ u. 4.; adószáma: [11404587-2-08]) kijelölt felszámolója
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legesen 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.

nyilvános pályázati felhívás
útján értékesíteni kívánja az „f. a.” adós gazdálkodószervezet tulajdonát képezõ alábbi követelését:
Fertõboz Község Önkormányzatával szemben fennálló,
Égáz-Dégáz Zrt. által engedményezett bizonytalan megtérülésû követelés 19 200 000 Ft + áfa (25%) értékben.
Irányár: 3 500 000 Ft.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a DUAL-PERFEKT Kft., gyõri kirendeltsége, 9001 Gyõr, Pf. 649 címre
vár, „GEOS-AKVA 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 benyújtási határidõtõl számított 90 napos fizetési határidõ vállalása kötelezõ.
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 29., déli 12 óra.
A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételérõl elismervényt állít ki.
További információ a felszámoló szervezet munkatársától, Kovács Zoltán felszámolóbiztostól a 06 (1)
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 vég-

A KELET-HOLDING Zrt. (Cg.: [01 10 044406]; 1024
Budapest, Retek u. 10. I. 3.) mint az INDEFCO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [01 09 880136];
1131 Budapest, Madarász V. u. 13. A ép. III. 055.); felszámolóbiztos: Buga Tamás Imre) felszámolója
nyilvános pályázat
útján egyben értékesíti az adós cég alábbi vagyoncsoportját:
Celldömölk, Pápai út 24. sz. alatti telephelyen mûködõ
tejüzem.
Telek területe: 5616 m2, beépítettsége 25%, nettó alapterület: 1246 m2.
Üzem kapacitása: 13 000 l/nap.
Az üzem 2009. január 31-ig bérbe van adva, birtokba
adás tervezett idõpontja 2009. február 1.
Irányár: 60 000 000 Ft + áfa.
A pályázaton való részvétel feltételei:
– A vagyoncsoport értékének 10%-át bánatpénzként
kell befizetni az adós cég CIB BANK Zrt.-nél vezetett
10700598-25516203-51100005 számú bankszámlájára
„tejüzem bánatpénz” megjelöléssel.
– A pályázat beadásakor a bánatpénz befizetését igazolni kell.
– A pályázatoknak tartalmazniuk kell a pályázó fõbb
adatait, jogi személyiség esetén a 30 napnál nem régebbi
cégkivonatot, valamint részletes ajánlatát.
– A pályázat egyértelmûen tartalmazza a vételárat.
Fizetés: a pályázat elfogadása után, a számla megküldését követõen, átutalással.
A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy
– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa,
– a megfelelõ, azonos értékû (10%-on belüli eltérés)
ajánlattevõkkel nyílt ártárgyalást folytasson.
A pályázati ajánlatokat 1 pld-ban, a következõ címre
kell eljuttatni, zárt borítékban,
2008. szeptember 1-jén 9 óráig
a KELET-HOLDING Zrt. (1539 Budapest, Pf. 692).
A borítékra kérjük ráírni: ,,INDEFCO 2000 Kft. PÁLYÁZAT”.
A felszámoló felhívja az elõvásárlási joggal rendelkezõk figyelmét arra, hogy elõvásárlási joguk gyakorlásának
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szándékát a fenti határidõig jelezzék. Az elõvásárlási jog
gyakorlása a Cstv. és a Ptk. szabályai szerint történik.
A pályázatok bontása a határidõ lejártát követõ 5 napon
belül, közjegyzõ elõtt történik. A döntésrõl a pályázók egy
héten belül írásban kapnak tájékoztatást. Megtekintés elõzetes egyeztetés után.
A pályázattal kapcsolatban további információt lehet
kérni Buga Tamás Imre felszámolótól a 315–1250-es telefonszámon, vagy a bugatamas@keletholding.hu e-mail
címen.

A REAL-HOLDING Kft. (Cg.: [01 09 738760]; 1132
Budapest, Victor Hugo u. 11–15.) mint az El-Szer
2000 Kft. „f. a.” (Cg.: [03 09 107723]; 6090 Kunszentmiklós, Rákóczi u. 59.) felszámolója,
pályázat
útján nyilvános értékesítésre hirdeti meg az El-Szer
2000 Kft. „f. a.” tulajdonát képezõ alábbi vagyontárgyakat:
– 1 db OPEL Astra Caravan 1.6 típusú, fehér, benzingáz üzemû, 1993 júniusban üzembe helyezett személygépkocsit. Irányár: 350 000 Ft,
– 1 db OPEL Astra Caravan 1.6 típusú, fehér, benzingáz üzemû, 1995-ben üzembe helyezett személygépkocsit.
Irányár: 400 000 Ft,
– 1 db Ford Transit 2.5D típusú, fehér színû,
280 000 km-t futott, 1999 márciusban üzembe helyezett tehergépjármûvet. Irányár: 520 000 Ft,
– 1 db Ford Transit 2.5D típusú, fehér színû,
330 000 km-t futott, 1999 márciusban üzembe helyezett tehergépjármûvet. Irányár: 520 000 Ft.
A pályázatot postai úton vagy személyesen, zárt borítékban, „Pályázat El-Szer 2000 Kft. f. a.” jelzéssel a
REAL-HOLDING Kft., 1132 Budapest, Victor Hugo
u. 11–15. sz. alatti címre kell eljuttatni.
A pályázat postára adásának vagy leadásának határideje:
2008. augusztus 29.
A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében történik a postára adás határidejétõl számított 8 napon belül.
A megjelölt idõpontig beérkezõ pályázatokat a felszámoló értékeli, ez alapján dönt a pályázat nyertesérõl, illetve több megfelelõ, azonos értékû pályázat esetén az 1991.
évi IL. tv. 49/A. § (4) bekezdése alapján ártárgyalást tart.
A felszámoló fenntartja magának a jogot arra, hogy
megfelelõ ajánlat hiányában a pályázatokat eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat érvényességi feltételei:
– ajánlati ár egyértelmû meghatározása,
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– az ajánlati ár 10%-ának megfelelõ bánatpénz átadása
vagy átutalása az El-Szer Kft. „f. a.” 10300002-2590732000003285 számú számlájára, és ennek hitelt érdemlõ bizonyítása,
– ajánlati kötöttség – 45 nap – vállalása,
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az 1991. évi
IL. tv. 49/A. § (4) bekezdése alapján nyilvános ártárgyaláson részt kíván-e venni.
Társaságok esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat
csatolása is szükséges, mely feltétele a pályázat érvényességének.
A meghirdetett vagyontárgyak elõzetes idõpont-egyeztetést követõen megtekinthetõk.
A sikertelen pályázók a bánatpénzt az eredményhirdetéstõl számított 8 napon belül visszakapják, melyre a felszámoló kamatot nem fizet.
Nyilvános eredményhirdetésre 2008. szeptember 5-én
10 órakor, a REAL-HOLDING Kft., 1132 Budapest,
Victor Hugo u. 11–15. szám alatti irodahelyiségében kerül sor.
A felszámoló értesíti az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy a törvényben biztosított elõvásárlási jogukat a nyilvános eredményhirdetésen gyakorolhatják, úgy, hogy a kialakult vételár ismeretében nyilatkoznak vételi szándékukról.
Bõvebb felvilágosítás és részletes tájékoztatás: Fórián
Csaba felszámolóbiztosnál a 06 (1) 237-0030-as telefonszámon.

A REAL-HOLDING Kft. (Cg.: [01 09 738760]; 1132
Budapest, Victor Hugo u. 11–15.) mint a WOLF-GÁZ
Szak- és Szerelõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság
„f. a.” (Cg.: [03 09 104403]; 6000 Kecskemét, Mathiász
János u. 5.) felszámolója,
pályázat
útján hirdeti meg a WOLF-GÁZ Szak- és Szerelõipari Kft.
„f. a.” tulajdonát képezõ alábbi vagyontárgyakat:
– 1 db Ford Transit Van 2.5 TD típusú, fehér színû,
2001. augusztusban üzembe helyezett tehergépkocsi.
Irányár: 800 000 Ft + áfa.
– 1 db Ford Transit Van 2.0 TD típusú, fehér színû,
2002. júliusban üzembe helyezett tehergépkocsi. Irányár:
1 000 000 Ft + áfa.
– 2 db Ford Transit Van 100 SWB 2.0 D típusú, fehér
színû, 2002. decemberben üzembe helyezett tehergépkocsi. Irányár: 1 000 000 Ft + áfa/db.
– 1 db Ford Transit Van 2.0 TDi típusú, fehér színû,
2003. decemberben üzembe helyezett tehergépkocsi. Irányár: 1 100 000 Ft + áfa.
– Használt víz- és gázszerelési szerszámok, eszközök:
1,5 M Ft + áfa.
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– Kifejezetten bizonytalan belföldi követelések 50 M Ft
összértékben. Irányár: 50 M Ft.
A tehergépkocsik sérültek, részben üzemképtelenek,
300-400 E km közötti óraállással.
Felszámoló a vagyontárgyakat egyben értékesíti.
A pályázatot postai úton vagy személyesen, zárt borítékban, „Pályázat Wolf-Gáz Kft. f. a.” jelzéssel a REALHOLDING Kft., 1132 Budapest, Victor Hugo u. 11–15. sz.
alatti címre kell eljuttatni.
A pályázat postára adásának, illetve személyes leadásának határideje:
2008. augusztus 30.
A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében történik a postára adás határidejétõl számított 8 napon belül.
A megjelölt idõpontig beérkezõ pályázatokat a felszámoló értékeli, ez alapján dönt a pályázat nyertesérõl, illetve több megfelelõ, azonos értékû pályázat esetén az
1991. évi IL. tv. 49/A. § (4) bekezdése alapján ártárgyalást
tart.
A felszámoló fenntartja magának a jogot arra, hogy
megfelelõ ajánlat hiányában a pályázatokat eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat érvényességi feltételei:
– ajánlati ár egyértelmû meghatározása,
– az ajánlati ár 10%-ának megfelelõ bánatpénz átadása
vagy átutalása a Wolf-Gáz Kft. „f. a.” 10918001-0000006581630007 számú számlájára, és ennek hitelt érdemlõ bizonyítása,
– ajánlati kötöttség – 45 nap – vállalása,
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az 1991. évi
IL. tv. 49/A. § (4) bekezdése alapján nyilvános ártárgyaláson részt kíván-e venni.
Társaságok esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat,
valamint aláírási címpéldány csatolása is szükséges, mely
feltétele a pályázat érvényességének.
A meghirdetett vagyontárgyak elõzetes idõpont-egyeztetést követõen megtekinthetõk.
A sikertelen pályázók a bánatpénzt az eredményhirdetéstõl számított 8 napon belül visszakapják, melyre a felszámoló kamatot nem fizet.
Nyilvános eredményhirdetésre 2008. szeptember 8-án
13 órakor, a REAL-HOLDING Kft., 1132 Budapest, Victor
Hugo u. 11–15. szám alatti irodahelyiségében kerül sor.
A felszámoló értesíti az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy a törvényben biztosított elõvásárlási jogukat a nyilvános eredményhirdetésen gyakorolhatják, úgy, hogy a kialakult vételár ismeretében nyilatkoznak vételi szándékukról.
Bõvebb felvilágosítás és részletes tájékoztatás: Fórián
Csaba felszámolóbiztosnál a 06 (1) 237-0030-as telefonszámon.
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A REAL-HOLDING Kft. (Cg.: [01 09 738760]; 1132
Budapest, Victor Hugo u. 11–15.) mint a LEVEN-KOPP
2005 Project Ingatlanfejlesztõ, Beruházó Fõvállalkozó Korlátolt Felelõsségû Társaság „f. a.” (Cg.:
[03 09 112749]; 6050 Lajosmizse, Dózsa György u. 23.)
felszámolója,
pályázat
útján nyilvános értékesítésre hirdeti meg a LEVEN-KOPP
2005 Project Ingatlanfejlesztõ, Beruházó Fõvállalkozó Kft. „f. a.” tulajdonát képezõ alábbi vagyontárgyakat:
Zalaegerszeg, Kosztolányi D. tér 4. sz. alatt található
13 db, összesen 847,69 m2 alapterületû, jó állapotban lévõ,
kulcsrakész lakás ingatlan.
Irányár mindösszesen: 180 M Ft.
Felszámoló a vagyontárgyakat egyben értékesíti.
A pályázatot postai úton vagy személyesen, zárt borítékban, „Pályázat LEVEN-KOPP Kft. f. a.” jelzéssel a
REAL-HOLDING Kft., 1132 Budapest, Victor Hugo
u. 11–15. sz. alatti címre kell eljuttatni.
A pályázat postára adásának, illetve személyes leadásának határideje:
2008. augusztus 30.
A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében történik a postára adás határidejétõl számított 8 napon belül.
A megjelölt idõpontig beérkezõ pályázatokat a felszámoló értékeli, ez alapján dönt a pályázat nyertesérõl, illetve több megfelelõ, azonos értékû pályázat esetén az
1991. évi IL. tv. 49/A. § (4) bekezdése alapján ártárgyalást
tart.
A felszámoló fenntartja magának a jogot arra, hogy
megfelelõ ajánlat hiányában a pályázatokat eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat érvényességi feltételei:
– ajánlati ár egyértelmû meghatározása,
– az ajánlati ár 6%-ának megfelelõ bánatpénz átadása
vagy átutalása a LEVEN-KOPP 2005 Project Kft. „f. a.”
10300002-10386463-49020017 számú számlájára, és ennek hitelt érdemlõ bizonyítása,
– ajánlati kötöttség – 45 nap – vállalása,
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az 1991. évi
IL. tv. 49/A. § (4) bekezdése alapján nyilvános ártárgyaláson részt kíván-e venni.
Társaságok esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat,
valamint aláírási címpéldány csatolása is szükséges, mely
feltétele a pályázat érvényességének.
A meghirdetett vagyontárgyak elõzetes idõpont-egyeztetést követõen megtekinthetõk.
A sikertelen pályázók a bánatpénzt az eredményhirdetéstõl számított 8 napon belül visszakapják, melyre a felszámoló kamatot nem fizet.
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Nyilvános eredményhirdetésre 2008. szeptember 5-én
12 órakor, a REAL-HOLDING Kft., 1132 Budapest, Victor
Hugo u. 11–15. szám alatti irodahelyiségében kerül sor.
A felszámoló értesíti az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy a törvényben biztosított elõvásárlási jogukat a nyilvános eredményhirdetésen gyakorolhatják, úgy, hogy a kialakult vételár ismeretében nyilatkoznak vételi szándékukról.
Bõvebb felvilágosítás és részletes tájékoztatás: Fórián
Csaba felszámolóbiztosnál a 06 (1) 237-0030-as telefonszámon.

A REAL-HOLDING Kft. (Cg.: [01 09 738760]; 1132
Budapest, Victor Hugo u. 11–15.) mint a BGLS Consulting Kft. „f. a.” (Cg.: [03 09 107239]; 6000 Kecskemét,
Csányi u. 1–3.) felszámolója,
pályázat
útján nyilvános értékesítésre hirdeti meg a BGLS Consulting Kft. „f. a.” tulajdonát képezõ alábbi vagyontárgyat:
6000 Kecskemét, Csaba u. 2. sz. alatti társasházban
összesen 1080 m2 alapterületen 18 db lakás, valamint
253 m2 területen 4 db szimpla és 8 db dupla garázs. Az ingatlanok jelenleg félkész állapotban vannak.
Irányár mindösszesen: nettó 125 M Ft.
Felszámoló a vagyontárgyakat egyben értékesíti.
A vagyontárggyal kapcsolatos tájékoztató megvásárolható a felszámolónál 100 000 Ft ellenében.
A pályázatot postai úton vagy személyesen, zárt borítékban, „Pályázat BGLS Kft. f. a.” jelzéssel a REALHOLDING Kft., 1132 Budapest, Victor Hugo u. 11–15.
sz. alatti címre kell eljuttatni.
A pályázat postára adásának, illetve személyes leadásának határideje:
2008. augusztus 30.
A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében történik a postára adás határidejétõl számított 8 napon belül.
A megjelölt idõpontig beérkezõ pályázatokat a felszámoló értékeli, ez alapján dönt a pályázat nyertesérõl, illetve több megfelelõ, azonos értékû pályázat esetén az
1991. évi IL. tv. 49/A. § (4) bekezdése alapján ártárgyalást
tart.
A felszámoló fenntartja magának a jogot arra, hogy
megfelelõ ajánlat hiányában a pályázatokat eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat érvényességi feltételei:
– ajánlati ár egyértelmû meghatározása,
– az ajánlati ár 10%-ának megfelelõ bánatpénz átadása
vagy átutalása a BGLS Kft. „f. a.” 11600006-00000000-
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03440474 számú számlájára, és ennek hitelt érdemlõ bizonyítása,
– ajánlati kötöttség – 45 nap – vállalása,
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az 1991. évi
IL. tv. 49/A. § (4) bekezdése alapján nyilvános ártárgyaláson részt kíván-e venni,
– tájékoztató füzet megvásárlása.
Társaságok esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat,
valamint aláírási címpéldány csatolása is szükséges, mely
feltétele a pályázat érvényességének.
A meghirdetett vagyontárgyak elõzetes idõpont-egyeztetést követõen megtekinthetõk.
A sikertelen pályázók a bánatpénzt az eredményhirdetéstõl számított 8 napon belül visszakapják, melyre a felszámoló kamatot nem fizet.
Nyilvános eredményhirdetésre 2008. szeptember 5-én
11 órakor, a REAL-HOLDING Kft., 1132 Budapest, Victor
Hugo u. 11–15. szám alatti irodahelyiségében kerül sor.
A felszámoló értesíti az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy a törvényben biztosított elõvásárlási jogukat a nyilvános eredményhirdetésen gyakorolhatják, úgy, hogy a kialakult vételár ismeretében nyilatkoznak vételi szándékukról.

A CSABAHOLDING Kft. (Cg.: [01 09 683720]; 1132
Budapest, Visegrádi u. 60. I. 4.) mint a C-International
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg.: [13 09 083200]; 2084 Pilisvörösvár, Ipartelep
hrsz.: 1621.; adószáma: [10952874-2-13]) adós kijelölt
felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti a nevezett felszámolás alatt álló szervezet
vagyonát képezõ, Pilisvörösvár belterületén a Budakörnyéki Földhivatalnál 1621. helyrajzi számon nyilvántartott, kivett ipari terület megnevezésû, 26 698 m2-bõl
3055/26698 tulajdoni hányad arányú 3055 m2 alapterületû
telekingatlanát és az azon lévõ 993 m2 alapterületû csarnok
és szociális épület ingatlanát, amely természetben Pilisvörösvár iparterületén található.
A meghirdetett ingatlan becsértéke: 70 000 000 Ft + áfa.
Az ajánlati feltételeket és a vagyontárgyak részletes leírását tartalmazó ajánlattételi dokumentáció beszerezhetõ
2008. augusztus 14-tõl, munkanapokon 9–12 óra között a
CSABAHOLDING Kft. budapesti székhelyén 20 000 Ft +
20% áfa, összesen 24 000 Ft befizetése ellenében.
Értékesíti továbbá a nevezett felszámolás alatt álló szervezet alábbi gépjármûvét:
Opel Combo C 1.6 típusú, 2003-as évjáratú személygépjármû.
A gépjármû becsértéke 1 650 000 Ft + áfa.
A pályázatokon történõ részvétel feltétele a becsérték
5%-ának megfelelõ bánatpénznek a felszámoló szervezet
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10700165-04411402-52000001 számú bankszámlájára, a
gépjármû esetén esetlegesen az adós gazdálkodószervezet
pénztárába történõ befizetése, illetve az errõl szóló igazolásnak a pályázathoz történõ csatolása. A bánatpénz a vételárba beszámít, sikertelen pályázat esetén, 8 banki napon
belül, kamatmentesen visszafizetésre kerül. A pályázatokat tértivevényes levélben a felszámoló budapesti székhelyére – CSABAHOLDING Kft., 1146 Budapest, Thököly
út 59/A I. 3. – kérjük megküldeni.
A pályázatok beérkezésének határideje:
2008. szeptember 12. 12 óra.
A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ nevét, címét, gazdálkodószervezet esetén 30 napnál nem régebbi
cégkivonatot, a cégjegyzésre jogosult személy aláírási
címpéldányát, a bruttó ajánlati ár egyértelmû meghatározását, a fizetés módját, az ajánlat érvényességi idejét,
amely nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határidõt követõ 30 nap. A pályázati borítékra rá kell írni a „C-International Kft. f. a. Pályázat” feliratot. A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében történik a fenti benyújtási határidõt követõ 5 munkanapon belül. A pályázók a nyilvános pályázat eredményérõl ezen idõponttól számított
5 munkanapon belül értesítést kapnak. Azonos, vagy a legjobb ajánlati ártól 10 százalékon belüli árat ajánlók között
a felszámoló ártárgyalást tart.
A felszámoló felhívja az elõvásárlásra jogosultak figyelmét arra, hogy az elõvásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi
szándékáról.
A felszámoló fenntartja magának a jogát, hogy a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilvánítsa.
Az értékesítéssel kapcsolatban Lakatos László ad tájékoztatást a 450-0433-as telefonszámon.

A MÁTRAHOLDING Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (Cg.: [01 10 043926]; székhelye: 1146 Budapest,
Cházár A. u. 9.; felszámolóbiztos: Pintér Benedek) mint a
BOLYONGÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. „f. a.”
(Cg.: [10 06 024913]; székhelye: 3214 Nagyréde, Atkári
u. 80.; adószáma: [21354823-2-10]) felszámolója
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A pályázaton történõ részvétel feltétele a megpályázni
kívánt vagyonelem irányára 10%-ának megfelelõ bánatpénz megfizetése a Budapest Bank Rt.-nél vezetett
10101085-56710400-01000006 számú számlájára.
A pályázaton való részvétel egyéb feltételei:
– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 60 napig fenntartja.
– A pályázatnak még tartalmaznia kell a pályázó fõbb
adatait (cég esetében 30 napnál nem régebbi cégkivonat,
adószám, alárási jogosultság), az ajánlat nettó vételárát, a
fizetési feltételre vonatkozó nyilatkozatát, valamint a bánatpénz befizetését igazoló bizonylatot.
– Fedezet igazolására vonatkozó dokumentumot.
– Külföldi ajánlattevõ köteles belföldi székhellyel rendelkezõ kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerzõdéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetõek.
A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy:
– a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában eredménytelennek minõsítse,
– a megfelelõ, azonos értékû ajánlatot tevõ pályázók
között nyilvános ártárgyalás alapján döntsön.
Az írásos pályázati ajánlatokat 2 példányban (1 példány
eredeti, vagy hitelesített dokumentumokkal), zárt borítékban, ,,Bolyongó” jeligével a MÁTRAHOLDING Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság gyöngyösi irodájába
(3200 Gyöngyös, Petõfi u. 1.) kell eljuttatni
2008. szeptember 1-jén 13 óráig.
A pályázatok bontására 2008. szeptember 1-jén 13 óra
30 perckor kerül sor közjegyzõ jelenlétében.
A pályázatbontás eredményérõl 8 napon belül a pályázók írásban tájékoztatást kapnak.
Nyertes esetén a bánatpénz a vételárba beszámításra kerül. Nem nyertes pályázat esetén a bánatpénzt a felszámoló
5 napon belül visszafizeti. Versenytárgyalásra – megfelelõ
árajánlat esetén – azonos értékû (árajánlat tekintetében
legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázatot benyújtók között kerül sor, melyrõl a jogosultakat a felszámoló írásban értesti.
Az elõvásárlásra jogosultak ezen irányú szándékukat a
pályázat benyújtásának határidejéig jelenthetik be a felszámolónak.
A pályázatról érdeklõdni lehet Fister Anitánál a
06 (37) 311-450-es telefonszámon.

nyilvános pályázat
útján értékesíti a társaság alábbi vagyonelemét:
– 6421 Kisszállás belterület 740/1. hrsz.-ú ipartelep
megnevezésû ingatlan.
Telek: 1 ha 3720 m2.
Beépítettség: 6,1%.
Irányár: nettó 19 800 E Ft.

A PÉNZINFO Könyvszakértõ és Szaktanácsadó Kft.
(Cg.: [18 09 100615]; 9800 Vasvár, Szentmihályfalvi
u. 19/A) mint a SAVARIA GASTRO Gyártó és Értékesítõ Kft. (Cg.: [18 09 106627]; 9700 Szombathely,
Bethlen G. u. 4.), gazdálkodószervezetnek a Vas Megyei
Bíróság Fpk. 196/2007/7. számú végzésével kijelölt fel-
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számolója a társaság tulajdonában lévõ, alább felsorolt
eszközeit
nyilvános pályázat
útján értékesíti:
1. Ford Transit tehergépkocsi.
Gyártási év: 1991.
Mûszaki érvényesség: 2008. október 10.
Irányár: 150 000 Ft.
2. A SAVARIA GASTRO által gyártott nagyüzemi
konyhai berendezések alkatrészei.
Irányár: 1 600 000 Ft.
Az irányár az áfát nem tartalmazza.
A 2. sorszámon szereplõ eszközök tételes listája a felszámolónál megtekinthetõ, az alkatrészeket a felszámoló
egyben kívánja értékesíteni.
Az eszközök megtekintett, megismert állapotban kerülnek eladásra, az eladó kellékszavatosságot nem vállal.
A vétel során beszámítással élni nem lehet.
A pályázat érvényességének feltételei:
– A megvásárolni kívánt eszköz pályázatban kiírt módon való megnevezése.
– A bruttó ár 10%-ának megfelelõ összegû bánatpénz
elõzetes megfizetése a kft. Budapest Bank Rt. zalaegerszegi fiókjánál vezetett 10104961-11983662 számú számlára
utalással, melyrõl szóló igazolást a pályázathoz csatolni
kell. Az utalás megjelölése „SAVARIA GASTRO bánatpénz”.
– A pályázatokat magyar nyelven, két példányban,
zárt, ,,SAVARIA GASTRO Pályázat” megjelöléssel ellátott zárt borítékban, a jelen pályázati felhívás Cégközlönyben való megjelenést (2008. augusztus 14.) követõ 15. nap
12 óráig kell benyújtani a felszámoló zalaegerszegi irodája címére, PÉNZINFO Könyvszakértõ és Szaktanácsadó Kft., 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 52.
– A pályázatoknak tartalmazniuk kell a pályázó nevét,
címét, társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, vállalkozói igazolványának számát, az ajánlati árat,
bruttó és nettó ármegjelöléssel, a fizetési határidõt, a fizetés módját, a pályázó bankszámlaszámát.
– A felszámoló 30 napos ajánlati kötöttséget határoz
meg, melynek vállalásáról szóló nyilatkozatot a pályázathoz csatolni kell.
– A beérkezett pályázatokat a felszámoló közjegyzõ jelenlétében bontja fel.
– A pályázatok elbírálását, azok bontását követõ 8 napon belül bizottság végzi, melynek eredményérõl minden
pályázót értesít a felszámoló.
Megfelelõ ajánlatok esetén, ha a legmagasabb árat követõ ajánlott ár, annak 90%-át eléri, az érintett pályázók
között zártkörû ártágyalást tart a felszámoló.
A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlatok hiányában – eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.
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További felvilágosítással Budafai Ferencné felszámolóbiztos a 06 (92) 323-670-es, illetve a 06 (30) 841-0903-as
telefonszámon, Bruszik Péter a 06 (30) 870-2298-as telefonszámon áll az érdeklõdõk rendelkezésére.

A VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (Cg.: [01 10 044074]; székhely:
1051 Budapest, Mérleg u. 12. V. 7–8., korábbi székhely:
7621 Pécs, Mátyás király u. 21., levelezési cím: 7601 Pécs,
Pf. 378) mint a Czövek és Társa Bt. „f. a.” (Cg.:
[19 06 502479]; 8248 Nemesvámos, Muskátli u. 11.) a
Veszprém Megyei Bíróság 4. Fpk. 19-07-000081/9. számú
végzésével kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján, figyelemmel a többször módosított 1991. évi IL. törvény nyilvános értékesítésre vonatkozó szabályaira, értékesíteni kívánja az adós gazdálkodószervezet tulajdonát
képezõ
– Citroën Berlingo gépkocsit (gyártási év: 1999)
300 000 Ft + áfa áron.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani a VECTIGALIS Zrt., 8200
Veszprém, Egyetem u. 9. szám alatti címre, „CZÖVEK
VÉTELI VÉTELI AJÁNLAT” megjelöléssel, zárt borítékban kér postai úton eljuttatni.
A vételi ajánlatok beérkezésének határideje legkésõbb
jelen hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl
(2008. augusztus 14.) számított 15. nap 12 óra. A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételérõl elismervényt állít ki.
A pályázaton való részvétel feltétele az is, hogy a pályázó 30 000 Ft összegû bánatpénzt a Czövek és Társa Bt.
„f. a.” ERSTE Banknál vezetett 11600006-0000000021513277 számú bankszámlájára „bánatpénz” megjelöléssel a pályázat benyújtásának határidejéig befizesse.
Az ajánlatoknak tartalmaznia kell: magánszemély ajánlattevõ esetében a pályázó nevét, személyi adatait, címét,
az azonosítására alkalmas további adatokat, az ajánlott
nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot
60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, valamint a vételár
fedezetének hitelt érdemlõ igazolását és a bánatpénz befizetésének igazolását, vállalkozás, illetve társaság ajánlattevõ esetében: a pályázó nevét, székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezetõ tisztségviselõ(k) aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, valamint a vételár fedezetének hitelt érdemlõ igazolását és a bánatpénz befizetésének igazolását.
A nyilvános értékesítésen tulajdonjogot szerzõ pályázó
az eladóval szemben beszámítással nem élhet.
Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 napon belül közjegyzõ jelenlétében kerül sor. Megfelelõ,
azonos értékû pályázatok esetén a felszámoló az ajánlatte-
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võk között mindenképp ártárgyalást tart, melynek feltételeit a résztvevõkkel elõzetesen ismerteti.
A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki.
További információ Szegõné Kemerle Judittól, a felszámolóbiztostól a 06 (88) 413-370 telefonszámon.

A MAROSHOLDING Tanácsadó Kft. (Cg.:
[01 09 870092]; 1021 Budapest, Hárshegyi út 5–7. B ép.;
levelezési címe: 6701 Szeged, Pf. 1159) mint a
BOND-PLASTIC Kereskedelmi Kft. „f. a.” (Cg.:
[07 09 010067]; 8111 Seregélyes, Fõ u. 245.) Fejér Megyei Bíróság 7. Fpk. 07-07-000344/7. számú végzésével
kijelölt felszámolója
nyilvános pályázati felhívás
útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodószervezet tulajdonát képezõ CITROËN JUMPY 2,0 HDI gépjármûvet.
Irányár: 1 000 000 Ft + áfa.
Az értékesítésre kerülõ gépjármû megtekinthetõ a 06 (1)
303-9538 vagy a 06 (20) 974-3714-es telefonszámokon,
Nagy Mihály felszámolóbiztossal történõ elõzetes egyeztetés után.
A pályázatot BOND-PLASTIC Kft. „f. a.” „vételi ajánlat” megjelölésû zárt borítékban, 1 eredeti példányban kell
benyújtani, legkésõbb jelen hirdetmény Cégközlönyben
való közzétételétõl (2008. augusztus 14.) számított 15. napon déli 12 óráig az alábbiak szerint:
– személyesen a felszámoló MAROSHOLDING Kft.
területi irodájában: 1087 Budapest, Kerepesi út 29/B
VII. ép. II. 243.),
– vagy igazolt postára adással, ajánlott postai küldeményben (6701 Szeged, Pf. 1159).
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult tisztségviselõ(k) aláírási címpéldányát, a megajánlott vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot arról, hogy
az ajánlattevõ 30 napos ajánlati kötöttséget vállal, valamint a vételár fedezetének igazolását.
Az ajánlat érvényességének feltétele a meghirdetett
irányár 10%-ának megfelelõ bánatpénz elõzetes, készpénzben történõ megfizetése a pályázat beadási határidejének lejártáig.
Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 munkanapon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor.
A bontási határidõt követõ 8 munkanapon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. A beérkezett ajánlatok alapján a felszámoló értesíti az ajánlattevõket.
Amennyiben több azonos értékû, illetve 10%-kal eltérõ
ajánlat érkezik, a felszámoló a pályázat nyertesének eldöntésére ártárgyalást tart.
Az eredménytelen pályázó részére a felszámoló a befizetett bánatpénz összegét az eredményhirdetést követõ
8 munkanapon belül visszafizeti.
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A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, megfelelõ ajánlat hiányában a pályázat eredménytelenné nyilvánítható.
A felszámoló a hatályos, többször módosított 1991. évi
XLIX. tv. (Cstv.) alapján felhívja az esetleges érdekelteket
elõvásárlási joguk gyakorlására, és kéri, hogy a jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási
határidejéig írásban jelentsék be.

Az YPLON Vagyonkezelõ, Felszámoló és Pénzügyi Tanácsadó Kft. (Cg.: [01 09 461424]; 1025 Budapest, Csévi
u. 11/B) mint a INVESZTA Lízing Regionális Lízing- és
Befektetõ Kft. „f. a.” (Cg.: [01 09 689790]; 1037 Budapest, Farkastorki út 15.) Fõvárosi Bíróság által kijelölt felszámolója (a továbbiakban: felszámoló)
nyilvános pályázat
útján kívánja értékesíteni az adós vagyontárgyait az alábbiak szerint:
1. Szajol külterületén, kivett telephely beépített terület megnevezésû 0150/6. hrsz. alatt található összesen
20 000 m2 nagyságú 3/4 tulajdoni hányadú ingatlant.
Irányár: 25 000 000 Ft + áfa, bánatpénz: 2 500 000 Ft.
2. Szajol külterületén, szántó megnevezésû 0150/7.
hrsz. alatt található összesen 30 000 m2 nagyságú 1/1 tulajdoni hányadú ingatlant.
Irányár: 4 000 000 Ft + áfa, bánatpénz: 400 000 Ft.
A vételárat a szerzõdéskötéstõl számított 8 napon belül
átutalással kell megfizetni.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. A pályázó adatait (név, cím, gazdasági társaságok
esetében 1 hónapnál nem régebbi cégkivonat és eredeti
aláírási címpéldány).
2. A felajánlott vételárat, a fizetés módját.
3. Az ajánlat érvényességi idejét.
4. A pályázó köteles a megjelölt bánatpénzt az
INVESZTA Kft. „f. a.” házipénztárába befizetni, legkésõbb a pályázat benyújtásának határidejéig.
A befizetés igazolását a pályázati anyaghoz mellékelni
kell.
A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért kellékszavatosságot a felszámoló nem vállal.
A beszámítás lehetõségét a törvény kizárja.
A pályázatban 60 napos ajánlati kötöttséget kell vállalni.
Az ajánlatot zárt borítékban, személyesen kérjük eljuttatni a felszámoló székhelyére (a postai úton való kézbesítést, annak kockázata miatt kizárjuk).
A pályázatra kérjük ráírni: ,,INVESZTA Kft. f. a. pályázat.”
Az ajánlatok benyújtásnak idõpontja: legkésõbb a jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétélelétõl (2008.
augusztus 14.) számított 15. nap 12 óra.
A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételérõl elismervényt állít ki.
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A felszámoló fenntartja magának a jogot arra, hogy a
nyilvános értékesítést megfelelõ ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor.
A benyújtási határidõt követõ 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Több megfelelõ, azonos értékû ajánlat esetén a felszámoló a pályázók között nyilvános
ártárgyalást tart.
Az ajánlatok értékelésérõl a felszámoló a pályázókat
írásban értesíti.
További információk telefonon, Varga Balázs felszámolóbiztostól kérhetõk, a 200-5464-es telefonszámon.

Az EC-CONT Gazdaság-ellenõrzõ és Vagyonértékelõ Kft. (cégjegyzékszám: [01 09 712191]; székhely: 1064
Budapest, Rózsa u. 71.; levelezési cím: 8901 Zalaegerszeg,
Pf. 514) a ,,ROZELL” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „v. a.” (Cg.: [20 06 032593]; 8790 Zalaszentgrót, Városmajor u. 3.; adószáma: [27669895-1-20])
Zala Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cgt.
20-06-000497/2. számú jogerõs végzésével kijelölt végelszámolója
nyilvános pályázati felhívás
útján kívánja értékesíteni a gazdálkodószervezet tulajdonát
képezõ alábbi ingatlant:
– a Zalaszentgrót, 0169/5. hrsz. alatti 4004 m2 alapterületû, „ipartelep” megnevezésû ingatlant, amely természetben Zalaszentgrót, Városmajor u. 3. szám alatt található.
Irányár: 14 000 000 Ft + áfa.
A végelszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos
ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az EC-CONT Kft.,
8901 Zalaegerszeg, Pf. 514 címre kér „ROZELL” Bt. v. a.
VÉTELI AJÁNLAT” megjelöléssel, zárt borítékban személyesen vagy postai úton eljuttatni.

2008/34. szám

A végelszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételérõl elismervényt állít ki.
Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: magánszemély
ajánlattevõ esetében a pályázó nevét, személyi adatait, címét, az azonosítására alkalmas további adatokat, az ajánlott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, valamint a
vételár fedezetének igazolását; vállalkozás, illetve társaság
ajánlattevõ esetében: a pályázó nevét, székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezetõ tisztségviselõ(k) aláírási
címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, a vállalt fizetési
feltételeket, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, valamint a vételár fedezetének igazolását.
Az ajánlatok beérkezésének idõpontja: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008. augusztus 14.) számított 15. nap 12 óra.
Az értékesítésre kerülõ ingatlan – idõpont-egyeztetést
követõen – megtekinthetõ. Az értékesítésre kerülõ ingatlannal kapcsolatos további információ a végelszámoló
szervezet
munkatársától,
dr.
Porkoláb
Sándor
végelszámolótól a 06 (30) 411-5426-os telefonszámon szerezhetõ be.
Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ 8
napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A benyújtási
határidõt követõ 8 napon belül a végelszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés eredményérõl jegyzõkönyv készül, melyet adós bármely hitelezõje megtekinthet.
Az ajánlatok elbírálásának eredményérõl a végelszámoló az érdekelteket írásban értesíti.
A végelszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlatok 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 végelszámoló ismerteti.
A végelszámoló felhívja az érdekelteket az elõvásárlási
jog gyakorlására.

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.

HU ISSN 1418–0588
9 770076 240143

08123

08.2439 – Nyomja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

