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V. Személyügyi hírek
Az Igazságügyi és Rendészeti
Minisztérium személyügyi hírei

kár titkárságára határozatlan idõre próbaidõ kikötésével
vezetõtanácsosnak
kinevezte.

Kinevezések

A Magyar Köztársaság legfõbb ügyésze
dr. Dékány Éva fõügyészségi ügyészt, az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztérium Büntetõjogi Kodifikációs fõosztály Büntetõjogi Kodifikációs osztályára határozatlan idõre
munkavégzésre
beosztotta.

Közszolgálatijogviszony-megszûnések
Közszolgálati jogviszonya megszûnt
végleges közigazgatási áthelyezéssel
dr. Zséli János igazságügyi és rendészeti minisztériumi
vezetõ-fõtanácsosnak,

Az igazságügyi és rendészeti miniszter
közös megegyezéssel
dr. Biczó József rendõr alezredest, az Igazságügyi és
Körtélyesi Gabriella igazságügyi és rendészeti minisztéRendészeti Minisztérium Rendészeti Felügyeleti és Ellenriumi elõadónak,
õrzési fõosztály Ellenõrzési osztályára kiemelt fõmunkaVadász Éva igazságügyi és rendészeti minisztériumi vetársnak
zetõtanácsosnak,
berendelte.
felmentéssel
dr. Martosné dr. Eck Piroska igazságügyi és rendészeti
minisztériumi vezetõ-fõtanácsosnak,

A kabinetfõnök

Szalai Krisztina budapesti lakost, az Igazságügyi és
lemondással
Rendészeti Minisztérium Miniszteri Kabinetére határozatdr. Juhász Albin igazságügyi és rendészeti minisztélan idõre fogalmazónak
riumi fõosztály-vezetõnek,
dr. Tarjányi Tamás igazságügyi és rendészeti minisztékinevezte.
riumi fõosztály-vezetõnek,
berendelés megszüntetésével
dr. Váradi Nóra igazságügyi és rendészeti minisztériumi
fõosztályvezetõ-helyettesnek,
Péterbencze Ferenc budapesti lakost, az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztérium Rendészeti Felügyeleti és Ellenõrzési fõosztály Védelmi Igazgatási és Ügyeleti osztályára
próbaidõ alatt azonnali hatállyal
határozatlan idõre próbaidõ kikötésével vezetõ-fõtanáKása Imre igazságügyi és rendészeti minisztériumi focsosnak
galmazónak,
A rendészeti szakállamtitkár

kinevezte.

A büntetõpolitikai szakállamtitkár
Kocsis Mónika Beáta budapesti lakost, az Igazságügyi
és Rendészeti Minisztérium Büntetõpolitikai szakállamtit-

határozott idõ lejártával
dr. Mink Júlia igazságügyi és rendészeti minisztériumi
fogalmazónak.

2008/35. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

A Honvédelmi Minisztérium
személyügyi hírei
Kinevezések
A kabinetfõnök
Szõke Sándort a Honvédelmi Minisztérium Kommunikációs és Toborzó fõosztály Tudományszervezõ osztályára határozatlan idõre, próbaidõ kikötésével szakreferensnek kinevezte.

A védelempolitikai szakállamtitkár
Sándor Barbarát a Honvédelmi Minisztérium Védelempolitikai fõosztály Stratégiai Elemzõ és Tervezõ osztályára határozott idõre, próbaidõ kikötésével ügyintézõnek
kinevezte.

Közszolgálatijogviszonyés munkaviszony-megszûnések
Sasvári Orsolyának, a Honvédelmi Minisztérium Kommunikációs és Toborzó fõosztály Média osztály szakreferensének a Honvédelmi Minisztériumnál fennálló közszolgálati jogviszonya a próbaidõ alatt 2008. július 28-ai
hatállyal,
Nagyné dr. Szajlai Mónikának, a Honvédelmi Minisztérium Jogi Szakállamtitkári Titkárság ügyintézõjének a
Honvédelmi Minisztériumnál fennálló közszolgálati jogviszonya áthelyezéssel 2008. augusztus 15-ei hatállyal
megszüntetésre került

ÁLLÁSPÁLYÁZATOK
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Közgyûlése
pályázatot hirdet
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
Levéltára
(4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 4.)
igazgatói álláshelyének betöltésére
Pályázati feltételek:
– az intézmény alaptevékenységének megfelelõ szakirányú egyetemi végzettség,
– legalább ötéves szakmai gyakorlat,
– kiemelkedõ tudományos tevékenység,
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– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.
A pályázathoz csatolandó dokumentumok:
– a pályázó személyi adatait is tartalmazó részletes
szakmai önéletrajz,
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, valamint annak egyoldalas összefoglalása,
– a végzettsége(ke)t tanúsító, közjegyzõ által hitelesített oklevél, oklevelek másolatai,
– a tudományos minõsítést, tevékenységet tanúsító dokumentumok másolatai,
– a korábbi munkaviszony(ok)ra vonatkozó igazolások
másolatai,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– összeférhetetlenségi nyilatkozat,
– nyilatkozat, melyben a pályázatának és abban foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul/nem járul hozzá,
– nyilatkozat arról, hogy hozzájárul pályázatának a megyei közgyûlés és illetékes szakbizottságai, továbbá a jogszabályban rögzített szakmai bizottság által nyilvános ülésen történõ tárgyalásához/zárt ülésen történõ tárgyalását
kéri.
Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló, módosított 1992. évi XXXIII. törvény alapján, jogviszonytól
függõen megegyezés szerint.
A vezetõi megbízás idõtartama: 2008. december 1-jétõl
2013. november 30-ig terjedõ 5 év.
Az állás elfoglalásának ideje: 2008. december 1.
A pályázat benyújtásának helye és módja:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye fõjegyzõjéhez (4400
Nyíregyháza, Hõsök tere 5.).
A pályázatot postai úton, ajánlott küldeményként, 1 eredeti és 3 másolati példányban kell benyújtani, „Pályázat
levéltár-igazgatói álláshely betöltésére” jeligével.
A pályázat benyújtásának határideje: a Kulturális Közlönyben való megjelenést (17. szám) követõ naptól számított 30. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követõ 30 napon belül.
A vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
– megbízásának idejére kidolgozza a levéltár mûködésének, fejlesztésének programját, elkészíti az éves munkaterveket,
– gondoskodik az intézet költségvetésének elkészítésérõl, végrehajtásáról,
– biztosítja az intézményi vagyonvédelmet,
– kialakítja az intézmény szervezetét, gazdálkodási,
ügyviteli rendjét,
– munkáltatói jogköröket gyakorol a levéltár dolgozóival kapcsolatosan.
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A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent, ha a pályázó PhD
tudományos fokozattal és vezetõi gyakorlattal is rendelkezik.
A megyei közgyûlés fenntartja azt a jogát, hogy – megfelelõ pályázók hiányában – a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
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Miszla–Belecska–Kalaznó községek
önkormányzatainak képviselõ-testületei
pályázatot hirdetnek
Miszla–Belecska–Kalaznó Községek Körjegyzõségébe
körjegyzõ 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.

Berzék–Sajóhidvég községek körjegyzõje
pályázatot hirdet
önkormányzati költségvetési gazdálkodási ügyintézõ
köztisztviselõi álláshelyekre
A munkakör feladatai: önkormányzati és körjegyzõségi
költségvetés, zárszámadás készítése, könyvelés, pénzügyi
támogatásokra irányuló pályázatok elkészítése, az önkormányzat pénzügyi szabályzatainak karbantartása.
A feladatellátás helye: 1 fõ a körjegyzõség berzéki hivatalában és 1 fõ a körjegyzõség kirendeltségének sajóhidvégi hivatalában.
Pályázati feltételek:
– szakirányú középfokú vagy felsõfokú végzettség,
– büntetlen elõélet.
Elõnyt jelent:
– mérlegképes könyvelõi képesítés,
– közigazgatási gyakorlat,
– felhasználói szintû informatikai képesítés.
A pályázathoz csatolni kell:
– személyi adatokat is tartalmazó önéletrajzot,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázatot az elbírálásban
részt vevõk megismerhetik.
Illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szabálya szerint.
Az állás betölthetõ: 2008. október 1-jétõl.
A közszolgálati jogviszony kinevezéssel, határozatlan
idõre jön létre, hat hónap próbaidõ kikötésével.
A pályázat benyújtási helye: Berzék–Sajóhidvég községek körjegyzõje, 3575 Berzék, Petõfi u. 42.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás a következõ
számon kérhetõ: (46) 528-214.
A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Értesítõben történõ megjelenést követõ 10. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõ lejártát követõ 10 napon belül.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozatlan idõre szól.
A munkavégzés helye: Miszla–Belecska–Kalaznó körjegyzõi hivatal.
Ellátandó feladatok: a körjegyzõ feladata a körjegyzõség vezetése és a jogszabályokban számára meghatározott
feladatok ellátása.
A munkakör betöltõje irányítása alá tartozó szervezeti
egységek megnevezése: Miszla–Belecska–Kalaznó községek körjegyzõségi hivatala.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi
doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser
szakképesítés,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– a kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónap próbaidõ
kikötésével,
– személygépkocsi és B kategóriás vezetõi engedély.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– helybenlakás vagy helyismeret,
– közigazgatási szakvizsga.
A pályázat elbírálása: a benyújtási határidõt követõ
10 napon belül.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: az elbírálást
követõen azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje: a Magyar Közlöny
mellékletét képezõ Hivatalos Értesítõben történõ megjelenést követõ 15. nap 15 órája.

2008/35. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt
Mózes László, Miszla község polgármestere nyújt a (74)
408-559 és a (20) 260-0130-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton vagy
személyesen a pályázatnak a Miszla–Belecska–Kalaznó
Községek Körjegyzõsége címére történõ megküldésével,
illetve benyújtásával (7065 Miszla, Fõ u. 63.).
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja,
rendje:
A kinevezésrõl a jogkör gyakorlója a benyújtásra elõírt
határidõt követõ együttes képviselõ-testületi ülésen dönt a
pályázatokról és a köztisztviselõ kinevezésérõl.

Budapest Fõváros XVII. Kerület Rákosmente
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet
a közigazgatási iroda építéshatósági csoportjára
csoportvezetõi álláshely betöltésére
Ellátandó feladatok:
– az építéshatósági csoport tevékenységének irányítása, koordinálása,
– kiemelt I. fokú építéshatósági ügyek intézése,
– építéshatósági statisztika készítése.
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– szakirányú felsõfokú végzettség a 9/1995. (II. 3.)
Korm. rendeletben elõírtak szerint: egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, építõmérnöki (szerkezetépítõ,
magasépítõ üzemmérnöki) szakképzettség, fõiskolai szintû településmérnöki (városgazdasági mérnöki) szakképzettség vagy ezzel egyenértékûnek elismert végzettség,
– két év hasonló területen szerzett gyakorlat,
– közszolgálati jogviszony létrejöttét megelõzõen a
2007. évi CLII. tv. 5. § szerinti vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség teljesítése.
Elõnyt jelent:
– közigazgatási szakvizsga,
– önkormányzati gyakorlat,
– hasonló területen szerzett vezetõi gyakorlat.
A pályázathoz csatolni kell:
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– motivációs levelet.
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Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi XXIII. törvényben, valamint a polgármesteri hivatal egységes közszolgálati szabályzatában foglaltak szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben történõ megjelenés napját (2008. augusztus 21.)
követõ naptól számított 30. nap.
A pályázatot zárt borítékban, Budapest Fõváros XVII.
Kerület Rákosmente Önkormányzata jegyzõjének címezve, postai úton kell eljuttatni vagy a Polgármesteri Hivatal
Iktatójában, munkaidõben személyesen kell benyújtani.
(1173 Budapest, Pesti út 165.)
A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat az építéshatósági
csoport csoportvezetõi munkakörének betöltésére”.
A pályázat elbírálására a benyújtási határidõ lejártát követõ 15 napon belül – a polgármester egyetértésével – kerül sor.
A polgármester és a jegyzõ valamennyi érvényes pályázatot benyújtó pályázót meghallgatja személyes meghallgatás keretében. A személyes meghallgatáson az iskolai
végzettséget igazoló eredeti okmányokat be kell mutatni.
A pályázat eredményérõl a pályázók az elbírálástól számított 8 napon belül írásban értesítést kapnak.
Az állás betölthetõ a pályázatok elbírálását követõen
azonnal.
A kinevezés határozatlan idõre szól.
A Budapest Fõváros XVII. Kerület Rákosmente Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában közszolgálati jogviszonnyal nem rendelkezõ pályázó eredményes pályázata
esetén a munkáltató 6 hónapos próbaidõt köt ki.
A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: dr. Rúzsa
Ágnes jegyzõnél a 253-3319-es telefonszámon.

Budapest Fõváros XVII. Kerület Rákosmente
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet
a közigazgatási iroda
irodavezetõi állásának betöltésére
Ellátandó feladatok:
– a birtokvédelem iránti kérelmek fogadása, elbírálása,
döntéshozatal az állattartással kapcsolatos ügyekben, a kötelezettséget megállapító határozatok végrehajtása, a hagyatéki leltár felvétele, közjegyzõ felé történõ továbbítása,
hirdetmények kifüggesztése, visszaküldése, igazoláskiadás pénzintézetek felé,
– a szabálysértési hatóság hatáskörébe tartozó szabálysértési jogalkalmazói tevékenység során a jogsértõ magatartással szembeni fellépés,
– az építésügyi hatósági feladatok ellátása,
– az egyéni vállalkozók és a gazdasági társaságok részére kereskedelmi és vendéglátó-ipari tevékenységük
végzéséhez mûködési engedély, az ipari tevékenységük
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folytatásához pedig telepengedély kiadása, I–II. kategóriájú játékterem mûködéséhez szakhatósági nyilatkozat kiadása, hatósági bizonyítvány, tolmács- és szakfordítói igazolvány kiadása, közterület-használati hozzájárulás ügyintézése, a magánszálláshelyek nyilvántartásba vétele, a vásárok és piacok nyilvántartásba vétele,
– az iroda feladatköréhez kapcsolódó bizottsági, képviselõ-testületi elõterjesztések készítése, döntések végrehajtása,
– a Közigazgatási Iroda irányítása, az iroda munkájának szervezése, képviselete.
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– szakirányú felsõfokú végzettség a 9/1995. (II. 3.)
Korm. rendeletben elõírtak szerint: jogász szakképzettség,
fõiskolai szintû igazgatásszervezõ, egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettség és középfokú számítástechnikai szakképesítés,
– 3 év közigazgatásban szerzett gyakorlat,
– közszolgálati jogviszony létrejöttét megelõzõen a
2007. évi CLII. tv. 5. § szerinti vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség teljesítése.
Elõnyt jelent:
– közigazgatási szakvizsga.
A pályázathoz csatolni kell:
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– motivációs levelet.
Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi XXIII. törvényben, valamint a polgármesteri hivatal egységes közszolgálati szabályzatában foglaltak szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben történõ megjelenés napját (2008. augusztus 21.)
követõ naptól számított 30. nap.
A pályázatot zárt borítékban, Budapest Fõváros XVII.
Kerület Rákosmente Önkormányzata jegyzõjének címezve, postai úton kell eljuttatni vagy a Polgármesteri Hivatal
Iktatójában, munkaidõben személyesen kell benyújtani
(1173 Budapest, Pesti út 165.).
A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat Közigazgatási Iroda
irodavezetõi munkakörének betöltésére”.
A pályázat elbírálásának módja: a pályázat elbírálására
a benyújtási határidõ lejártát követõ 15 napon belül – a
polgármester egyetértésével – kerül sor.
A polgármester és a jegyzõ valamennyi érvényes pályázatot benyújtó pályázót meghallgatja személyes meghallgatás keretében. Személyes meghallgatáson az iskolai
végzettséget igazoló eredeti okmányokat be kell mutatni.
A pályázat eredményérõl a pályázók az elbírálástól számított 8 napon belül írásban értesítést kapnak.
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Az állás betölthetõ a pályázatok elbírálását követõen
azonnal.
A kinevezés határozatlan idõre szól.
A Budapest Fõváros XVII. Kerület Rákosmente Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában közszolgálati
jogviszonnyal nem rendelkezõ pályázó eredményes pályázata esetén a munkáltató 6 hónapos próbaidõt köt ki.
A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: dr. Rúzsa
Ágnes jegyzõnél a 253-3319-es telefonszámon.

Erdõkürt Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet
Erdõkürt Község Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalában
jegyzõi állás betöltésére
Pályázati feltételek:
– államigazgatási fõiskola, vagy
– állam- és jogtudományi doktori, vagy
– okleveles közigazgatási menedzser képesítés,
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által a teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fokozat alapján adott mentesítés.
A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– képesítést tanúsító okiratok másolatát,
– erkölcsi bizonyítványt,
– vezetõi elképzelések ismertetését.
Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvényben foglaltak alapján.
A munkakör az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A munkakör heti 20 órás, határozatlan idejû kinevezésre
szól, 3 hónap próbaidõ kikötésével.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben való megjelenést (2008. augusztus 21.) követõ
30. napig.
A pályázat benyújtásának helye és címe: Erdõkürt község polgármestere, Paszterovics János, 2176 Erdõkürt,
Kossuth Lajos út 51. Telefon: (32) 479-179.
Döntés: a pályázat benyújtási határidejét követõ elsõ
képviselõ-testületi ülésen.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázat
érvénytelenné nyilvánítására.
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A Felsõ-kiskunsági és Dunamelléki Többcélú
Kistérségi Társulás
pályázatot hirdet
munkaszervezet-vezetõi állásra

Pápa Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet
Pápa Város Polgármesteri Hivatalánál
aljegyzõi munkakör betöltésére

Pályázatot meghirdetõ szerv: Felsõ-kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Címe: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 17/D. Telefon: (76) 550-034,
fax: (76) 550-035.
A pályázat benyújtásának címe: Felsõ-kiskunsági és
Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás, 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 17/D.
Meghirdetett munkahely: munkaszervezet-vezetõ.
A kinevezés idõtartama: határozatlan idejû.

A munkakör betölthetõ a többször módosított 1990. évi
LXV. törvény 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján.

Képesítési és egyéb feltételek:
– fõiskolai vagy egyetemi végzettség,
– büntetlen elõélet,
– egy évnél több közigazgatási szakmai gyakorlat.
Elõnyt jelent:
– államigazgatási fõiskola vagy állam- és jogtudományi egyetemi végzettség,
– önkormányzati területen szerzett tapasztalat,
– angol vagy német középfokú nyelvvizsga,
– vezetõi gyakorlat,
– pályázatkészítésben, területfejlesztésben szerzett jártasság.
A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– az iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítványt,
– a munkakörrel kapcsolatos szakmai elképzeléseit.
Bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény alapján, vezetõi pótlék a mindenkori pótlékalap 250%-a.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben történõ megjelenést (2008. augusztus 21.) követõ
30 napon belül.
A pályázat elbírálása: a pályázat benyújtásának határidejét követõ társulási ülésen.
Az állás elfoglalásának ideje: az elbírálást követõ hónap
1-jétõl.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt: Aranyi
János elnök, telefon: (76) 539-006, mb. munkaszervezetvezetõ, telefon: (76) 550-034.
A pályázat eredményérõl az elbírálástól számított nyolc
napon belül a pályázók írásbeli értesítést kapnak.

Ellátandó feladatok: a többször módosított 1990. évi
LXV. törvény 36. § (3) bekezdésében meghatározott feladatok.
Pályázati feltételek:
– egyetem állam- és jogtudományi karán szerzett jogi
végzettség, jogi szakvizsga,
– legalább 10 év közigazgatásban szerzett gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.
A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– képzettséget tanúsító okirat(ok) másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázónak a munkakör betöltésével kapcsolatos
szakmai elképzeléseit.
Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény
és a helyi rendelet alapján.
Egyéb juttatások: ruházatiköltség-térítés, étkezési hozzájárulás, 13. havi illetmény, valamint a helyi rendelet
alapján biztosított egyéb juttatások.
A pályázat benyújtásának határideje:
2008. december 15.
A pályázat elbírálásáról a pályázat benyújtási határidejének lejártát követõ ülésen dönt a képviselõ-testület.
Az állás az elbírálást követõen betölthetõ.
Az állás betöltésének feltétele az eskü, valamint vagyonnyilatkozat tétele.
A pályázatot Pápa Város Önkormányzatának polgármesteréhez kell benyújtani. Cím: 8500 Pápa, Fõ u. 12.
Tel.: (89) 324-585. Fax: (89) 515-083.
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VII. Pályázati felhívások
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium közleménye*
Felzárkóztató pályázat
a községi és városi könyvtárak állománygyarapítási összegének támogatására

Sorszám

Pályázó neve

Megye

Megítélt, utalandó
összeg (Ft)

1. Abaújszántó Város Önkormányzata

BAZ

2. Alcsútdoboz Település Önkormányzata

FE

30 000

3. Alsózsolca Város Önkormányzata

BAZ

70 000

4. Bácsborsód Önkormányzat

BÁCS

82 000

5. Baja Város Önkormányzata

BÁCS

300 000

6. Balatonfûzfõ Város Önkormányzata

VE

157 000

7. Balmazújváros Város Önkormányzata

HB

530 000

8. Békés Város Önkormányzata

BE

185 000

9. Berekböszörmény Községi Önkormányzat

HB

134 000

10. Berettyóújfalu Város Önkormányzata

HB

530 000

11. Berhida Város Önkormányzata

VE

42 000

12. Bõcs Községi Önkormányzat

BAZ

27 000

13. Csongrád Város Önkormányzata

CSO

587 000

14. Csorna Város Önkormányzata

GY

157 000

15. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

HB

587 000

16. Derecske Város Önkormányzata

HB

243 000

17. Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

BE

128 000

18. Diósd Község Önkormányzata

PE

70 000

19. Dunaföldvár Város Önkormányzata

TO

128 000

20. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata

FE

473 000

21. Ecséd Községi Önkormányzat

HE

70 000

22. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

PE

800 000

23. Felsõszentiván Önkormányzata

BÁCS

358 000

24. Felsõtárkány Község Önkormányzata

HE

128 000

25. Felsõzsolca Város Önkormányzata

BAZ

185 000

*
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Pályázó neve

Megye

Megítélt, utalandó
összeg (Ft)

26. Gárdony Város Önkormányzata

FE

128 000

27. Göd Város Önkormányzata

PE

128 000

28. Gyál Város Önkormányzata

PE

587 000

29. Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata

GY

800 000

30. Gyõrladamér Községi Önkormányzat

GY

47 000

31. Hajdúdorog Város Önkormányzata

HB

128 000

32. Hajdúsámson Város Önkormányzata

HB

530 000

33. Halásztelek Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testülete

PE

358 000

34. Hangács Községi Önkormányzat

BAZ

47 000

35. Harsány Község Önkormányzata

BAZ

70 000

36. Hatvan Város Önkormányzata

HE

300 000

37. Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

CSO

473 000

38. Ináncs Község Önkormányzata

BAZ

99 000

39. Isaszeg Nagyközség Önkormányzata

PE

105 000

40. Jászberény Polgármesteri Hivatala

JNSZ

185 000

41. Jászsszentlászló Községi Önkormányzat

BÁCS

42 000

42. Kaba Város Önkormányzata

HB

358 000

43. Kálmánháza Önkormányzata

SZB

128 000

44. Kalocsa Város Önkormányzata

BÁCS

243 000

45. Kapuvár Városi Önkormányzat

GY

70 000

46. Karád Község Önkormányzata

SO

99 000

47. Karancslapujtõ Községi Önkormányzat

NO

185 000

48. Kemecse Községi Önkormányzat

SZB

99 000

49. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

BÁCS

50. Kisvarsány Önkormányzata

SZB

99 000

51. Kölcse Nagyközségi Önkormányzat

SZB

142 000

52. Kõszárhegy Község Önkormányzata

FE

42 000

53. Kunszentmárton Város Önkormányzata

JNSZ

70 000

54. Kurityán Községi Önkormányzat

BAZ

65 000

55. Lábatlan Város Önkormányzata

KO

70 000

56. Lõrinci Város Önkormányzata

HE

185 000

57. Mád Község Önkormányzata

BAZ

99 000

58. Madaras Község Önkormányzata

BÁCS

47 000

59. Makó Város Önkormányzata

CSO

415 000

473 000
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Pályázó neve

Megye

Megítélt, utalandó
összeg (Ft)

60. Mándok Város Önkormányzata

SZB

185 000

61. Mindszent Város Önkormányzata

CSO

157 000

62. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

BAZ

800 000

63. Mogyoród Nagyközség Önkormányzata

PE

42 000

64. Mohács Város Önkormányzata

BA

300 000

65. Nagyecsed Város Önkormányzata

SZB

358 000

66. Nagykálló Város Önkormányzata

SZB

128 000

67. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata

BE

358 000

68. Nógrádmegyer Község Önkormányzata

NO

116 000

69. Nyergesújfalu Város Önkormányzata

KO

128 000

70. Nyirád Község Önkormányzata

VE

26 000

71. Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata

SZB

99 000

72. Ócsa Város Önkormányzata

PE

157 000

73. Orgovány Községi Önkormányzat

BÁCS

530 000

74. Oroszlány Város Önkormányzata

KO

300 000

75. Ózd Város Önkormányzata

BAZ

800 000

76. Örményes Községi Önkormányzat

JNSZ

30 000

77. Pap Község Önkormányzata

SZB

42 000

78. Pápasalamon Község Önkormányzata

VE

47 000

79. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

BA

800 000

80. Pély Község Önkormányzata

HE

99 000

81. Polgár Város Önkormányzata

HB

128 000

82. Pomáz Város Önkormányzata

PE

243 000

83. Poroszló Község Önkormányzata

HE

157 000

84. Rábapatona Községi Önkormányzat

GY

33 000

85. Rakamaz Város Önkormányzata

SZB

70 000

86. Rákóczifalva Nagyközségi Önkormányzat

JNSZ

42 000

87. Rém Község Önkormányzata

BÁCS

47 000

88. Sajószentpéter Város Önkormányzata

BAZ

530 000

89. Sajóvámos Község Önkormányzata

BAZ

70 000

90. Sándorfalva Város Önkormányzata

CSO

185 000

91. Sényõ Község Önkormányzata

SZB

65 000

92. Simontornya Város Önkormányzata

TO

185 000

93. Soltvadkert Város Polgármesteri Hivatala

BÁCS

99 000
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Pályázó neve

Megye

Megítélt, utalandó
összeg (Ft)

94. Sükösd Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testülete

BÁCS

27 000

95. Szajol Község Önkormányzata

JNSZ

70 000

96. Szany Nagyközség Önkormányzata

GY

70 000

97. Szécsény Város Önkormányzata

NO

185 000

98. Szentes Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

CSO

587 000

99. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

JNSZ

300 000

100. Szurdokpüspöki Község Önkormányzata

NO

25 000

101. Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata

BAZ

271 000

102. Tápiószele Nagyközségi Önkormányzat

PE

128 000

103. Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat

PE

70 000

104. Tiszakécske Város Önkormányzata

BÁCS

415 000

105. Tiszavasvári Város Önkormányzata

SZB

243 000

106. Túrkeve Város Önkormányzata

JNSZ

157 000

107. Újfehértó Város Önkormányzata

SZB

415 000

108. Újszász Város Önkormányzata

JNSZ

128 000

109. Várpalota Város Önkormányzata

VE

128 000

110. Vaskút Községi Önkormányzat

BÁCS

111. Vecsés Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

PE

185 000

112. Vésztõ Város Önkormányzata

BE

185 000

113. Zsámbok Község Önkormányzata

PE

85 000

42 000

24 140 000

(282/2008.)
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PÁLYÁZATOK AUTÓBUSSZAL VÉGZETT MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS
SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRA
Pályázati felhívás
Százhalombatta város területén helyi, autóbusszal
végzett menetrend szerinti személyszállítás
közszolgáltatójának kiválasztására
1. A pályázat kiírója: Százhalombatta Város Önkormányzata, 2440 Százhalombatta, Szent István tér 3.
2. A pályázat lebonyolítója: (információ itt kérhetõ):
Közbesz – Consulting Közbeszerzési és Mûszaki Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Levélcím: 2016 Leányfalu,
Õz utca 5. Fax: (26) 580-137. E-mail: kozbesz-consulting@furstbt.t-online.hu, honlap: www.kozbesz-consulting.fw.hu. Fontos: információ csak írásban kérhetõ!
3. Pályázati feltételek:
A pályázaton részt vehetnek belföldi vagy külföldi
székhelyû jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok vagy azok konzorciuma. Külföldi székhelyû szolgáltató a pályázaton abban az esetben vehet
részt, ha ezt az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló, többszörösen módosított 2004. évi
XXXIII. törvény megengedi. A további feltételek a pályázati kiírásban és a részletes pályázati felhívásban és az
alapdokumentációban meghatározott szabályok szerint.
A teljes ajánlati dokumentáció megvásárlása a pályázaton való részvétel feltétele.
4. A pályázati kiírás beszerzésének helye, módja, ideje
és költsége:
A pályázati dokumentáció megvásárolható a Közbesz –
Consulting Kft. Ügyfélszolgálatán, 1039 Budapest III.,
Lukács György utca 9., IV. 13.
A teljes ajánlati dokumentáció ára 300 000 HUF + áfa.
A fizetés feltételei és módja: a dokumentáció árát a
Közbesz-Consulting Kft. Budapest Banknál vezetett
10102244-59514000-02001007 számlájára való átutalást
vagy befizetést igazoló okmány eredeti vagy hiteles másolati példányának átadása ellenében vehetõ át. A dokumentáció az értékesítés helyszínén készpénzért nem vásárolható meg. A befizetési okmányon a befizetés jogcímeként
feltüntetendõ: „4 680 428 dok”.
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk:
A dokumentáció elõzetesen telefonon egyeztetett idõpontban átvehetõ a keddi és csütörtöki munkanapokon 14
és 18 óra között, a benyújtási határidõ napján 9 óra 00 perc
és 9 óra 30 perc között személyesen vagy meghatalmazott
útján az ügyfélszolgálaton. Az ajánlatkérõ – az ajánlatte-

võ Közbesz – Consulting Kft. 2016 Leányfalu, Õz utca 5.
szám alatti címére megküldött írásbeli megkeresése esetén – a dokumentációt megküldi az ajánlattevõ által megadott címre. A teljes dokumentáció a vásárlás helyén elõzetesen telefonon egyeztetett idõpontban munkanapokon
15 és 17 óra között, a benyújtási határidõ napján 9 óra
00 perc és 9 óra 15 perc között megtekinthetõ, továbbá a
www.kozbesz-consulting.fw.hu honlapon vásárlási kötelezettség nélkül megtekinthetõ, illetve letölthetõ.
5. Az ajánlatok benyújtásának határideje:
2008. október 9. 9 óra 30 perc.
A benyújtás helye: Százhalombatta Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal, 2440 Százhalombatta, Szent
István tér 3., II. emelet 204. A postán feladott ajánlatot az
ajánlatkérõ csak akkor tekinti határidõn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidõig
ezen a helyen sor került. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai vagy egyéb módon továbbított, illetve kézbesített küldemények elvesztésébõl vagy téves kézbesítésébõl eredõ kockázat az ajánlattevõt terheli.
6. Az ajánlatok bontása:
Az ajánlatok bontására 2008. év október 9. nap 9 óra
30 perckor kerül sor Százhalombatta Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal, 2440 Százhalombatta, Szent István tér 3. szám alatt, az I. emeleti Kistárgyalóban. A bontás nem nyilvános.
7. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai:
Az érvényes ajánlatot tevõ alkalmas pályázók közül a
legkedvezõbb ajánlatot benyújtó pályázó a pályázat nyertese. A legkedvezõbb pályázat kiválasztására készült értékelési rendszer a részletes pályázati felhívás melléklete.
8. Eredményhirdetés:
Az eredményhirdetés idõpontja 2008. november 6.,
9 óra 30 perc, helyszíne a bontás helyszínével azonos.
9. Szerzõdéskötés:
A szerzõdéskötés várható idõpontja: 2008. november 14., 10 óra, helyszíne a bontás helyszínével azonos.
10. A szerzõdés idõtartama:
A szerzõdés annak aláírását követõ elsõ munkanapon
lép hatályba. A szolgáltatás megkezdésének idõpontja
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2009. január 1. napján üzemkezdetkor, befejezésének idõpontja 2016. december 31. napján üzemzáráskor.
11. Egyéb kérdések:
Egyéb kérdésekben az autóbusszal végzett menetrend
szerinti személyszállításról szóló, többszörösen módosított 2004. évi XXXIII. törvény, a közúti közlekedésrõl
szóló, többszörösen módosított 1988. évi I. törvény egyen-
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rangúan, a fenti törvények végrehajtása tárgyában hatályos rendeletek, a részletes pályázati felhívás és az ajánlati
dokumentáció (ebben a sorrendben) az irányadó.
A részletes ajánlati felhívás és az ajánlati alapdokumentáció Százhalombatta város hivatalos honlapján,
(www.szazhalombatta.hu) és a Közbesz-Consulting Kft.
(www.kozbesz-consulting.fw.hu) honlapján megtalálható,
vagy információ kérhetõ a 2. pont szerinti módon.

ÁLLAMI VAGYON HASZNOSÍTÁSÁNAK PÁLYÁZATA
Pályázati felhívás
a Magyar Államot megilletõ halászati jog hasznosítására
A Somogy Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földmûvelésügyi Igazgatóság a halászatról és horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény 46. § (3) bekezdése alapján pályázatot hirdet az alábbi vízterületek Magyar Államot
megilletõ halászati jogának hasznosítására:
– Nagybajomi Ötös Hárs víztározó
– Igali víztározó
– Baráka tó (Zákány)
– Deseda patak
– Keleti Bozót vízfolyás (8+578–13+260 km)
(Buzsáki halastó–Pusztaberény közötti szakasz)
A pályázaton természetes és jogi személyek vehetnek részt.
A pályázatok részletes kiírása 10 000 Ft díj ellenében vehetõ át a Somogy Megyei MGSzH Földmûvelésügyi Igazgatóságán [7400 Kaposvár; Petõfi tér 1–3., tel.: (82) 527-580; (82) 527-590]. Ügyintézõ: Havranek Mihály halászati felügyelõ.
A pályázatok benyújtásának határideje:
2008. október 15.
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VIII. Közlemények
A Magyar Nemzeti Bank közleménye
2/2008. (HÉ 35.) MNB-közlemény
a Magyar Nemzeti Bank szolgálati titokköri jegyzékérõl
A Magyar Nemzeti Banknak az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény 6. §-ának (1) bekezdése alapján megállapított szolgálati titokkörét – a törvény 4. §-ának (4) bekezdése értelmében – a következõk szerint
közzéteszem:
1. A jegybank behatolásjelzõ-rendszereire, valamint a személyi és tárgyvédelemre vonatkozó leírások. Valamennyi
biztonsági rendszer esetében a rendszerekhez való hozzáférést szolgáló adat és egyéb információ (kivéve a tûzvédelemmel kapcsolatos rendszereket). Az õrzési, védelmi tervek és szolgálati utasítások.
Érvényességi idõ: legfeljebb a minõsítéstõl számított 20 év.
2. Különbözõ értékeknek (bankjegy, érme, értékpapír stb.) a Magyar Nemzeti Bank által, illetve a Magyar Nemzeti
Bank részére szerzõdéses partnere által történõ szállításával kapcsolatos adatok, információk (a szállítás igénye, módja,
idõpontja, a szállítás útvonala, a szállítmánybiztosítás terve).
Érvényességi idõ: legfeljebb a minõsítéstõl számított 2 év.
3. A pénz- és értékszállító gépjármûvek védelmi és biztonsági rendszereire, azok elemeire vonatkozó adatok, információk.
Érvényességi idõ: legfeljebb a minõsítéstõl számított 20 év.
4. A bankjegyek és érmék gyártásához használt anyagok specifikációjával, illetve a bankjegyek és érmék gyártási
technológiájának leírásával kapcsolatos adatok, információk.
Érvényességi idõ: legfeljebb a minõsítéstõl számított 20 év.
5. Rendkívüli mértékû vagy idõzítésû monetáris politikai lépésre vonatkozó javaslat és döntés.
Érvényességi idõ: az erre vonatkozó monetáristanács-döntés nyilvánosságra hozataláig, de legfeljebb a minõsítéstõl
számított 10 év.
6. A Magyar Nemzeti Bank belsõ ellenõrzése által készített jelentések, amennyiben azok a Magyar Nemzeti Bank
szolgálati titokkörébe tartozó adatokat, információkat tartalmaznak.
Érvényességi idõ: legfeljebb a minõsítéstõl számított 2 év.
7. Az MNB egyedi válságkezelési feladataival összefüggõ adatok.
Érvényességi idõ: a nyilvánosságra hozatalig, de legfeljebb a minõsítéstõl számított 10 év.

E közlemény megjelenésével egyidejûleg hatályát veszti a Magyar Nemzeti Bank szolgálati titokköri jegyzékérõl
szóló 1/2008. (MK 76.) MNB-közlemény.

Simor András s. k.,
a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium közleménye*
Közlemény
a Göcseji körtepálinka
földrajzi árujelzõ lajstromozásának tényérõl,
valamint a jóváhagyott termékleírásról
A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium a
mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzõinek oltalmára és a termékek ellenõrzésére vonatkozó
részletes szabályokról szóló 124/2007. (V. 31.) Korm. rendelet 12. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a Göcseji körtepálinka földrajzi árujelzõ lajstromozásának tényét, valamint a jóváhagyott termékleírást az
alábbiakban közzéteszi.
A 000048 lajstromszámon nyilvántartott Göcseji körtepálinka eredetmegjelölés a bejelentés napjára – 2008. február 11. – visszaható hatállyal 2008. június 11-én, a Magyar Szabadalmi Hivatal által lajstromozásra került.

GÖCSEJI KÖRTEPÁLINKA
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akkor hatványozódik a legjobban, amikor a felhasznált
körtefajok és fajták az utóérés során már sárga héjjal rendelkeznek, de a körte húsa még nem puhult fel. Az ilyen
utóérési állapotban cefrézett körtébõl érhetõ el a jellegzetes göcseji íz, mely e termékkör egyedi érzékszervi tulajdonságait adja. Az atmoszférikus kétlépcsõs desztillációból fakadóan a Göcseji körtepálinka körteíze hosszan
tartó, markáns íz, mely nagyon határozottan kidomborodik
a termék szárazpróbája során.
Tükrösen tiszta, színtelen, vagy a hordós érleléstõl barnássárga, a körte kellemes íz- és illataromáinak zamatosságát tartalmazza.
Fizikai, kémiai tulajdonságok
Alkoholtartalom: 38,00% V/V – 43% V/V között
Metil-alkohol-tartalom: legfeljebb 1000 g/hl abszolút
alkoholra
Illóanyag-tartalom: legalább 200 g/hl abszolút alkoholra
Ciántartalom: legfeljebb 5g/hl abszolút alkoholra
A termék ártalmas fémszennyezettsége nem haladhatja
meg a szeszes ital élelmiszercsoportban elõírt fémtartalom
határértékeket.
Az alap minõségi követelményeket az 1576/89/EGK
rendelet tartalmazza.

Termékleírás
1. A termék megjelölése, beleértve az eredetmegjelölést vagy földrajzi jelzést
GÖCSEJI KÖRTEPÁLINKA

2. A termék leírása, beleértve az elõállításhoz felhasznált nyersanyagokat, valamint – szükség szerint –
a termék fõbb fizikai, kémiai, mikrobiológiai, illetve érzékszervi jellemzõit
2.1. A termék fontosabb tulajdonságai
Érzékszervi tulajdonságok
A göcseji körte a táj, a régió adottságaiból fakadóan a
Magyarországon termelt körték közül a leginkább rendelkezik a körte gyümölcsre jellemzõ, gyümölcsös ízzel. A
párlat illatában a jellegzetes körte illaton túl, a körte héjának ízanyagait fokozottan visszaadja. Ez a jellegzetes héj
helyenként kövecses ízû, amely a Göcseji körtepálinka
legjellemzõbb sajátosságát adja. Ez az ízanyag a párlatban

*
LIX. évfolyam 13. szám

2008. augusztus 15.

2.2. A termék elõállításához szükséges nyersanyag
A „Göcseji” eredetmegjelöléssel ellátott körtepálinka
alapanyagaként kizárólag a Göcsejben, a meghatározott
földrajzi területen termett vadkörte, sózókörte fajok és a
Bosc Kobak, Vilmos körte, Conference, Hardenpont téli
vajkörte, Clapp kedveltje, Packham’s Triumph, Fétel apát,
Nemes Krasszán fajták használhatók.
A Bosc kobak körtefajta a göcseji vidék legelterjedtebb
és legnagyobb számban elõforduló õsi körtefajtája, így ennek és beltartalmi jellemzõinek köszönhetõen szolgál a
Göcseji körtepálinka alapanyagául 50%-ban. Gyümölcsének mérete nagy, vagy igen nagy, tömege 180–280 gramm
körüli, teljes felülete rozsdamázzal fedett, héja közepes
vastagságú, száraz tapintású, húsa olvadó, íze rendkívül
aromás.
A Bosc kobak legfontosabb beltartalmi jellemzõi:
C-vitamin tartalom:
5,7 mg/100 mg
cukortartalom:
12%
savtartalom:
0,38%
szárazanyag tartalom: 18,8%
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A Conference, Hardenpont és Clapp kedveltje beltartalmi jellemzõi:
C-vitamin
tartalom

Cukortartalom

Savtartalom

Szárazanyag
tartalom

Conference

5,5 mg/100 mg

13%

0,35%

19,20%

Hardenpont

4,9 mg/100 mg

12–12,5%

0,38%

18,5–18,7%

Clapp kedveltje

5,0 mg/100 mg

11,5–11,8%

0,34%

17,8–18,2%

(A különbözõ körtefajták jellemzése a VII. sz. mellékletben megtekinthetõ.)

3. Azon földrajzi terület meghatározása, amelyrõl
származó termék megjelölésére a földrajzi árujelzõt
használják
Északról a Zalalövõ–Zalaegerszeg közti vonalon a Zala,
keletrõl a Zalaegerszeg–Bánokszentgyörgy vonal, azaz a
Felsõ (Baki)-Válicka–Alsó-Válicka völgye a határ. Az Alsó-Válicka völgye a Cserta-torkolatig, majd onnan a Kerka
jobb partja északnyugat-délkeleti irányban, Bánokszentgyörgy–Bárszentmihályfa (Lenti) délrõl adja a természetes
határt. Nyugatról ilyen, folyóvízzel határolt vonal nincs, a
szakirodalom elfogadja a Zalalövõ–Zalabaksa irányban a
régi Borostyánkõ-út vonalát, illetve innét a Cserta-torkolatig a dombsor peremét, mint a Göcsej határát. Ez a terület
mintegy 648 négyzetkilométer kiterjedésû. A táji-néprajzi
egység mintegy 80 települést és vonzáskörzetét foglalja
magában, amelyek közül a Göcsej vidékét határoló falvak
és városok a következõk: Bagod, Bocska, Csatár, Csöde,
Gosztola, Kálócfa, Kányavár, Kerkabarabás, Kisrécse,
Lentikápolna, Nagykanizsa, Nagypáli, Oltárc, Pölöske,
Söjtör, Szepetnek, Tornyiszentmiklós, Zalacsér és Zalalövõ. A Göcseji körtepálinka földrajzi árujelzõt az ezen a határon belül található alábbi települések közigazgatási területérõl származó termékekkel kapcsolatban lehet használni: Andráshida, Bagola, Bak, Baktüttös, Bánokszentgyörgy, Barlahida, Bárszentmihályfa, Becsvölgye, Bocfölde, Boncodfölde, Botfa, Böde, Bucsuta, Bucsuszentlászló,
Csertalakos, Csömödér, Dobronhegy, Egervár, Fûzvölgy,
Gellénháza, Gombosszeg, Gutorfölde, Hernyék, Kandikó,
Kányavár, Kávás, Kerkateskánd, Kiskutas, Kustánszeg,
Lenti, Lentiszombathely, Lovászi, Milejszeg, Mumor,
Nagylengyel, Nagyrécse, Németfalu, Nova, Oltárc, Páka,
Palin, Petrikeresztúr, Pórszombat, Pózva, Pördefölde,
Pusztaapáti, Pusztaederics, Pusztamagyaród, Rádiháza,
Salomvár, Sárhida, Sormás, Szécsisziget, Szentliszló, Szilvágy, Teskánd, Tófej, Tormafölde, Várfölde, Zalabaksa,
Zalaegerszeg, Zalatárnok. (I–II. sz. melléklet)
A Göcseji körtepálinkát kizárólag az itt megjelölt területen fekvõ szeszfõzdékben szabad elõállítani, gyártani és
palackozni.

4. A földrajzi területrõl való származás igazolása
A földrajzi területrõl való származás igazolására és a termék nyomon követésére háromféle dokumentum szolgál,
amelyek a következõk:
a) Felvásárlási jegy;
b) Szeszfõzdei szesztermelési napló;
c) Termékmérleg-nyilvántartás.
A „Göcseji” eredetmegjelöléssel elõállított körtepálinka
alapanyaga a Göcsejben termett körte. A származás igazolása felvásárlási jeggyel vagy õstermelõi igazolvány bemutatásával történik. A sorszámozott felvásárlási jegyen a
következõ adatokat kell feltüntetni:
– a felvásárló adatai;
– a mezõgazdasági tevékenységet folytató adóalany
adatai;
– a felvásárolt termék megnevezése, statisztikai besorolása, mennyisége, egységára, vételár összesen, ebbõl levont adóelõleg mértéke;
– az átvétel idõpontja;
– a mezõgazdasági tevékenységet folytató adóalany
aláírása.
A minimum 50%-os Bosc kobak arány betartásának bizonyítékául szintén a felvásárlási jegyen szereplõ adatok
szolgálnak.
A szeszfõzdei szesztermelési naplóban az alábbi adatok kerülnek rögzítésre:
– a termék-elõállítás helyének megnevezése;
– a fõzõüst feltöltésének ideje;
– a feltöltött fõzõüst száma;
– a fõzõüstbe betöltött nyersanyag (cefre) fajtája,
mennyisége (kg vagy liter) fõzetenként részletezve, valamint a fõzetõ neve és lakhelye;
– a cefrepárlás befejezésének ideje;
– az alszesz, elõ- és utópárlat finomító üstbe való felszívatásának ideje;
– a finomító üst száma;
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– a „Finomítás” megjelölése és alatta a finomító üstbe
felszívatott alszesz, elõ- és utópárlat mennyisége literben;
– a finomítás befejezésének ideje;
– alszeszmérésnél a cefrepárlás, finomítványmérésnél
a finomítás befejezésekor a szeszmérõ gépek száma és a
számlálókészülékek jelzése;
– a szeszmérõ gép jelzése alapján elõállított alszesz, finomítványmérésnél az alszesz és pálinka litermennyisége,
valódi szeszfoka és hektoliterfok mennyisége fõzetõnként,
a fõzõ-, illetõleg finomító üstök szerint részletezve;
– a fõzetõknek kiadott, részesfõzésbõl átvett, illetve a
fõzetõktõl megvásárolt pálinka mennyisége hektoliterfokban (egytizedes pontossággal);
– a származási igazolvány száma, a fõzetõ neve és lakcíme (telephelye);
– a termelés, a pálinka és származási igazolvány átvételét igazoló fõzetõi aláírás.

A Göcseji körtepálinka elõállításának szemléltetése
folyamatábrán

A termékmérleg-nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:
– az anyagkönyvelõ pontos adatai;
– a könyvelés idõszaka;
– a könyvelt alkoholtermék pontos megnevezése és
vámtarifaszáma;
– a nyitó készlet;
– a termék-elõállításból, adófelfüggesztéssel történõ
betárolásból származó növekedés nagysága, pontos menynyisége;
– csökkenés mennyisége, mely a következõ kategóriákat, jogcímeket jelenti: felhasználás adóraktárba; adóköteles felhasználás adóraktárban, kitárolás adófelfüggesztéssel belföldre és harmadik országba, kitárolás adófelfüggesztéssel tagállamba; kitárolás szabadforgalomba; kitárolás végleges mentesüléssel;
– záró készlet összesen;
– a kiállító hiteles aláírása;
– a vámhivatal ellenjegyzése és dátuma.

5. Érlelés és pihentetés

5. A termék elõállítási módja
A hagyományok megõrzése – a technológia fejlesztése
mellett is – az egyik legfontosabb célja a Göcsejben elõállított körtepálinkának.

1. A körte átvétele és vizsgálata

2. Cefrekészítés

3. Erjesztés

4. Lepárlás és finomítás



6. Alkoholtartalom beállítása

7. Hûtve szûrés

8. Palackozás

5.1. A körte átvétele, vizsgálata
Fajtáját tekintve, a felvásárolt körtemennyiség minimum 50%-át, a korábban már említett és Göcsej vidékén
õshonos Bosc kobak körtefajta teszi ki, míg a fennmaradó
hányadot a göcseji vidéken termett õshonos körtefajták adják. A beérkezõ körte mennyiségi átvétele mérlegelés
alapján, minõségi átvétele érzékszervi és szárazanyag-tartalom vizsgálat alapján történik. Az alapanyag szárazanyag-tartalma minimum 14 ref.% kell legyen. Érettségi
állapot: érettõl a túlérettig. Egészségi állapot: teljes mértékben egészséges. Tisztaság: idegen anyagtól (föld, levél,
gally, kõ, fém) mentes.
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Az átvételkori vizsgálat elsõ lépéseként a beszállított
gyümölcsbõl átlagmintát kell venni. Ha nagy tételben érkezik, minden tizedik rekeszbõl egy-egy kilogrammot, ha
csak néhány rekesz a szállítmány, akkor rekeszenként
fél-fél kilogrammot, ha ömlesztve érkezik, akkor a kirakás
alatt folyamatosan kell a szükséges mennyiséget, azaz
100 kilogrammonként 0,2 kilogramm mintát kivenni.
A gyümölcs átvételekor a következõ vizsgálatokat kell elvégezni: érzékszervi vizsgálat: érettségi fok, tisztaság, penész és rothadás jelei, sérülések, törõdöttség, fajtajellemzõk; cukortartalom-vizsgálat, várható alkoholtartalom
meghatározása.
5.2. Cefrekészítés
A tiszta, fertõzéstõl mentes, érett, zúzott körte édes cefréjét cefreszivattyúval az erjesztõ tartályokba szivattyúzzák. Itt történik az erjedést segítõ anyagok hozzáadása. Az
irányított erjesztésnél nagyon fontos a hõmérséklet pontos
beállítása (18–22 °C), tartása, valamint a pH-érték optimalizálása (pH: 3–4 között), mivel így a fajélesztõ beoltásával a legkedvezõbb eredménnyel lehet a körtecefrét minden hibától mentesen kierjeszteni.
5.3. Erjesztés
A cefréhez adagolt fajélesztõ alkalmazása biztosítja az
erjedés gyors beindítását, az egyenletes erjedés lefutását és
a cukor maradék nélküli kierjedését, valamint az optimális
aroma- és alkohol-kihozatalt, a hõmérséklet ellenõrzése és
állandó értéken (18–22 °C) tartása mellett. A keletkezõ
szén-dioxid védi a cefrét az oxidáció káros hatásaitól és a
káros mikroorganizmusoktól, ezért elõ kell segíteni a cefre
felületén a szén-dioxid-párna kialakulását. Az erjesztõ tartályokon vízzár segítheti a szén-dioxid eltávozását. Az erjesztés idõtartama a körte beltartalmi értékeitõl függõen
9–10 nap.
A kierjedt cefrét minél hamarabb fel kell dolgozni, vagy
a lepárlás megkezdéséig a szakszerû tárolás alapfeltételeit
biztosítani kell, amely azt jelenti, hogy a cefrét minden körülmények között fénytõl védeni kell és törekedni kell arra, hogy a cefre tárolási hõmérséklete a 12–13 Celsius fokot nem haladhatja meg. A cefrét olyan tárolóedényben
kell tárolni, mely minden esetben tele van és a fölötte lévõ
légrés a teljes folyadékmennyiség 3%-ánál több nem lehet.
A szakszerû tárolás után a cefre nem tartalmazhat vajsavas, ecetsavas vagy tejsavas erjedésre utaló ízeket, illatokat, valamint penészes és dohos szagtól minden esetben
mentesnek kell lennie.
5.4. Lepárlás (desztilláció) és finomítás
A lepárlás hagyományos, rézbõl készült, ún. kisüstön
többlépcsõs desztillációval történik. Az üstök térfogata
nem haladja meg az 1000 litert.
A cefre elõször a fõzõüstbe kerül, innen kapják az alszesz elnevezésû párlatot. A finomító üstökben az alszeszbõl finomítással nyerik a jó minõségû körtepárlatot. Lényeges kívánalom a finomítás során az elõ-, közép- és utó-
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párlat megfelelõ szétválasztása, amivel biztosítható, hogy
a káros íz- és illatanyagok ne kerüljenek a késztermékbe.
Ezt szakszerûen folyamatos érzékszervi vizsgálattal, töménység- és mennyiségméréssel lehet elvégezni. Az elõpárlat leválasztása addig tart, amíg ízébõl eltûnnek a csípõs aldehidek és szép gyümölcsízû lesz a párlat. Az elõpárlat leválasztásánál törekedni kell arra, hogy az elõpárlat
a fõzõüstbõl kikerülõ párlatmennyiség minimum 2–3%-a
legyen. Ezután a fõzést (a finomítást) addig kell végezni,
amíg a párlat szeszfoka 18 fok alá csökken, 18 fokos párlatnál a fõzést abba kell hagyni. Ez jelenti a középpárlat
végét. Az üst alján maradó, ún. utópárlat kiöntésre kerül.
A finomítási mûvelet nagy szaktudást és gyakorlatot igényel, valamint elengedhetetlen a kierjedt cefre rendszeres
vizsgálata.
5.5. Pihentetés és érlelés
Pihentetés: a finomítást követõen az italt minimum 7 napig rozsdamentes acéltartályban kell pihentetni. Ebben az
idõszakban az itallal semmiféle manipulatív technológiai
lépést végezni nem szabad.
Érlelés: A 7. napot követõen az ital tölgyfahordóban minimum 3 hétig érlelõdik, a lepárlás során keletkezõ eredeti
szeszfokával, amely kb. 65–70 fok. Az érlelõ fahordókat
14–18 C° között, minimum 80%-os páratartalmú helyiségben kell elhelyezni és fagyveszélytõl, közvetlen napsütéstõl és sugárzó hõtõl óvni kell. Az érlelés elvileg korlátlan
ideig tarthat gyakorlatilag minõségromlás nélkül. Ezt követõen történhet az ital szeszfokbeállítása, illetve hûtve
szûrése.
5.6. Alkoholtartalom beállítása
A gondosan kiérlelt kisüsti párlat alkoholtartalmát, jó
minõségû ioncserélt vízzel, a fogyasztói forgalomba hozatal elõtt kell beállítani.
5.7. Hûtve szûrés
A megfelelõ alkoholtartalomra beállított ital hûtve szûrése kulcsfontosságú lépés a Göcseji körtepálinka készítése során és közvetlenül palackozás elõtt 2–5 nappal történik. Az italt lemezes hõcserélõn 0 és –3 C° közötti hõmérsékletre kell hûteni, ezt követõen pedig 24 órán keresztül
hõszigetelt tartályban kell pihentetni. A pihentetés után
keretes szûrõn vagy lapszûrõn (1–35 mikrométer pórusnagyság) kerül szûrésre, és ezt követõen kerülhet sor a palackozásra.
5.8. Palackozás
A megfelelõ alkoholtartalomra beállított és szûrt körtepálinkát tisztára mosott vétyemi üvegpalackba, vagy a vétyemi
üvegpalack méretarányait követõ más üvegpalackba kell tölteni; amely tömítõbetétes alumínium csavarzárással, parafa
dugóval, vagy üvegdugóval zárható. A vétyemi üvegpalack
175–210 mm közötti magassági és 100–130 mm közötti szélességi méreten belül esõ zömök palack. A vétyemi üvegpa-
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lack méretarányait részletesen a III. sz. melléklet tartalmazza.
A megengedett csomagolási egység maximum 1 liter,
ezen felül csak egyedi, reprezentatív ajándékként csomagolható. A lezárt termék díszdobozba is helyezhetõ.
Minõségbiztosítás
A teljes gyártási folyamatnak olyan minõségellenõrzési
rendszer mellett kell mûködnie, amelyben biztosított az azonosítás és nyomon követés, valamint a végellenõrzés és a
termékbiztonság. Megfelelõen dokumentálni kell a termék
útját a gyümölcs átvételétõl a gyártáson keresztül a végtermékig (üzemi HACCP rendszer szerint). Az átvételnél ellenõrizni kell az alapanyag származását igazoló iratot.
Ellenõrzési pontok:
I. Alapanyag átvétele:
Alapanyag minõsítése:
– érettségi állapot: érett-túlérett;
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– egészségi állapot: teljes mértékben egészséges (penésztõl, rothadástól mentes, nem sérült, nem törõdött);
– tisztaság: idegen anyagtól (föld, levél, gally, kõ, fém)
mentes;
– szárazanyag-tartalom: min. 14 ref.%.
Termõhely, fajtaazonosság igazolása: kizárólag a
meghatározott területrõl származó, a 2.2. pontban feltüntetett fajták felhasználása
II. Cefre ellenõrzése:
– pH 3–4,
– hõmérséklet (25–28 °C).
III. Erjesztés ellenõrzése naponta:
– hõmérséklet (18–22 °C).
IV. Ellenõrzés az erjesztés végén:
– alkoholtartalom (2–10% V/V);
– maradék cukortartalom (kevesebb, mint 0,5%).

V. Párlat ellenõrzése:
Ellenõrzés tárgya

Alkoholtartalom
Metil-alkohol-tartalom
Réztartalom
Ciántartalom
Összes illóanyag tartalom

Jellemzõ értékek

55–76% V/V
legfeljebb 1000 g/hl abszolút alkoholra vonatkoztatva
legfeljebb 9 mg/liter
legfeljebb 5 g/hl abszolút alkoholra vonatkoztatva
legalább 250 g/hl abszolút alkoholra vonatkoztatva

VI. Késztermék ellenõrzése:
– érzékszervi vizsgálat (szín, tisztaság): tükrösen tiszta,
az érleléstõl enyhén sárgás színû, kellemes körte ízû és illatú;
– csomagolás, jelölés, zárás;
– térfogat;
– alkoholtartalom.

6. A termék és a földrajzi környezet kapcsolata
A Göcseji körtepálinka kiemelkedõ minõségét az ezen a
területen termesztett körte adja. A göcseji körte minõségét
pedig e kényes gyümölcs termesztéséhez szükséges tényezõk együttes megléte, valamint a termesztõk hozzáértése
biztosítja.
Területi-éghajlati adottságok:
A szakemberek a körtét tartják a legnehezebben termeszthetõ gyümölcsnek. Sok csapadékot igényel, az átmeneti szárazság is nagyon megviseli. Csak jó talajon él meg,
ott, ahol a fa rendszeres vízellátáshoz és bõséges tápanyagellátáshoz jut. Legkedvezõbb számára a meleg, nyirkos, de

Ellenõrzés gyakorisága

10 000 literenként
10 000 literenként
10 000 literenként
10 000 literenként
10 000 literenként

vízáteresztõ talaj. Ezen feltételek fennállása miatt Göcsej
vidéke mindig kiemelkedõ körtetermõ vidék volt, szerepe
folyamatosan nõ.
A Zalai dombságban elhelyezkedõ Göcsejre a közép- és
délkelet-európai barna erdõtalajok genetikai típusa a jellemzõ, ami ugyan kedvezõtlen a szántóföldi termesztés tekintetében, de kiválóan alkalmas az almástermésûek, így a
körte termesztésére, mivel ezen a talajon a fa víz- és tápanyagellátása kiválóan biztosított. Bátran mondható, hogy
ez a vidék nem csak az ország, de Közép-Európa egyik
legkiválóbb körtetermõtája. A délnyugatról áramló páradús légtömegek a hegységi domborzat által kevéssé zavarva áramlanak be, emiatt a Göcsej vidéke az egyik legcsapadékosabb területünk. A tenyészidõre esõ csapadék
mennyisége körülbelül 450 mm, éves szinten 700–800
mm/év 50 év átlagában, ami igen fontos a vízigényes körte
számára. A hõmérséklet évi járása a tengeri eredetû légtömegeknek köszönhetõen az országoshoz képest a legkiegyenlítettebb, azaz a maximális (július) és minimális (január) havi középhõmérsékletek közötti különbség itt a legkisebb. A januári középhõmérséklet –1 és –1,7 °C fok között ingadozik, ami által ez a térség az ország egyik legenyhébb tája. Kedvezõ továbbá, hogy a nyári hõmérsékle-
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tek szempontjából hûvösnek számító vidéken nincsenek
hõségnapok, amire ugyanis a körte nagyon érzékeny: a
nyári félév középhõmérséklete 16,7 °C és 17,8 °C fok között ingadozik.
A Göcseji körtepálinka történeti múltja és jelene:
A XVI–XVIII. században a fõurak gazdálkodó asszonyai nagy kedvteléssel kertészkedtek, különféle gyümölcsökkel kedveskedtek egymásnak, még a bécsi császári
udvarba is küldtek korán érõ, muskotályos illatú körtéket
Göcsej területérõl. A XVI–XVIII. századi források errõl a
területrõl általánosan ismert gyümölcsökként említenek
9 körte-, 5–6 cseresznye-, 5 alma- és 3 szilvafajtát. A körte
termesztése a göcseji szõlõhegyeken és gyümölcsös erdõkben a paraszti gazdálkodás kiteljesedése idején is jelentõs volt, amit a még ma is megtalálható, matuzsálemi
korú körtefák bizonyítanak.
A megyében élõ emberekre mindig is jellemzõ volt a
körtegyümölcs-termesztés iránti gondoskodó szeretet.
Termesztésfejlesztési törekvéseket vezetett már a XVIII.
század végétõl Nagyváthy János, szervezett gazdaköre a
környékbeli, nagyrészt Göcsej vidéki gazdákból állt, akiknek többek közt a vad-gyümölcsfák nemesítésérõl, a gyümölcstermesztésrõl tartott elõadásokat. A nemesített körte
a XIX. század végén és a XX. század elején terjedt el Göcsejben. 1895-ben 110 ezer, 1935-ben 161 ezer, míg
1959-ben már 382 ezer fát számoltak össze, ekkor árugyümölcsként az alma (55,1%) után második helyen szerepelt
a körte (25,0%) a megyében. (KSH – 1959) 2004. évi adatok szerint Göcsejben 420 hektáron termesztenek körtét
(szórványterületek nélküli adat), amelybõl származó termésmennyiség 6000 tonna.
Égett szeszes itallal kapcsolatos elsõ magyarországi
adat a XIV. századi királyi udvarra vezethetõ vissza. Károly Róbert felesége, Erzsébet királyné köszvényét rozmaringos aqua vitae-vel gyógyította – ez valószínûleg borpárlat lehetett, amit gyógyszerként alkalmaztak (Balázs Géza). Erzsébet királyné Olaszországból hozatta az égettbort,
a kereskedelmi útvonal pedig Göcsejt határolta (Borostyánkõ út). Ekkor ismerkedtek meg a göcsejiek az égetett
szeszes itallal és annak elõállításával.
Göcsejben a nagy mennyiségben termett vadkörte miatt
régre visszanyúlik a körtepálinka-fõzés. Írásos emlékek,
múzeumi tárgyak, pálinkásüvegek és pálinkáspoharak bizonyítják a göcseji körtepálinka létezését (IV. sz. melléklet).
Az igazi meghonosítói a Göcseji pálinkának a zsidók
voltak, ezt bizonyítja a Zala megyei levéltár dokumentuma, amely 1743-ból származik. A dokumentum a zsidó
hitvallású Andráshidai Ábrahámnak Zala vármegyéhez intézett, adócsökkentés iránti kérelmét tartalmazza, amely
adót a pálinkafõzésbõl származó jövedelme után kellett
megfizetnie (Zala Megyei Levéltár, V. sz. melléklet).
Szintén a göcseji körtepálinka-fõzés bizonyítékául szolgál
az 1855-bõl származó Egyezkedési jegyzõkönyv, amely
egy „pálinkatermeléssel” foglalkozó vállalat és a pénzügyi
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hatóság között lezajlott, a fogyasztási adó bevezetésérõl
szóló megállapodást tartalmazza (Zala Megyei Levéltár,
VI. sz. melléklet).
A Göcseji körtepálinka a XIX. században már országszerte híres körtepálinkának és keresett nedûnek számított.
A göcseji fõzdékbõl a pálinkát és annak méltó hírnevét
bucskás hordókban, bucskás emberek (kereskedõk) vitték
távoli városok piacaira és vásáraira. Így jutott el a Göcseji
körtepálinka Gyõrbe, Pápára, Veszprémbe, Székesfehérvárra, Budapestre, és még számos más városba. A magyar
körtepálinkák közül ebben az idõszakban messze a leghíresebb volt, hírnevét elsõsorban a rendkívül erõs körtezamatának köszönhette.
Az 1900-as évek elején számos szabály és rendelet született az italkészítés és -fogyasztás, beleértve természetesen a pálinkakészítés és -fogyasztás tárgyában, amelyek
közül néhány jelentõsebb az alábbiakban olvasható:
– Szabályrendelet a korcsma-, sörház- és pálinkamérési
iparokról és az italmérési üzletekrõl, Zalavármegyei Hivatalos Lap, 1907;
– Körrendelet a birtokolt pálinka kötelezõ bejelentésérõl, Zalavármegyei Hivatalos Lap, 1914;
– Hirdetmény a „gyümölcspálinkafõzés tárgyában”,
1917.
A Göcseji körtepálinka hírneve 1945 után erõteljesen
megkopott és csak helyileg – Zala, Vas és Somogy megyében – rendelkezett ismertséggel.
Göcsejben jelenleg egy, az 1940-es években épített kereskedelmi fõzde mûködik, amelyet 1982 óta Farkas Tibor
üzemeltet.

7. A földrajzi árujelzõ feltüntetése a terméken
Az üveg lapított jellegébõl következõen a „Göcseji körtepálinka” felirat mind a hascímkén, mind pedig a hátcímkén feltüntetésre kerül.
A jelölés a jogszabályokban elõírtakon kívül a következõket tartalmazza:
Kötelezõen feltüntetendõ: „GÖCSEJI KÖRTEPÁLINKA”
Feltüntethetõ: „védett eredetmegjelölésû termék”

8. Nemzeti, illetve a közösségi követelmények
1. 1576/89/EGK rendelet a szeszes italok maghatározására, megnevezésére és kiszerelésére vonatkozó általános
elõírások megállapításáról
2. 148/2004. (X. 1.) FVM–ESZCSM–GKM együttes
rendelet a pálinka elõállításának szabályairól
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Mellékletek a termékleíráshoz
Hozzáférhetõek a termékleírás benyújtójánál és a Magyar Eredetvédelmi Tanács Titkárságán
I. sz. melléklet: Göcseji körtepálinka származásának területe (térkép)
II. sz. melléklet: Göcsej térsége Magyarország területén
(térkép)
III. sz. melléklet: Göcseji körtepálinka üvegének rajza
IV. sz. melléklet: A Göcseji körtepálinka történelmi
múltját bizonyító írásos emlékek, tárgyak, épületek
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V. sz. melléklet: Kérelem 1743-ból Zala vármegyéhez a
pálinka fõzésébõl származó adó mértékének csökkentésérõl
VI. sz. melléklet: Egyezkedési jegyzõkönyv a fogyasztási adó bevezetésérõl 1855-bõl
VII. sz. melléklet: Körtefajták leírása
VIII. sz. melléklet: 148/2004. (X. 1.) FVM–ESZCSM–
GKM együttes rendelet a pálinka elõállításának szabályairól
IX. sz. melléklet: Irodalomjegyzék a forrásként használt
anyagokról

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium közleménye
Szakértõi igazolvány érvénytelenítése
Hangyál Zoltán igazságügyi szakértõ (született: Budapest, 1957. február 28., anyja neve: Zsemle Anna) 3462 számú
igazságügyi szakértõi igazolványát eltulajdonították, az igazolvány érvénytelen.
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Az Önkormányzati Minisztérium közleménye*
Módszertani segédanyag
az önkormányzati rendeletek harmonizációjához rendeletalkotási tárgykörök szerint
Az Önkormányzati Tájékoztató 2008/5. számában megjelent, a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK
irányelv hazai átültetésébõl eredõ önkormányzatokat érintõ feladatokról szóló tájékoztató folytatásaként az önkormányzati rendeletek jogharmonizációjához kívánunk segítséget nyújtani rendeletalkotási tárgykörök szerint.
A tájékoztatóhoz felhasználtuk a közigazgatási hivatalok által a témában készített módszertani segédanyagokat, a
tárgyköröket pedig egyeztettük az Oktatási és Kulturális Minisztériummal, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériummal, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériummal, valamint a Külügyminisztériummal.

I. Köztemetõ fenntartása és üzemeltetése
1. A jogszabályi rendelkezések
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) kötelezõ feladatul írja elõ a köztemetõ
fenntartását. A köztemetõ az önkormányzat tulajdonában lévõ temetõ, illetve a temetõnek az a része, amelyben az önkormányzat a köztemetõ fenntartására vonatkozó kötelezettségét teljesíti.
A helyi önkormányzatok és szerveik, köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségû szervek feladat- és hatáskörérõl szóló 1991. évi XX. törvény (a továbbiakban: Htv.) minden önkormányzatra, az Ötv. pedig az
1994. évi módosítása révén a Fõvárosi Önkormányzatra vonatkozóan a köztemetõvel kapcsolatos önkormányzati feladatokat részletesebben is meghatározta.
A feladatellátás módjának részletes szabályait a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Tt.) az alábbiak szerint határozza meg:
– a köztemetõ fenntartója a települési önkormányzat, a fõvárosban a fõvárosi önkormányzat. A temetõ fenntartásáról
a települési önkormányzatok társulás, illetõleg együttmûködés útján is gondoskodhatnak [5. § (3) bekezdés];
– a temetõ tulajdonosa – ha nemzetközi szerzõdés másként nem rendelkezik – köteles a temetõ fenntartásáról, továbbá üzemeltetésérõl gondoskodni. E feladatait saját maga, illetve – szerzõdés alapján – gazdálkodószervezet útján is elláthatja [6. § (3) bekezdés];
– köztemetõ esetében a temetõ használatának rendjérõl önkormányzati rendeletben, egyéb temetõk esetében temetõszabályzatban kell rendelkezni [6. § (4) bekezdés];
– az önkormányzat rendelete kötelezõvé teheti a köztemetõn belüli, az elhunyt hûtésével, a temetõben erre a célra
rendszeresített szállító jármûvön történõ szállításával, továbbá a hamvaknak az erre szolgáló berendezéssel történõ szórásával, sírhelynyitással és visszahantolással kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltetõ szakszemélyzetének és berendezésének igénybevételét [40. § (1) bekezdés];
– a temetõ tulajdonosa, köztemetõ esetén az önkormányzat a temetõ üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatosan
felmerült szükséges és indokolt költségek alapján állapítja meg a temetési hely, illetõleg az újraváltás díját, a temetkezési
szolgáltatók kivételével a temetõben vállalkozásszerûen munkát végzõk által fizetendõ temetõfenntartási hozzájárulás
díját, a temetõi létesítmények, illetve az üzemeltetõ által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendõ díjat [40. § (2) bekezdés];
– a köztemetõkre vonatkozó díjak mértékét az önkormányzat rendeletben állapítja meg. A díjmértékeket évente felül
kell vizsgálni [40. § (3) bekezdés];
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– az egyes díjfajtákon belül a temetõben vállalkozásszerûen munkát végzõk által fizetendõ temetõfenntartási hozzájárulási díj mértéke az adott évben az egyes sírhelyekre megállapított megváltási díjtételek egyszerû számtani átlagának
5 százalékát nem haladhatja meg [40. § (4) bekezdés];
– a települési önkormányzat képviselõ-testülete, a fõvárosban a közgyûlés a díj megállapításakor kikéri a fogyasztók
területileg illetékes érdek-képviseleti szerveinek véleményét [40. § (5) bekezdés];
– a helyi rendeletben szabályozandó elemek [41. § (3) bekezdés].
A szabályozás során figyelemmel kell lenni a Tt. végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendeletre is.

2. Az irányelv vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazása
Az arányosság elve vonatkozik a jogszabályok megalkotására, a gazdasági tevékenységek elõírására (a követelmény
fogalmát lásd az irányelv 4. cikkének 7. pontjában), valamint a szankciók, büntetések megállapítására (pl. a temetõ rendjét megsértõkkel szemben kilátásba helyezett szankcióknak arányban kell állniuk a jogsértés súlyával).
A 20. cikk a szolgáltatás igénybe vevõihez kapcsolódó megkülönböztetés tilalmáról szól. A temetõrendeletek megalkotása során kiemelt figyelmet kell fordítani ezen elv szabályozására. (Például a díjfizetési kötelezettségek elõírásánál
nem lehet különbséget tenni az igénybe vevõk között állampolgárság vagy lakhely szerint.)
Gazdasági alapon történõ megkülönböztetés veszélye is fennállhat a temetkezési közszolgáltatás terén, ha a piaci szereplõk nem kapnak egyenlõ esélyeket a szolgáltatásnyújtásban való részvételre, a pályázataik elbírálásánál, támogatások
odaítélésénél. A Tt. 6. §-a alapján a temetõ tulajdonosa a temetõ-fenntartási, -üzemeltetési tevékenységet saját maga, illetve szerzõdés alapján gazdálkodószervezet útján is elláthatja. Amennyiben gazdálkodószervezetet (a szolgáltató fogalmát lásd a 4. cikk 2. pontjában) bíz meg e feladat ellátásával, úgy nem tehet különbséget (még közvetett módon sem) az
egyes vállalkozások között azon az alapon, hogy hazai vagy az EU/EGT más országában telephellyel rendelkezõ vállalkozásról van szó [az irányelv preambulumának (36) bekezdése]. A differenciálás természetesen megengedett annak érdekében, hogy olyan szolgáltató kerüljön kiválasztásra, amely az adott közfeladatot a legjobb feltételekkel tudja ellátni.
Ennek megítélése azonban egy objektív szempontrendszeren alapulhat, az összehasonlítható paraméterek összevetésével, valamint az elõnyök, hátrányok számbavételével.
Az ismertetett hatályos rendelkezéseket az érintett tárca az irányelv szempontjából felülvizsgálta, és azt állapította
meg, hogy az irányelv 9. cikkébe (Engedélyezési rendszerek) ütközik a Tt. 30. §-ának (1) bekezdése és 31. §-ának (1) bekezdése, amely a jegyzõ számára elõzetes hozzájárulási vagy engedélyezési jogosultságot, illetve kötelezettséget ír elõ.
E két kivétellel az 1999. évi XLIII. törvény harmonizált; a harmonizált jogszabály végrehajtására önkormányzati rendeletet kell alkotni, illetve a már meglévõ temetõrendeletet hozzá kell igazítani a magyar jogszabályokba beépült közösségi célokhoz, és biztosítani kell azok megfelelõ és pontos teljesítését.

II. Kéményseprõ-ipari közszolgáltatás
1. A jogszabályi rendelkezések
A kéményseprõ-ipari közszolgáltatás vonatkozásában az egyes helyi közszolgáltatások kötelezõ igénybevételérõl
szóló 1995. évi XLII. törvény (Kötv.) az irányadó.
A Kötv. 4. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a településfejlesztésért és településrendezésért felelõs miniszter rendeletben állapítja meg a kéményseprõ-ipari közszolgáltatás szakmai követelményeit, valamint a tevékenység körét és az ellátásra való jogosultság feltételeit. A hatályos szabályozást a kötelezõ kéményseprõ-ipari közszolgáltatásról szóló 27/1996. (X. 30.) BM rendelet tartalmazza.
A fentieken kívül az alábbi jelenleg is hatályos ágazati jogszabályok érintettek az irányelvvel, melynek figyelemmel
kísérése fontos a közszolgáltatások megszervezése terén:
– az egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 16/2003. (IV. 18.) BM rendelet
(15. számú melléklet: kéményseprõ és tüzeléstechnikai karbantartó szakképesítés);
– 2008. szeptember 1-jén lép hatályba az önkormányzati és területfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelet, amely 3. §-ának b) pontja
hatályon kívül helyezi az egyes szakképesítések szakmai vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 16/2003. (IV. 18.)
BM rendelet 15. számú mellékletét. A 2008. szeptember 1-jétõl hatályos kéményvizsgáló szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit a 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelet 5. számú melléklete tartalmazza;
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– a kéményseprõ és tüzeléstechnikai karbantartó szakmában szervezendõ kéményseprõ mestervizsga szakmai és
vizsgáztatási követelményeirõl szóló 30/1997. (IV. 18.) BM rendelet.
A Kötv. önkormányzati rendeleteket érintõ szabályozása a következõ:
– rendeletalkotási felhatalmazás a megyei (fõvárosi), települési önkormányzatoknak [4. § (4)–(5) bekezdés];
– az önkormányzati rendelet kötelezõ tartalmi elemei (2. §): a) a helyi közszolgáltatás megnevezése, a közszolgáltatással ellátott terület határai; b) a nyilvánosan meghirdetett pályázatot elnyerõ, a közszolgáltatást végzõ intézmény vagy
szakvállalkozás megnevezése, illetõleg annak a mûködési területnek a határai, amelyen belül a szolgáltató a közszolgáltatás teljes körét valamennyi tulajdonos tekintetében rendszeresen köteles ellátni; c) a közszolgáltatás ellátásának rendje
és módja, a szolgáltató és a tulajdonos ezzel összefüggõ jogai és kötelezettségei, a szolgáltatásra vonatkozó szerzõdés
egyes tartalmi elemei; d) közüzemi szolgáltatás esetén a közüzemi szerzõdés létrejöttének módja, valamint a szolgáltatás
igénybevételének, korlátozásának, megtagadásának – jogszabályban nem rendezett – módja és feltételei; e) az érintett
közfeladattal összefüggõ – jogszabályban nem rendezett – helyi önkormányzati hatósági feladat, hatáskör és szabálysértés; f) az elvégzendõ szolgáltatás alapján a tulajdonost terhelõ díjfizetési kötelezettség, a díj mértéke, megfizetésének
rendje, az esetleges kedvezmények esetei vagy a szolgáltatás ingyenessége.

2. Az irányelv vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazása
A kéményseprõ-ipari közszolgáltatást nyújtó szolgáltatók vonatkozásában a helyi rendeletek nem tartalmazhatnak
diszkriminatív rendelkezéseket, így nem írhatnak elõ más EU/EGT-tagállamban letelepedett vállalkozás számára a területükön való telephely-létesítési vagy engedélyszerzési kötelezettséget; nem zárhatják ki a helyi rendeletek a kéményseprõ-ipari közszolgáltatást ellátó szolgáltatók közül a más tagállamban honos vállalkozók részvételét a közszolgáltatás
elvégzésére meghirdetett nyilvános pályázati eljárásban. Ugyanígy a diszkrimináció tilalmának elvét sérti az olyan rendeleti szabályozás, amely elõnyben részesíti az önkormányzat közigazgatási területén telephellyel rendelkezõ szolgáltatókat, vagy ilyenek megléte esetén kizárja a lehetséges szolgáltatók közül az ezzel a feltétellel nem rendelkezõ vállalkozásokat. A referenciával rendelkezés elõírása, illetve annak alátámasztására szolgáló dokumentumok beszerzésére
való kötelezés is akadályozó tényezõje lehet a szolgáltatási irányelv érvényesülésének. Tekintettel arra a tényre, hogy a
közszolgáltatás elvégzésére az önkormányzat nyilvános pályázatot köteles meghirdetni, megjegyzendõ, hogy a diszkriminációmentesség követelményét nemcsak a helyi rendeletalkotás során, hanem az azt megelõzõ pályázati eljárás lefolytatása alatt is a helyi önkormányzatoknak biztosítani szükséges.
A letelepedés szabadságát sértõ helyi rendeleti szabályozások is hatályon kívül helyezendõk, így felülvizsgálandók
azok a kéményseprõ-ipari közszolgáltatást szabályozó helyi rendeletek, amelyek korlátozást tartalmaznak a közszolgáltatást ellátó vállalkozók alkalmazottainak minimális létszáma tekintetében, vagy egyéb mennyiségi/területi korlátozásokat [az irányelv 15. cikke (2) bekezdésének a) pont alapján értékelendõ követelmény] rögzítenek. Ezek a korlátozások az
irányelv értelmében csak abban az esetben tarthatóak fenn, ha megfelelnek a diszkriminációmentesség, a szükségesség
és az arányosság követelményeinek. A fenti követelményeknek – visszautalva a korábbiakban kifejtettekre – mindvégig
érvényesülniük kell a pályáztatási eljárás alatt is, amelyeknek a biztosítása elsõsorban a magasabb szintû jogszabályi
elõírások harmonizációját követeli meg.
Az önkormányzati rendeleteknek szabályozni szükséges továbbá a szolgáltatással és szolgáltatóval kapcsolatos
összes információhoz való hozzáférési lehetõségrõl kötelezõ való tájékoztatást (22. cikk).
A kötelezõ kéményseprõ-ipari közszolgáltatásról szóló 27/1996. (X. 30.) BM rendelet 15–16. §-a a szolgáltató jogi
formája, alkalmazotti létszáma és egyéb szolgáltatások biztosítása tekintetében is tartalmaz szabályozást; emiatt az érintettség vizsgálata az „értékelendõ követelmények” (15. cikk) tekintetében is indokolt lehet. Az irányelv 10. cikke rendelkezik a szolgáltatási tevékenység nyújtására vonatkozó engedélyezési eljárásról. A központi jogszabály esetleges változása a szolgáltatói jogosultság feltételei tekintetében magával vonja a helyi rendeletek módosításának kötelezettségét is.
A kötelezõ kéményseprõ-ipari közszolgáltatásról szóló 27/1996. (X. 30.) BM rendelet 16. §-ának (2) bekezdése szerint az érintett körzetben a szolgáltató köteles a helyi önkormányzatokkal egyeztetett idõpontban ügyfélfogadást tartani.
Az ügyfélfogadás tartásáról a helyi rendeletek jellemzõen nem rendelkeznek. Az irányelv kapcsán célszerû lehet a helyi
önkormányzati rendeletbe beilleszteni az irányelv szerinti ügyintézési pont mûködésének fõ ismérveit (6. és 8. cikk),
melynek betartásával egyben a BM rendelet szerinti kötelezettségét is teljesítheti a szolgáltató.
Az irányelv 16. cikke szabályozza a határon átnyúló szolgáltatásnyújtás szabadságát (a letelepedésre vonatkozó szabályokat lásd a 9–15. cikkekben). A 16. cikkben az irányelv a szolgáltatást nyújtóval szemben a szolgáltatás gyakorlásához kapcsolódóan alkalmazható, illetve tiltott követelményeket tartalmazza. A törvényi felhatalmazás értelmében a helyi rendeletekben a szolgáltatás módjához kapcsolódóan meghatározhatnak kötelezettséget a szolgáltató számára a helyi
önkormányzatok. E körben alkotott rendeleti szabályok tehát közvetlenül kapcsolódhatnak az irányelv 16. cikkében fog-
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lalt szabályozáshoz. A jelenleg hatályos önkormányzati rendeletek tehát tartalmazhatnak olyan szabályokat, melyekkel
olyan köztelezettséget határoztak meg a szolgáltatók számára, melyek az irányelv 16. cikkébe ütközhetnek. Az irányelv
16. cikkének (3) bekezdése négy indokot tartalmaz a 16. cikk alkalmazásának mellõzésére, ezek: közrendi, közbiztonsági, közegészségügyi, valamint környezetvédelmi követelmények elõírása, amennyiben azok az (1) bekezdésben
foglaltaknak is megfelelnek, egyebekben a 16. cikk alkalmazásától eltekinteni nem lehet. Ilyen kötelezettségek szintén
elõfordulhatnak helyi önkormányzati rendeletekben.
A törvényi felhatalmazás alapján a szolgáltató és az önkormányzat közötti szerzõdés egyes tartalmi elemeire nézve is
alkothatnak szabályozást a helyi önkormányzatok. A törvény utal a Ptk. 226. §-ának (1) bekezdésére, amely szerint jogszabály – az önkormányzati rendeletek is a törvényi felhatalmazás alapján [Ptk. 685. § a) pont] – meghatározhatja a szerzõdés egyes tartalmi elemeit, és kimondhatja, hogy ezek a szerzõdésnek akkor is részei, ha a felek ettõl eltérõen rendelkeznek. Megállapítható, hogy az önkormányzati rendeletek tartalmazhatnak jelenleg olyan szabályokat a szolgáltatásra
vonatkozó szerzõdés tekintetében, melyek sérthetik az irányelv 16. cikke (2) bekezdésének d) pontját.
A kéményseprõ-ipari közszolgáltatás újraszabályozása mind törvényi, mind rendeleti szinten folyamatban van, ezért a
helyi rendeletek harmonizálását a központi joganyag felülvizsgálatáig nem javasoljuk.

III. A címer és zászló használatáról szóló rendeletek
1. A jogszabályi rendelkezések
A vizsgált helyi rendeleti szabályozási tárgy vonatkozásában alapvetõen két jogszabály: a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény (Alkotmány), valamint a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított
1990. évi LXV. törvény (Ötv.) tartalmaz alapvetõ rendelkezéseket:
– az Alkotmány IX. fejezete a helyi önkormányzatok cím alatt részletesen szabályozza az egyes önkormányzati alapjogok tartalmát, köztük a szabályozási autonómiát is, azaz a képviselõ-testület feladatkörében rendeletet alkothat, amely
nem lehet ellentétes magasabb szintû jogszabállyal [Alkotmány 44/A. § (2) bekezdés];
– a képviselõ-testület a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása alapján, annak végrehajtására önkormányzati rendeletet alkot [Ötv. 16. § (1) bekezdés];
– a helyi rendeletek megalkotására vonatkozó felhatalmazást az Alkotmány 44/A. §-a (1) bekezdésének f) pontja – a
helyi képviselõ-testület önkormányzati jelképeket alkothat, helyi kitüntetéseket és elismerõ címeket alapíthat – valamint
az Ötv. 16. §-ának (1) bekezdése adja;
– a képviselõ-testület hatáskörébõl nem ruházható át az önkormányzati jelképek, kitüntetések és elismerõ címek
meghatározása, használatuk szabályozása [Ötv. 10. §-a (1) bekezdésének c) pontja].

2. Az irányelv vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazása
A jelképek engedélyezése során a szolgáltatási tevékenység gyakorlására vonatkozóan gyakran írnak elõ a helyi rendeletek eljárási szabályokat, ezért azokat az 5–8. cikkeknek megfelelõen minden esetben át kell tekinteni.
A 2. cikk (2) bekezdése azon tevékenységek felsorolását adja, melyre az irányelv nem alkalmazandó. Az i) pontba tartoznak azok a tevékenységek, amelyek a közhatalom gyakorlásához kapcsolódnak. A helyi rendeletek a címer és a zászló
használatának szabályozása körében külön rögzítik azokat az eseteket, hogy azok külön engedély nélkül mely esetekben
használhatók. Ezen esetek köre zömmel éppen a közhatalom gyakorlásához kapcsolódnak: például a címer használata az
önkormányzat zászlaján, vagy az önkormányzati szervek által kiadott vagy készített kiadványokon. Ezek a helyi szabályozások, tekintettel arra, hogy nem tartoznak az irányelv hatálya alá, a jövõben is fenntarthatók lesznek.
A helyi rendeletek gyakran tartalmazzák e kérdéskörben a következõ kötelezettséget: a kérelemmel egy idõben be kell
mutatni a zászlót, címert, a címerrel díszített tárgy mintáját, illetõleg a kérelemhez mellékelni kell ezek tervét vagy fényképmásolatát. A fenti helyi szabályozás és az irányelv 5. cikke (3) bekezdésének egybevetése alapján megállapítható,
hogy ezen rendelkezések a továbbiakban is fenntarthatók, mivel azok benyújtására az önkormányzat a jelkép megfelelõ
gyakorlásának biztosítása, azaz a közérdek védelme érdekében követeli meg.
A helyi önkormányzatok hatályos rendeleti jegyzékét, valamint a helyi címer és zászló használatáról szóló helyi rendeleteket áttekintve elmondható, hogy az önkormányzatok többsége külön rendeletében minden ügytípus vonatkozásában kizárta az elektronikus ügyintézés lehetõségét, illetve az áttekintett helyi rendeletek többsége még külön is kifejezetten kizárta az elektronikus ügyintézést. A felhatalmazást erre a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 160. §-ának (1), valamint a 162. §-ának (1) bekezdései tartalmazzák.
Az irányelv 8. cikkében megfogalmazott követelmény miatt ezeket az önálló helyi rendeleteket, valamint a vizsgált tár-

6038

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

2008/35. szám

gyú rendeleteket felül kell vizsgálni, és egyúttal gondoskodni kell az elektronikus ügyintézés biztosításáról. Természetszerûleg a magasabb szintû jogszabályok változására itt tekintettel kell lenni, jelen esetben a Ket. hivatkozott rendelkezéseinek módosítását mindenféleképpen célszerû megvárni.
Megjegyzendõ, hogy a Ket. jelenlegi módosítása értelmében 2011-tõl kötelezõvé válik az elektronikus ügyintézés, a
bekezdésben hivatkozott szakaszokat hatályon kívül helyezik.
Az engedélyezési rendszerrel kapcsolatos alapvetõ elvárásokat a 9. cikk rögzíti, a 10. cikk pedig már az engedély megadására vonatkozó feltételeket állapítja meg. A 9. cikkben meghatározott követelmények és a vizsgált helyi szabályozások összevetése alapján megállapítható, hogy ez az engedélyezési rendszer/mechanizmus megfelel az irányelv által támasztott kívánalmaknak. A 10. cikkben rögzített, az egyes engedélyezési rendszerek konkrét feltételeinek fennállását
azonban minden egyes helyi önkormányzati rendeletnél külön-külön kell megvizsgálni, mivel eltérõ követelmények kerültek megállapításra a helyi viszonyoknak megfelelõen. Ez történhet a feltételek negatív meghatározásával is, nevezetesen az engedély iránti kérelem elutasítása feltételeinek rögzítésével is. Amennyiben a helyi rendeleti szabályozás a címer
és a zászló használatának engedélyezésének feltételeit tételesen tartalmazza, úgy azoknak meg kell felelniük az irányelv
10. cikke (2) bekezdésében foglaltaknak.
Át kell tekinteni a helyi szabályozásokban foglalt engedélyek idõbeli hatályára vonatkozó rendelkezéseket: ahol nincs
szabályozva az idõtartam, ott az irányelv 11. cikke (1) bekezdésének megfelelõen szabályozni szükséges azt, melynek
értelmében fõ szabály szerint az engedély nem lehet korlátozott idõtartamú, biztosítani szükséges az automatikus meghosszabbítást. Ahol az idõtartam tekintetében vannak szabályok, és a határozott idejû, esetenkénti idõtartamot állapítottak meg, azokat szintén felül kell vizsgálni, különösen tekintettel az irányelv 11. cikke (1) bekezdésének c) pontjára tekintettel. A határozott idejû engedély fenntartható ugyanis abban az esetben, ha azt a közérdeken alapuló kényszerítõ ok
támasztja alá. Ezen kimentési ok fennállásának eldöntése a helyi jogalkotó, a képviselõ-testület döntési kompetenciájába
tartozik.
A 13. cikk (2) bekezdése elõírja, hogy az engedélyezési eljárásoknak könnyen hozzáférhetõnek kell lenniük, továbbá
az alkalmazásukból eredõ, a kérelmezõket terhelõ díjaknak ésszerûnek és arányosnak kell lenniük a szóban forgó engedélyezési eljárások költségével, és nem haladhatják meg az eljárások költségét. Mindez azt is jelenti, hogy valamennyi
olyan helyi szabályozást át kell tekinteni, amely díjtételeket tartalmaz a jelképek vonatkozásában. Különösen „érzékenyek” azok a szabályozások, melyek nem konkrét összegben, hanem átalány vagy tól-ig rendszerben rögzítik a díjat. Ha
ugyanis a döntéshozó jogosultsága a díjtételek meghatározása, de az alkalmazás feltételei a helyi rendeletben nincsenek
egyértelmûen szabályozva, úgy azok az objektivitás és arányosság követelményének vélhetõleg nem felelnek meg. Néhány helyi rendelet a díjmentesség lehetõségét is biztosítja. Az a megoldás, mely annak feltételrendszerét nem állapítja
meg, törvényesnek nem fogadható el, és az irányelv rendelkezéseinek sem felel meg. A díjmentesség eseteinek világos
és egyértelmû meghatározása nem kizárt, azonban annak szabályozása során nagy gondossággal kell eljárni, és az irányelv 13. cikkének (2) bekezdése, valamint a 10. cikk (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel kell lenni.
Az irányelv 15. cikkének (2) bekezdésében foglalt követelmények a helyi címer és zászló használatáról szóló helyi
rendeleteket alapvetõen nem érintik, amennyiben a benne foglalt feltételek bármelyikét szabályozza a helyi rendelet.
Természetesen a 15. cikk (3) bekezdésében leírt hármas követelménynek eleget kell tenni: a hátrányos megkülönböztetés tilalma, a szükségesség és arányosság tesztjének kell megfelelniük.
A helyi rendeletek tartalmazhatnak olyan rendelkezéseket is, melyek a szolgáltató felé írnak elõ bizonyos magatartásokat és követelményeket, ezért át kell tekinteni az irányelv 16. cikkében foglalt vonatkozó rendelkezéseket is.
Figyelemmel arra, hogy a tárgykörben magasabb szintû jogszabály változása nem várható, a helyi szabályozás ugyanis az Ötv. 16. §-ának (1) bekezdésén alapul, ezért a helyi rendeletek harmonizálására sor kerülhet.

IV. Környezetvédelem
1. A jogszabályi rendelkezések
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kt.) az alábbiak szerint határozza meg
az önkormányzati szabályozás kereteit:
– önkormányzati rendelet meghatározhat környezethasználatnak minõsülõ tevékenységet (5. §);
– a települési önkormányzat a környezetvédelmi feladatok megoldására önkormányzati rendeletet bocsát ki [46. §
(1) bekezdés c) pontja];
– környezetvédelmi feladatai (46. §) megoldásának elõsegítése érdekében a települési önkormányzat – Budapesten a
fõvárosi önkormányzat is – önkormányzati rendelettel önkormányzati környezetvédelmi alapot hozhat létre [58. §
(1) bekezdés].
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A természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény rendelkezései szerint:
– természeti területet és más – a törvény 22. §-a alapján – védelemre érdemes földterületet helyi jelentõségû terület
esetén a települési – Budapesten a fõvárosi – önkormányzat rendeletben nyilvánít védetté [24. § (1) bekezdés b) pont];
– a védõövezetben a természetvédelmi hatóság engedélyéhez vagy hozzájárulásához kötött tevékenységek körét helyi jelentõségû védett természeti terület esetében a települési önkormányzat – a fõvárosban a fõvárosi önkormányzat –
rendeletben határozza meg [30. § (2) bekezdés b) pont].
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 23. §-ának (3) bekezdése szerint: a helyi önkormányzat a forgalomképtelen törzsvagyonként tulajdonába adott természetes vizek partján levõ beépítetlen ingatlanok tekintetében az
(1) bekezdésben foglalt korlátozás alól – a települési érdekekre figyelemmel – önkormányzati rendeletben felmentést
adhat.

2. Az irányelv vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazása
A 17. cikk a határon átnyúló szolgáltatásnyújtás szabadságának elvétõl való eltérések között sorolja fel – a környezetvédelem tárgykörében – a másik tagállamban nyújtott általános gazdasági érdekû szolgáltatások közül a vízelosztási és
-ellátási szolgáltatást, valamint a szennyvízzel kapcsolatos szolgáltatásokat, kimondva, hogy ezen szolgáltatásra nem alkalmazhatók a 16. cikk rendelkezései.
A letelepedés szabadságát sértõ helyi rendeleti szabályozások hatályon kívül helyezendõk, így felülvizsgálandók
azok a közszolgáltatást szabályozó helyi rendeletek, amelyek a közszolgáltatást ellátó vállalkozókkal kapcsolatosan bármilyen, a két alapvetõ szabadságot sértõ – mennyiségi, területi – korlátozásokat rögzítenek. Ezek a korlátozások az
irányelv értelmében csak abban az esetben tarthatóak fenn, ha megfelelnek a diszkriminációmentesség, a szükségesség
és az arányosság követelményeinek. A felülvizsgálat során minden esetben értékelni kell, hogy az adott szabályozás
összhangban van-e az irányelv vonatkozó cikkeiben meghatározott kritériumokkal, és szükség esetén meg kell szüntetni
vagy kevésbé korlátozó intézkedésekkel kell helyettesíteni azokat.

V. Sport
1. A jogszabályi rendelkezések
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. §-ának (1) bekezdése a települési
önkormányzat feladatai között sorolja fel a sport támogatását.
Az Ötv. további vonatkozó rendelkezései:
– a fõvárosi önkormányzat gondoskodik az egynél több kerületet, illetõleg a fõváros területét is meghaladó ellátási
kötelezettség körében a testnevelési, sportszervezési feladatokról; részt vesz az egynél több kerületet érintõ sporttevékenység összehangolásában [63/A. § n) pont];
– a megyei önkormányzat pedig kötelezõen gondoskodik a megyei testnevelési és sportszervezési feladatokról [70. §
(1) bekezdés a) pont].
A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: sporttörvény), határozza meg a tárgykörre vonatkozó részletes
szabályozást:
– a sporttörvényben meghatározott feladatai alapján a tízezernél több lakosú helyi önkormányzatok rendeletben állapítják meg a helyi adottságoknak megfelelõen a sporttal kapcsolatos részletes feladatokat és kötelezettségeket, valamint
a költségvetésükbõl a sportra fordítandó összeget [55. § (6) bekezdés], a tízezernél kevesebb lakosú település önkormányzata szabadon dönthet arról, hogy kívánja-e jogszabályban szabályozni ezt a tárgykört.

2. Az irányelv vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazása
Az irányelv (33) preambulum bekezdése értelmében az irányelv hatálya alá tartozó szolgáltatások folyamatosan változó tevékenységek széles körét ölelik fel, a szabályozás kiterjed például a szabadidõs szolgáltatásokra és a sportcentrumokra.
Az irányelv a sport vonatkozásában ugyanakkor a preambulum (35) bekezdésében kiveszi a hatálya alól a nonprofit
alapon ûzött amatõr sporttevékenységeket. Ezek a tevékenységek ugyanis rendkívül fontosak társadalmi szempontból.
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Gyakran teljes mértékben társadalmi vagy kedvtelési célokat szolgálnak, ezért a közösségi jog értelmében nem minõsülhetnek gazdasági tevékenységnek.
A diszkrimináció tilalmába ütközik az önkormányzati szabályozás, ha az önkormányzat a tulajdonában álló sportlétesítményt mélyen piaci ár alatti, jelképes összegû bérleti díjért, pályáztatási eljárás lebonyolítása nélkül ad egy nem önkormányzati többségi tulajdonban lévõ sportvállalkozás használatába.
Ellentétes az irányelvben foglaltakkal (a letelepedés, illetve a határon átnyúló szolgáltatásnyújtás szabadságával), ha
csak magyarországi székhellyel, illetve telephellyel rendelkezõ sportvállalkozás számára biztosítják az önkormányzati
tulajdonú sportlétesítmény bérlésének, térítési díj ellenében történõ használatának lehetõségét.
A sporttörvény módosítása nem várható, az irányelvnek való megfelelés biztosított, ezért a helyi rendeletek jogharmonizációs célú harmonizálására sor kerülhet.

VI. Közmûvelõdés
1. A jogszabályi rendelkezések
A muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvényben
(Kult. tv.) jelenik meg az önkormányzati rendeletalkotásra adott felhatalmazás:
– a települési önkormányzat a helyi társadalom mûvelõdési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, e törvény és a helyi lehetõségek, sajátosságok alapján rendeletben határozza meg, hogy a 76. §-ban felsoroltakból
mit, milyen konkrét formában, módon és mértékben lát el (77. §);
– szabályozási tárgykör lehet: az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképzõ, szakképzõ tanfolyamok, életminõséget és életesélyt javító tanulási, felnõttoktatási lehetõségek, népfõiskolák megteremtése; a település környezeti, szellemi,
mûvészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi mûvelõdési szokások gondozása, gazdagítása;
az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás
elõsegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása; az ismeretszerzõ, az amatõr alkotó, mûvelõdõ közösségek tevékenységének támogatása; a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése; a különbözõ kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése; a szabadidõ kulturális célú eltöltéséhez a
feltételek biztosítása; egyéb mûvelõdést segítõ lehetõségek biztosítása [76. § (2) bekezdés];
– a megyei (fõvárosi) önkormányzat a 85. § alapján rendeletben határozza meg: közmûvelõdési szakmai tanácsadó és
szolgáltató feladatait, intézményi szervezeti kereteit, formáit, költségvetési támogatását; a szakmai tanácsadás és a szolgáltatások díjköteles és díjmentességi körét (86. §).

2. Az irányelv vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazása
A helyi rendeletek nem tartalmazhatnak olyan diszkriminatív rendelkezéseket, amelyek szerint a más EU/EGT-tagállamban letelepedett vállalkozásnak az önkormányzat területén közmûvelõdési tevékenységet ellátó vállalkozásának engedélyszerzési kötelezettsége van, a rendeletek nem zárhatják ki a más EU/EGT-tagállamban honos vállalkozónak, szolgáltatónak az önkormányzat területén e tevékenység ellátására kiírt pályázatokon való részvételét.
A 14. cikk (1) bekezdése megtilt minden, közvetve vagy közvetlenül az állampolgárságon, vagy társaságok esetében a
létesítõ okirat szerinti székhely helyén alapuló megkülönböztetést. Erre tekintettel tilos a szolgáltatási tevékenység
nyújtására való jogosultságot vagy annak gyakorlását a külföldi szolgáltatók számára nehézkesebbé tenni, például csak
állampolgárok számára lehetõvé tenni az önkormányzati helyiségek bérletét.
A tagállamok megkülönböztetésmentességre vonatkozó kötelezettsége: a szolgáltatás igénybe vevõjének állampolgársága vagy lakóhelye alapján alkalmazott megkülönböztetéseket el kell törölni, például a diszkriminatív díjakat vagy
követelményeket, amelyeket kizárólag más tagállamok állampolgáraival szemben támasztanak.
A szolgáltatókra és szolgáltatásaikra vonatkozó információk tekintetében a közmûvelõdéssel kapcsolatos helyi rendeleteknek (megyei, fõvárosi önkormányzatok) a szolgáltatások nyújtására vonatkozóan rendelkezniük kell az információk hozzáférésének lehetõségeirõl. Az irányelv 22. cikke megerõsíti a szolgáltatásokat igénybe vevõknek az információk
megszerzésére vonatkozó lehetõségét, valamint azt, hogy az információknak világosnak és egyértelmûnek kell lenniük.
Figyelemmel kell lenni arra, hogy a Kult. tv. 78. §-a (3) bekezdésében foglaltak, illetve a 79. §-ban meghatározott ún.
közmûvelõdési megállapodás megkötése tekintetében sem zárhatók ki a más tagállamban honos szervezetek, személyek.
A Kult. tv. módosítása nem várható, ezért a helyi rendeletek harmonizálására sor kerülhet.
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VII. Környezetterhelési díj
1. A jogszabályi rendelkezések
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (Ktd.) szabályozása az önkormányzatok vonatkozásában a következõ:
– a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos megállapítási, bevallási, befizetési, ellenõrzési, adatszolgáltatási, eljárási szabályokat, valamint a díjkedvezmények és mentességek eseteit a települési önkormányzat – a fõvárosban a kerületi önkormányzat – rendeletben állapítja
meg. A kibocsátó a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjat az önkormányzati rendeletben közzétett számla javára fizeti meg [21/A. § (2) bekezdés];
– a települési önkormányzatok rendeletben állapítják meg a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatban a 12. §-ban meghatározott átalány megállapításának
szempontjait, valamint a 21/A. §-ban meghatározottakat [26. § (4) bekezdés].

2. Az irányelv vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazása
A környezetterhelési díjak megállapításáról szóló rendeletek nem határozhatják meg a díj mértékét diszkriminatív
módon, például külföldi személyek esetén annak kirívóan magas megállapításával nem tesznek eleget a diszkriminációmentesség követelményének.
Az önkormányzat rendelete tartalmazhat díjkedvezményre, illetve mentességre vonatkozó rendelkezéseket is. Ezen a
területen is tartózkodni kell az olyan rendeleti diszkriminatív szabályozástól, amelyek nehezebbé teheti a szolgáltatók tevékenységét.

VIII. Hulladékgazdálkodás
1. A jogszabályi rendelkezések
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) határozza meg az önkormányzati rendeletalkotás kereteit.
A települési önkormányzat rendeletében:
– kötelezheti a hulladék termelõjét, birtokosát a hulladék meghatározott anyagminõség szerinti elkülönített gyûjtésére, csomagolására és megjelölésére, átadására a begyûjtést végzõnek, illetve a hulladékkezelõnek [13. § (3) bekezdés];
– meghatározza a települési szilárd hulladék ingatlantulajdonos általi szállításának feltételeit, és megjelöli az erre a
célra igénybe vehetõ hulladékbegyûjtõ helyet, hulladékkezelõ telepet [20. § (2) bekezdés];
– a helyi feltételekhez igazodva elõírhatja a települési szilárd hulladék egyes összetevõinek (pl. veszélyes hulladékoknak) elkülönített gyûjtését, begyûjtését, elszállítását [20. § (3) b ekezdés, 21. § (5) bekezdés];
– megállapítja a helyi közszolgáltatás feltételeit, ellátásának rendjét és módját (23. §);
– megállapítja a hulladékkezelési közszolgáltatás díját [23. § f) pont, 25.§ (1) és (3) bekezdés];
– más jogszabályban elõírtaknál szigorúbb hulladékgazdálkodási elõírásokat is meghatározhat illetékességi területére [24. § (1) bekezdés];
– meghatározza az ingatlantulajdonos és a települési önkormányzat közterület tisztán tartásának feladatait, valamint
a közterületen megvalósuló állattartás részletes szabályait [31. § (2) bekezdés];
– helyi hulladékgazdálkodási tervet készít [35. § (3) bekezdés];
– a települési önkormányzat képviselõ-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg: a) a helyi közszolgáltatás
tartalmát, a közszolgáltatással ellátott terület határait; b) a közszolgáltató megnevezését, illetõleg annak a mûködési területnek a határait, amelyen belül a közszolgáltató a közszolgáltatást rendszeresen köteles ellátni; c) a közszolgáltatás ellátásának rendjét és módját, a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos ezzel összefüggõ jogait és kötelezettségeit – beleértve az egyes ingatlanfajtákra vonatkozó speciális szabályokat –, a szolgáltatásra vonatkozó szerzõdés egyes tartalmi elemeit; d) a közszolgáltatás keretében kötött szerzõdés létrejöttének módját, valamint a közszolgáltatás igénybevételének
– jogszabályban nem rendezett – módját és feltételeit; e) a közszolgáltatással összefüggõ – jogszabályban nem rendezett – települési önkormányzati feladat- és hatáskört; f) az ingatlantulajdonost terhelõ díjfizetési kötelezettséget, az alkalmazható díj legmagasabb mértékét, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények eseteit vagy a szolgáltatás ingyenességét; g) a közszolgáltatással összefüggõ személyes adatok (a közszolgáltatást igénybe vevõ neve, lakcíme, szü-
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letési helye és ideje, anyja neve) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket; h) a gazdálkodó szervezet számára – a 20. §
(4) bekezdésében meghatározott kivétellel – a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett, nem elkülönítetten gyûjtött és a 13. § alapján nem hasznosított vagy ártalmatlanított hulladéka tekintetében a közszolgáltatás kötelezõ
igénybevételét a 21. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel (23. §).
A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 242/2000.
(XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak szerint az önkormányzat képviselõ-testülete rendeletében meghatározza:
– külön-külön az általa szervezett, a települési szilárd, illetve folyékony hulladék (a továbbiakban együtt: települési
hulladék) kezelésére irányuló közszolgáltatás díját [2. § (2) bekezdés];
– a díjfizetési idõszakot [3. § (1) bekezdés];
– a közszolgáltatási díjat és a díjalkalmazás feltételeit [9. § (1) bekezdés].

2. Az irányelv vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazása
A hulladékgazdálkodási tárgyú rendeleteknek és esetlegesen elõforduló pályáztatási, versenyeztetési eljárásoknak
összhangban kell lenniük az irányelv 14. cikkével, különösen annak 1–3. pontjaival.
Törvényi felhatalmazás alapján a helyi rendeletekben a szolgáltatás módjához kapcsolódóan meghatározhatnak kötelezettséget a szolgáltató számára a helyi önkormányzatok. E körben alkotott rendeleti szabályok tehát közvetlenül kapcsolódhatnak az irányelv 9. és 16. cikkében foglalt szabályozáshoz. A jelenleg hatályos önkormányzati rendeletek tehát
tartalmazhatnak olyan szabályokat, melyekkel olyan köztelezettséget határoztak meg a szolgáltatók számára, melyek az
irányelv 9. és 16. cikkébe ütközhetnek. Az önkormányzati rendeletek jogszabályi elõírások alapján tartalmazzák a közszolgáltatási szerzõdés kötelezõ tartalmi elemeit, az engedélyezési eljárás pedig kormányrendeletek szabályozása alapján történik.
Az ágazati jogszabályok módosítása várható, ezért a helyi rendeletek harmonizálását a központi joganyag felülvizsgálatáig nem javasoljuk.

IX. Mezei õrszolgálat
1. A jogszabályi rendelkezések
A fegyveres biztonsági õrségrõl, a természetvédelmi és a mezei õrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény
(Ftm. tv.) szabályozza a mezei õrszolgálatra vonatkozó rendelkezéseket:
– az önkormányzati mezei õrszolgálat megalakítási, fenntartási és mûködési költségeit a földhasználó, ha ez ismeretlen, a tulajdonos által kifizetett mezõõri járulékból kell fedezni, amelynek mértékét és megfizetésének módját a települési, a fõvárosban a fõvárosi kerületi önkormányzat, a mezei õrszolgálat létesítésérõl és mûködésérõl szóló helyi önkormányzati rendeletében szabályozza [19. § (1) bekezdés].

2. Az irányelv vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazása
Az önkormányzatok rendeletben szabályozhatják a mezõõri szolgálat ellátásának feltételeit, a mezei õrre vonatkozó
alkalmazási feltételeket. Az irányelv preambulumának (65) bekezdésének figyelembevétele ezen a területen elengedhetetlen, hiszen a tevékenység gyakorlása nem köthetõ olyan feltételekhez, mint a letelepedés helye, az állandó lakóhely
vagy tartózkodási hely, vagy a szolgáltatásnyújtás elsõdleges helye.
A 9 és 16. cikk alkalmazása az ágazati jogi szabályozással szemben nem érinti jelentõs mértékben a mezõõri szolgálattal kapcsolatos önkormányzati rendeletalkotást. Azonban a 16. cikk (2) bekezdésének d) pontja szerint: a tagállamok
nem korlátozhatják a más tagállamban letelepedett szolgáltatók szolgáltatásnyújtásának szabadságát az olyan sajátos
szerzõdéses megállapodások alkalmazásával a szolgáltató és a szolgáltatás igénybe vevõje között, amelyek megakadályozzák vagy korlátozzák az önálló vállalkozók általi szolgáltatásnyújtást. A rendeletek tartalmaznak szerzõdéses elemeket, ilyenek például: a mezõõr feladatainak felsorolása, a mezõõr feletti utasítási jogot gyakorló szerv megnevezése, a
mezõõrök díjazása és személyi juttatásai. A rendeletekben a szolgáltatás módjához kapcsolódóan is meghatározhatnak
kötelezettséget a szolgáltató számára a helyi önkormányzatok. Az ismertetett körben alkotott rendeleti szabályok tehát
közvetlenül kapcsolódhatnak az irányelv 9. és 16. cikkében foglalt szabályozáshoz.

2008/35. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

6043

X. Személyes adat, adatkezelés
1. A jogszabályi rendelkezések
A személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 3. §-a
(1) bekezdésének b) pontja rendeletalkotási felhatalmazást ad a helyi önkormányzatoknak, melynek alapján személyes
adat akkor kezelhetõ, ha azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat elrendeli.
Ennek megfelelõen szabályozza a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (Lnyt.) az önkormányzati rendeletben kezelhetõ személyes adatok körét.
A Ket. 86. § (1) bekezdése a hatósági nyilvántartások tekintetében konkretizálja az Avtv. rendelkezéseit olyan módon,
hogy személyes adatok nyilvántartását csak törvény vagy a törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben helyi önkormányzati rendelet írhatja elõ.
A konkrét törvényi felhatalmazások a következõk:
– a települési önkormányzat képviselõ-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg – többek közt – a közszolgáltatással összefüggõ személyes adatok (közszolgáltatást igénybe vevõ neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja
neve) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket [Hgt. 23. § g) pontja];
– önkormányzati rendelet alapján a helyi nyilvántartás csak a 17. § (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott adatokat (név- és lakcímadatok, anyja neve, állampolgárság, születési hely, születési idõ, családi állapot, a házasságkötés
helye, a nem, a nyilvántartásból való kikerülés oka, helye és ideje) adhatja át a képviselõ-testület, a polgármester, a jegyzõ vagy a polgármesteri hivatal ügyintézõjének hatáskörébe utalt önkormányzati és államigazgatási hatósági ügyekhez,
illetve hatósági nyilvántartás vezetéséhez [Lnyt. 33. § (2) bekezdés].

2. Az irányelv vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazása
Az irányelv 2. cikke (2) bekezdésének c) pontjában foglaltak alapján nem alkalmazandó az irányelv – többek közt – az
elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezelésérõl és a magánélet védelmérõl szóló, 2002. július 12-i
2002/58/EK irányelv hatálya alá tartozó kérdésekben. A 2002/58/EK irányelv azonban nem érinti az elektronikus ügyintézés és egyablakos ügyintézési pontok kérdését, így azok tekintetében az irányelvet alkalmazni kell (lásd a 3. cikkben
foglalt addicionalitás elvét).
Az irányelv 17. cikkének 3. pontja értelmében pedig nem alkalmazandó a határon átnyúló szolgáltatásnyújtás szabadságát szabályozó 16. cikk az adatvédelmi irányelv hatálya alá tartozó kérdések tekintetében.
Az önkormányzat szabályozási lehetõsége a felhatalmazás alapján a törvény által meghatározott keretek között érvényesülhet, jelen esetben az érintett rendeletek a Hgt. felhatalmazása alapján alkotott rendeletek körébõl kerültek ki, ezért az
irányelvre vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazására a VIII. Hulladékgazdálkodás címû pontban foglaltak az irányadók.

XI. Elektronikus aláírás
1. A jogszabályi rendelkezések
Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény ad felhatalmazást az önkormányzati rendeleti szabályozásra:
– a képviselõ-testület rendeletében szabályozhatja azoknak a lakossági szolgáltatásoknak a körét, illetve azoknak az
államigazgatási eljárásoknak a körét, amelyekben – az eljárásra irányadó magasabb szintû jogszabályban foglaltakra figyelemmel – illetékességi körükben lehetõséget adnak a kizárólag elektronikus iratokkal, illetve dokumentumokkal történõ ügyintézésre [27. § (5) bekezdés].

2. Az irányelv vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazása
A belföldön lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkezõ természetes személy, illetve letelepedett (székhellyel, telephellyel rendelkezõ) jogi személy tekintetében elõírt bejelentési kötelezettség vizsgálatot igényel a letelepedés szabadságának érvényesülése tekintetében. Az elektronikus aláírásról szóló irányelv 3. cikke és a preambulum (10) bekezdése is
tiltja az elõzetes engedélyezést és minden más, azonos hatású intézkedést.
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A preambulum (52) bekezdése és a 9. cikk (1) bekezdésének c) pontjára, valamint a 16. cikkre figyelemmel indokolt
annak vizsgálata, hogy nem aránytalan korlátozás-e a nyilvántartásba vételi kötelezettség elõírása – különös tekintettel
az Eatv. 7. §-ának (5) bekezdésére, mely szerint az igazolás meglétét a hatóság a nyilvántartásba vétellel egyidejûleg, illetve azt követõen is ellenõrzi.
A lakossági szolgáltatások elektronikus ügyintézési körének meghatározásánál figyelemmel kell lenni a diszkrimináció tilalmára (tehát kizárólag ésszerû indok alapján lehet különbséget tenni a lakossági szolgáltatások között abban a tekintetben, hogy a rendeletben melyeket sorolják fel). Különösen arra figyelemmel, hogy a lakossági szolgáltatók körében nem kizárólag önkormányzati tulajdonú társaságok, intézmények, hanem különbözõ kiválasztási eljárások alapján
ún. „külsõ cégek” is lehetnek, melyek adott esetben az irányelv hatálya alá tartozó általános érdekû gazdasági szolgáltatást kívánnak nyújtani.
Az önkormányzati rendeletalkotás során – célként szem elõtt tartva az eljárások egyszerûsítését – arra kell törekedni,
hogy a szolgáltatás nyújtásával, gyakorlásával kapcsolatos eljárások során (pl. közterület-használati engedély megadására irányuló eljárás, településnév használatának engedélyezésére irányuló eljárás) minden esetben tegyék lehetõvé az
önkormányzatok az elektronikus ügyintézést. Ugyanakkor figyelemmel kell lenni a közigazgatási hatósági eljárásokban
alkalmazandó elektronikus aláírásokkal szemben támasztott többletkövetelményekre is [lásd Ket. 160. § és 194/2005.
(IX. 22.) Korm. rendelet].
Az elektronikus aláírás tekintetében az uniós egységes álláspont kialakítása jelenleg is folyamatban van!

XII. Közigazgatási hatósági eljárás
1. A jogszabályi rendelkezések
A közigazgatási hatósági eljárásról szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.), mint általános eljárásjogi szabály, jelentõs
részben érinti a szabályozás területét. A Ket. számos jogalkotási felhatalmazást ad az önkormányzatok számára:
– a képviselõ-testület rendeletében harminc napnál rövidebb határidõt állapíthat meg [33. § (1) bekezdés];
– rendeletében elõírhatja, hogy az ügyfél a kérelmét az e célra rendszeresített nyomtatványon, vagy elektronikus ügyintézés esetén elektronikus ûrlapon nyújtsa be [34. § (3) bekezdés];
– rendeletében úgy rendelkezhet, hogy ha az ügyfél kérelme (bejelentése) jog megszerzésére irányul, és a hatóság az
elõírt határidõn belül nem hoz határozatot – feltéve, hogy az ügyben nincs ellenérdekû ügyfél –, az ügyfelet megilleti a
kérelmezett jog gyakorlása [71. § (2) bekezdés];
– rendeletében meghatározhatja, hogy egyszerûsített határozat hozható, ha a hatóság a kérelemnek helyt ad, és az
ügyben nincs ellenérdekû ügyfél [71. § (3) bekezdés];
– rendeletében lehetõvé teheti, hogy a hatóság mellõzze a határozathozatalt, ha az eljárás pénzbeli ellátás jogszabályban meghatározott mértékre való emelésére irányul. Ez a szabály egyedi hatósági ügyben indult eljárásra nem alkalmazható [71. § (5) bekezdés];
– rendeletében meghatározhat hatósági szerzõdés megkötéséhez további feltételeket [76. § (2) bekezdés];
– rendeletében meghatározhatja, hogy mely esetben kell hatósági igazolványt kiadni az ügyfél adatainak vagy jogainak rendszeres igazolására [85. § (1) bekezdés];
– törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben rendeletében elõírhatja személyes adat nyilvántartását [86. § (1) bekezdés];
– rendeletének eltérõ rendelkezése hiányában a közigazgatási hatósági ügy elektronikusan is intézhetõ [86. § (1) bekezdés];
– ha rendeletében nem tiltja meg a hatósági ügyek intézésének vagy egyes eljárási cselekményeknek elektronikus formában való elvégzését, az elektronikus kapcsolatfelvétel megfelelõ dokumentálásával elektronikus úton is történhet
[162. § (1) bekezdés].

2. Az irányelv vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazása
A Ket. 34. § (3) bekezdése értelmében jogszabály elõírhatja, hogy az ügyfél a kérelmét az e célra rendszeresített
nyomtatványon, vagy elektronikus ügyintézés esetén elektronikus ûrlapon nyújtsa be. A felhatalmazás lehetõséget teremt az önkormányzatok részére, hogy az eljárások egyszerûsítése érdekében a szolgáltatási tevékenység megkezdésére
és folytatására irányuló kérelem benyújtására rendszeresített formanyomtatvány használatát írják elõ.
Tekintettel azonban az irányelv 5 cikkének (2) bekezdésében foglaltakra, mely szerint a Bizottság harmonizált formanyomtatványokat vezethet be közösségi szinten, melyek a szolgáltatóktól megkövetelt igazolásokkal, tanúsítványokkal
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és bármely egyéb irattal egyenértékûek, az önkormányzat rendeletében foglalt ilyen célú nyomtatványok kizárólag a Bizottság által alkotandó formanyomtatványok bevezetéséig maradhatnak hatályban.
A rövidebb ügyintézési határidõ meghatározásának lehetõsége nyitva áll az önkormányzati jogalkotók számára hatósági engedélyeik tekintetében, amely elõsegíti az irányelv 13. cikk (3) bekezdésében foglaltakat, valamint a rendeleti
forma összhangban áll az ott megfogalmazott követelményekkel is (így elõzetesen meghatározott, nyilvánosságra hozott, ésszerû idõtartam). Az önkormányzatok számára természetesen ez nem jelent rendeletalkotási kötelezettséget az
ügyintézési határidõ rövidítése érdekében, csupán lehetõség, amelyet érdemes megfontolniuk az irányelv céljainak még
teljesebb megvalósítása érdekében.
A Ket. módosítása jelenleg is folyamatban van, ezért a helyi rendeletek harmonizálását a központi joganyag felülvizsgálatáig nem javasoljuk.

XIII. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása

1. A jogszabályi rendelkezések

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (Lnyt.) az alábbiak
szerint szabályozza az önkormányzati rendeletalkotás lehetõségét:
– a helyi önkormányzatok felhatalmazást kapnak arra, hogy – a miniszterrel egyeztetve – rendeletben meghatározzák
azokat a szervezeteket, amelyek a nyilvántartás részére adatfeldolgozást végezhetnek [47. § (4) bekezdés].

2. Az irányelv vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazása

Az adatfeldolgozás olyan szolgáltatás, amelyre kiterjed az irányelv hatálya. A képviselõ-testületnek kiemelt figyelmet
kell fordítania a rendeletalkotás során arra, hogy megkülönböztetésmentes, objektív kiválasztás alapján kerüljön sor az
adatfeldolgozó kiválasztására – természetesen a nyilvántartásért felelõs miniszterrel egyeztetve.

Önkormányzati fõosztály
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A Pénzügyminisztérium közleményei
8008/2008. (HÉ 35.) PM tájékoztató
a CREDITexpress Factoring Zrt. által indított bírósági eljárásokat terhelõ illeték
utólagos elszámolással történõ megfizetésének engedélyezésérõl
Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 74. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a CREDITexpress Factoring Zrt. részére az általános szabályoktól eltérõ illetékfizetési módot engedélyeztem, melynek alapján
a gazdálkodószervezet a tevékenységi körébe tartozó bármely követelés megfizetése iránt 2008. augusztus 1. napjától
kezdeményezett bírósági eljárás illetékét illetékbélyeg helyett, utólagos elszámolással az APEH Közép-magyarországi
Regionális Igazgatóságának illetékbeszedési számlájára pénzzel fizetheti meg.
Az engedély magánszemély és gazdálkodószervezet (Pp. 396. §) mint adós ellen indított bírósági eljárás illetékére
egyaránt kiterjed.
A gazdálkodószervezet az utólagos elszámolás körébe tartozó ügyekben mentesül az eljárás kezdeményezésekor a bírósági eljárási illeték megfizetése alól, és azt utólagos elszámolás alapján félévente az APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságának illetékbeszedési számlájára fizeti meg. Ugyanakkor valamennyi ilyen eljárást kezdeményezõ
iraton az e célra rendszeresített gumibélyegzõvel a következõ szöveget tünteti fel:
„A gazdálkodószervezet tevékenységi körébe tartozó bármely követelés megfizetése iránt indított bírósági (nem peres
és peres) eljárást terhelõ ……… Ft bírósági eljárási illeték megfizetésére az adópolitikáért felelõs miniszter
10020/3/2008. számú engedélye alapján utólagos elszámolással kerül sor.”
Az utólagos elszámolásra irányuló részletes elõírásokat a CREDITexpress Factoring Zrt., valamint az APEH Középmagyarországi Regionális Igazgatósága közvetlenül kapja meg.

Budapest, 2008. július 17.
Dr. Veres János s. k.,
pénzügyminiszter

Nem került kiadásra a 8006/2008. PM tájékoztató.
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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
050163G
003759G
540815G
531681B
093417I
656537C
619656D
497991D
955128G
054009D
583194E
261197F
908443F
220416E
489020D
153563F
753840F
240307H
472043H
563101G
837931A
568069C
594343B
504157C
745314E
644516G
195053F
132579G
151606E
354691D
205437A
405021H
173138E
396176B
007745G

419420E
567924B
857052A
114901G
623876G
512335F
124695A
159465B
112774E
014041H
778648B
112121G
917851A
612098C
065559F
811412E
856633B
645276C
257491D
414052E
743041E
387688D
954877F
704546F
491694B
943499C
546720B
361254E
379020F
307636G
998541A
742178E
334467D
467711D
984708G

427642B
675143H
698235E
113633D
268368A
593035F
282267C
525261B
982275B
587158D
468690C
427965C
861896B
695449D
246324H
637750C
918354B
827557E
933580G
391555D
183075F
407883H
430683C
790190E
240460F
699800G
293822D
689192G
931957D
462999G
133054C
215115E
017878G
131063B
647562C

566389H
205472E
906753D
923067E
790243F
138594G
967706B
883288H
758199H
468557D
934839B
593434C
629564E
548274D
734645E
534883C
963408D
039028F
400578C
515777E
905294C
948346H
713458F
139985G
374901D
052570E
263417E
058371B
399123F
083093E
646930H
947591B
041130E
957613E
635605B

169748E
893996H
080361F
179144H
986931B
054060H
715356C
121793A
851895D
109391E
204909E
370714H
149426A
904999G
929567A
976047D
909511D
931685C
197001A
881563C
852512E
929727C
511504G
842360B
150327E
943210C
615397E
681601E
437708B
316963D
306953H
272312H
464861D
843220G
329840G

291608G
400578C
776944E
378637A
170139G
806935F
329452B
704626D
009994F
774983E
700152C
233999B
381850G
421058D
828583D
736654D
643623E
230390D
636636D
751305C
519006D
135306D
632988G
739653G
650955D
096729F
721032A
004577C
881598C
933040D
351934F
911862H
470645C
220416E
858981F

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala
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A Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet közleménye
Közlemény
a szakképesítések központi programjainak (tanterveinek) kiadásáról
A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján az alábbi szakképesítések/részszakképesítések/elágazások adaptált központi programjai (tantervei) kiadásra kerültek.

Sorszám

Szakképesítés/
részszakképesítés/
elágazás
azonosító száma

Szakképesítés/részszakképesítés/elágazás
megnevezése

Jóváhagyási szám

1.

33 543 01 0100 21 01

Asztalosipari szerelõ
(tanulásban akadályozottak részére)

13327-1/2008. (VIII. 1.)

2.

31 341 01

Bolti eladó
(tanulásban akadályozottak részére)

13327-2/2008. (VIII. 1.)

3.

33 542 01 1000 00 00

Bõrdíszmûves
(mozgáskorlátozottak részére)

13327-3/2008. (VIII. 1.)

4.

31 542 02 0100 31 01

Bõrtárgykészítõ
(tanulásban akadályozottak részére)

13327-4/2008. (VIII. 1.)

5.

33 582 03 1000 00 00

Burkoló
(hallássérültek részére)

13327-5/2008. (VIII. 1.)

6.

33 543 01 1000 00 00

Bútorasztalos
(hallássérültek részére)

13327-6/2008. (VIII. 1.)

7.

33 542 02 1000 00 00

Cipész, cipõkészítõ, cipõjavító
(mozgáskorlátozottak részére)

13327-7/2008. (VIII. 1.)

8.

31 341 01 0010 31 02

Élelmiszer- és vegyiáru-eladó
(tanulásban akadályozottak részére)

13327-8/2008. (VIII. 1.)

9.

33 543 01 0100 31 02

Fatermékgyártó
(tanulásban akadályozottak részére)

13327-9/2008. (VIII. 1.)

10.

33 582 04 1000 00 00

Festõ, mázoló, tapétázó
(tanulásban akadályozottak részére)

13327-10/2008. (VIII. 1.)

11.

31 521 08 0100 21 03

Iparitermék-bontó
(tanulásban akadályozottak részére)

13327-11/2008. (VIII. 1.)

12.

33 346 01 1000 00 00

Irodai asszisztens
(hallássérültek részére)

13327-12/2008 (VIII. 1.)

13.

33 811 03 0100 21 01

Konyhai kisegítõ
(tanulásban akadályozottak részére)

13327-13/2008. (VIII. 1.)

14.

31 582 15 1000 00 00

Kõmûves
(tanulásban akadályozottak részére)

13327-14/2008. (VIII. 1.)

15.

31 812 01 0100 31 01

Mezõgazdasági gazdasszony
(tanulásban akadályozottak részére)

13327-15/2008. (VIII. 1.)

16.

33 811 03 0100 00 00

Szakács
(hallássérültek részére)

13327-16/2008. (VIII. 1.)

17.

52 347 03 0100 31 01

Számítógépes adatrögzítõ
(látássérültek számára)

13327-17/2008. (VIII. 1.)
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18.

31 812 01 0100 21 01

Szállodai szobaasszony
(tanulásban akadályozottak részére)

13327-18/2008. (VIII. 1.)

19.

31 521 24 1000 00 00

Szerkezetlakatos
(tanulásban akadályozottak részére)

13327-19/2008. (VIII. 1.)

20.

31 814 01 0000 00 00

Takarító
(tanulásban akadályozottak részére)

13327-20/2008. (VIII. 1.)

21.

52 347 03 0100 31 02

Telefonkezelõ, ügyféltájékoztató
(látássérültek számára)

13327-21/2008. (VIII. 1.)

22.

33 542 05 0100 21 04

Textiltermék-összeállító
(tanulásban akadályozottak részére)

13327-22/2008. (VIII. 1.)

23.

33 542 05 0100 21 04

Textiltermék-összeállító
(hallássérültek részére)

13327-23/2008. (VIII. 1.)

24.

31 543 09 0000 00 00

Üvegcsiszoló
(mozgáskorlátozottak részére)

13327-24/2008. (VIII. 1.)

A jóváhagyott adaptált központi programok megtekinthetõek a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet honlapján (www.nive.hu).
Az adaptált központi programokat a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet forgalmazza.
A megrendeléseket az NSZFI Dokumentációs osztály, 1085 Budapest, Baross utca 52. levelezési címre lehet megküldeni.
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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 14–19.)
(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
219.

51. évfolyam L 219. szám (2008. augusztus 14.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
A Bizottság 809/2008/EK rendelete (2008. augusztus 13.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
* A Bizottság 810/2008/EK rendelete (2008. augusztus 11.) a kiváló minõségû friss, hûtött és
fagyasztott marhahús és fagyasztott bivalyhús vámkontingenseinek megnyitásáról és kezelésérõl (Átdolgozott szöveg)
* A Bizottság 811/2008/EK rendelete (2008. augusztus 13.) egyes vadon élõ állat- és növényfajok példányai Közösségbe történõ behozatalának felfüggesztésérõl
IRÁNYELVEK
* A Tanács 2008/73/EK irányelve (2008. július 15.) az állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai adatok jegyzékbe foglalására és közzétételére vonatkozó eljárások egyszerûsítésérõl, továbbá a 64/432/EGK, 77/504/EGK, 88/407/EGK, 88/661/EGK, 89/361/EGK, 89/556/EGK,
90/426/EGK, 90/427/EGK, 90/428/EGK, 90/429/EGK, 90/539/EGK, 91/68/EGK,
91/496/EGK, 92/35/EGK, 92/65/EGK, 92/66/EGK, 92/119/EGK, 94/28/EK, 2000/75/EK
irányelv és a 2000/258/EK határozat, valamint a 2001/89/EK, 2002/60/EK és 2005/94/EK
irányelv módosításáról 1
* A Bizottság 2008/83/EK irányelve (2008. augusztus 13.) a 2002/55/EK tanácsi irányelv
7. cikkének alkalmazásában a zöldségfajok egyes fajtáinak a vizsgálatakor minimálisan figyelembe vett jellemzõk és a vizsgálat elvégzésének minimumkövetelményei tekintetében
történõ végrehajtási intézkedések meghatározásáról szóló 2003/91/EK irányelv módosításáról1
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Tanács
2008/667/IB:
* A Tanács határozata (2008. április 7.) az Európai Ûrügynökség és az Európai Unió közötti,
a minõsített információ biztonságáról és cseréjérõl szóló megállapodás megkötésérõl
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Megállapodás az Európai Ûrügynökség és az Európai Unió között a minõsített információ
biztonságáról és cseréjérõl
A Tagállamok kormány-képviselõinek Konferenciája
2008/668/EK, Euratom:

* A tagállamok kormányainak, képviselõinek határozata (2008. július 23.) az Európai Közösségek Elsõfokú Bírósága egy bírájának kinevezésérõl
MEGÁLLAPODÁSOK
Tanács
* Tájékoztatás az Európai Közösség és a Seychelle Köztársaság között létrejött halászati
partnerségi megállapodás hatálybalépésének idõpontjáról

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok
AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK
* A Tanács 2008/669/KKBP határozata (2008. június 16.) az Európai Unió és a Bissau-guineai
Köztársaság közötti, a Bissau-guineai Köztársaság biztonsági ágazatának reformját támogató európai uniós misszió jogállásáról szóló megállapodás megkötésérõl
Megállapodás az Európai Unió és a Bissau-guineai Köztársaság között a Bissau-guineai Köztársaság biztonsági ágazatának reformját támogató európai uniós misszió jogállásáról

Helyesbítések
* Helyesbítés az „ENIAC közös vállalkozás” létrehozásáról szóló, 2007. december 20-i
72/2008/EK tanácsi rendelethez (HL L 30., 2008. 2. 4.)
* Helyesbítés a beágyazott számítástechnikai rendszerekre irányuló közös technológiai kezdeményezést megvalósító „ARTEMIS közös vállalkozás” létrehozásáról szóló, 2007. december 20-i 74/2008/EK tanácsi rendelethez (HL L 30., 2008. 2. 4.)

220.

51. évfolyam L 220. szám (2008. augusztus 15.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
* A Tanács 812/2008/EK rendelete (2008. augusztus 11.) a többek között Oroszországból
származó, egyes varrat nélküli vas- és acélcsövek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetésérõl szóló 954/2006/EK rendelet módosításáról
* A Tanács 813/2008/EK rendelete (2008. augusztus 11.) az Indiából származó pamutféle ágynemûk behozatalára vonatkozó végleges kiegyenlítõ vám kivetésérõl szóló 74/2004/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 814/2008/EK rendelete (2008. augusztus 14.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
* A Bizottság 815/2008/EK rendelete (2008. augusztus 14.) a Zöld-foki-szigeteknek a Közösségbe irányuló egyes halászati termékek exportjával kapcsolatos különleges helyzetére figyelemmel a „származó termék” általános preferenciális rendszer alkalmazásában használt fogalmának meghatározása tekintetében a 2454/93/EGK rendelettõl való eltérésrõl
A Bizottság 816/2008/EK rendelete (2008. augusztus 14.) a cukorágazat egyes termékeire az
1109/2007/EK rendelet által a 2007/2008-as gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítõ
importvámok összegének módosításáról
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A Bizottság 817/2008/EK rendelete (2008. augusztus 14.) a gabonaágazatban a 2008. augusztus 16-i alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Tanács
2008/670/IB:
* A Tanács határozata (2008. július 24.) a „SISNET” elnevezésû kommunikációs infrastruktúrának a schengeni környezetben történõ kiépítésérõl és mûködtetésérõl a Tanács fõtitkárhelyettese által egyes tagállamok nevében kötött szerzõdéseknek a fõtitkárhelyettes által történõ igazgatására vonatkozó költségvetési szempontok pénzügyi szabályozásának
megállapításáról szóló 2000/265/EK határozat módosításáról
Bizottság
2008/671/EK:
* A Bizottság határozata (2008. augusztus 5.) a rádióspektrum 5875–5905 MHz-es frekvenciasávjának az intelligens közlekedési rendszerek (ITS) biztonsággal összefüggõ alkalmazásai érdekében történõ harmonizált felhasználásáról [az értesítés a C(2008) 4145. számú dokumentummal történt]1
2008/672/EK:
* A Bizottság határozata (2008. augusztus 11.) Bulgária és Románia csatlakozási okmánya
VI. melléklete függelékének egyes bolgár tejfeldolgozó létesítmények tekintetében történõ
módosításáról [az értesítés a C(2008) 4269. számú dokumentummal történt] 1
2008/673/EK:
* A Bizottság határozata (2008. augusztus 13.) a 169,4–169,8125 MHz frekvenciasáv Közösségen belüli összehangolásáról szóló 2005/928/EK határozat módosításáról [az értesítés a
C(2008) 4311. számú dokumentummal történt]1
2008/674/EK:
* A Bizottság határozata (2008. augusztus 13.) Magyarország egyes területein a vaddisznók klasszikus sertéspestisének felszámolására vonatkozó terv jóváhagyásáról szóló
2007/683/EK határozat módosításáról [az értesítés a C(2008) 4321. számú dokumentummal
történt]

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok
AZ EU-SZERZÕDÉS VI. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK
* A Tanács 2008/675/IB kerethatározata (2008. július 24.) az Európai Unió más tagállamaiban hozott ítéleteknek egy új büntetõeljárásban való figyelembevételérõl

Helyesbítések
* Helyesbítés a borpiac közös szervezésérõl, az 1493/1999/EK, az 1782/2003/EK, az
1290/2005/EK és a 3/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 2392/86/EGK és az
1493/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2008. április 29-i 479/2008/EK tanácsi rendelethez (HL L 148., 2008. 6. 6.)
1
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51. évfolyam L 221. szám (2008. augusztus 19.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
* A Tanács 818/2008/EK rendelete (2008. augusztus 13.) a Kínai Népköztársaságból származó, egyes gyûrûs iratgyûjtõ szerkezetek behozatalára kivetett végleges dömpingellenes vám
kivetésérõl szóló 2074/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról, és az említett rendelettel elrendelt dömpingellenes intézkedéseknek a Thaiföldrõl feladott és akár Thaiföldrõl származóként, akár nem ilyenként bejelentett egyes gyûrûs iratgyûjtõ szerkezetek behozatala által
történõ esetleges kijátszására vonatkozó vizsgálat lezárásáról
A Bizottság 819/2008/EK rendelete (2008. augusztus 18.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
* A Bizottság 820/2008/EK rendelete (2008. augusztus 8.) az egységes légiközlekedés-védelmi
követelményrendszer végrehajtásához szükséges intézkedések meghatározásáról1
* A Bizottság 821/2008/EK rendelete (2008. augusztus 18.) az 1362/2000/EK tanácsi rendeletnek Mexikóból származó banánra vonatkozó közösségi vámkontingens megnyitása tekintetében történõ módosításáról
A Bizottság 822/2008/EK rendelete (2008. augusztus 18.) a gabonaágazatban 2008. augusztus 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról szóló 817/2008/EK rendelet módosításáról
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Bizottság
2008/676/EK:
* A Bizottság határozata (2008. július 24.) bulgáriai hasítottsertés-osztályozási módszer engedélyezésérõl [az értesítés a C(2008) 3740. számú dokumentummal történt]
2008/677/EK:
* A Bizottság határozata (2008. július 28.) a hasított sertések franciaországi osztályozási
módszereinek engedélyezésérõl szóló 2006/784/EK határozat módosításáról [az értesítés a
C(2008) 3803. számú dokumentummal történt]
2008/678/EK:
* A Bizottság határozata (2008. augusztus 13.) a 2007/716/EK határozatnak egyes bulgáriai
hús- és tejágazati létesítmények tekintetében történõ módosításáról [az értesítés a C(2008)
4319. számú dokumentummal történt]1
Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok
AZ EU-SZERZÕDÉS VI. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK
2008/679/IB:
* A Bizottság határozata (2008. július 31.) a „Biztonság és a szabadságjogok védelme” általános program keretében a „Bûnmegelõzés és a bûnözés elleni küzdelem” egyedi program
alapján, az áldozattá válással kapcsolatos felmérési modul fordításához és teszteléséhez
nyújtott támogatások odaítélésérõl
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A Közbeszerzési Értesítõ 96. számának (2008. augusztus 20.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK
Ajánlati felhívás
Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (az APEH Szerencsejáték Felügyeleti fõosztálya által használt szakmai nyomtatványok, nyomtatványtömbök gyártása
– K. É. – 13070/2008)
Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (portálszerkezetek korrózióvédelme/2008 – K. É. – 13071/2008)
Budapest Fõváros Önkormányzata (független hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása Budapest Fõváros Önkormányzatának az Európai Unióból
származó forrásból támogatott közbeszerzési eljárásaiban – K. É. – 12594/2008)
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (18 db
azonos típusú, alacsony padlós, normál nyomtávolságú, légkondicionált közúti csuklós villamos jármû, valamint karbantartási eszközök, tartalék alkatrészek
Debrecenbe történõ szállítása és kapcsolódó szolgáltatások – K. É. – 12532/2008)
Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (iszapsûrítõ asztal
beszerzése – ajánlati felhívás – K. É. – 9829/2008)
Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (takarítási szolgáltatás – felhívás – K. É. – 9870/2008)
Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai
Ügynökség [ásványvíz, üdítõital beszerzése (módosítás)
– K. É. – 13052/2008]
Magyar Televízió Zrt. (a Magyar Televízió Zrt. tulajdonában álló 140 000 db archív állományú filmtekercs
költöztetése – K. É. – 12807/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [Gyõr 81. sz. fõút–Mészáros L. u. csomópont és az 1. sz. fõút 122+410
km-sz. (Kardán út–Pesti út) csomópontok építéshez
kapcsolódó lebonyolító mérnöki tevékenység – K. É. –
12913/2008]
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [Gyõr 81. sz. fõút–Mészáros L. u. csomópont és az 1. sz. fõút 122+400
km-sz. (Kardán út–Pesti út) csomópontjának átépítése
– K. É. – 12935/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (KP-007 – Fejér,
Somogy, Veszprém megyei hídfelújításokhoz tervezõ
kiválasztása – K. É. – 13026/2008)
Oktatási és Kulturális Minisztérium (a magyarországi
könyvtárak számára országos licenc szerzõdés szakmai, ismeretterjesztõ és általános témájú teljes szöveget tartalmazó folyóiratcikk-adatbázis korlátlan felhasználása – K. É. – 13010/2008)
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata kezelésében lévõ utak és járdák, terek téli üzemeltetési feladatainak ellátása – K. É. – 12970/2008)

Ajánlati felhívás – egyes ágazatokban
Hajdú Volán Zrt. (2 db, azonos gyártótól származó,
legalább 2007. évben gyártott távolsági szóló autóbuszkivitel beszerzése, javítása és karbantartása – K. É. –
13012/2008)

Részvételi felhívás
ITDH Hungary Zrt. (étkezési, ajándék-, internet-, iskolakezdési és kultúrautalványok beszerzése – K. É. –
12772/2008)
Magyar Közút Kht. (burkolatfelújítás 2008. III. – agglomerációs utak – K. É. – 13008/2008)
Szegedi Tudományegyetem (ajánlatkérõ Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ épületei, elektronikus biztonságtechnikai védelmi berendezéseinek fejlesztési és
üzemeltetési szolgáltatására – K. É. – 11572/2008)
Városi Szolgáltató Zrt. (a Városi Szolgáltató Zrt. részére nyújtott folyószámla-vezetés és egyéb pénzügyi
szolgáltatások nyújtása – K. É. – 12710/2008)

Részvételi felhívás – egyes ágazatokban
BKV Zrt. Mûszaki Igazgatóság (híradás-technikai alkatrészek szállítása – K. É. – 13003/2008)
Fõvárosi Vízmûvek Zrt. (ajánlatkérõ területén végzendõ ivóvízhálózat-bekötések létesítése és kapcsolódó
munkák elvégzése – K. É. – 12664/2008)

Elõminõsítési rendszer – egyes ágazatokban
BKV Zrt. Mûszaki Igazgatóság (tanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez tanácsadó cégek kiválasztása
– K. É. – 12776/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl
Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (mûszaki tanácsadó/2008. – K. É. – 12998/2008)
Állami Szívkórház (gyógyszerek beszerzése – K. É. –
13043/2008)
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (hemodinamikai anyagok 2008. – K. É. – 12192/2008)
DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. [ivóvíz 4.1. – eredmény (TED) – K. É. –
13194/2008]
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Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (tájékoztató a választási/népszavazási
minõségbiztosítási szolgáltatás biztosítása t. keretmegállapodásos eljárás eredményérõl – K. É. – 13124/2008)
Magyar Közút Kht. (ROP-hoz kapcsolódó felújítási
munkák az észak-magyarországi régióban – tájékoztató TED – K. É. – 12975/2008)
Mohács Város Önkormányzata (Mohács – Pándy élelmiszer, tájékoztató TED – K. É. – 13027/2008)
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Zsolnay
Kulturális Negyed engedélyezési és tenderterveinek elkészítése – K. É. – 12871/2008)
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nagy Kiállítótér – Múzeum utca engedélyezési és tenderterveinek
elkészítése – K. É. – 12873/2008)
Pécsi Tudományegyetem Gazdasági Fõigazgatóság
(I. Sz. Gyakorló Általános Iskola diákélelmezési feladatainak ellátása – K. É. – 10892/2008)
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (KEUT
03/08 – tájékoztató eljárás eredményérõl – K. É. –
13018/2008)
Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal (komplett
mosodai szolgáltatás ellátása – K. É. – 12414/2008)
Szombathelyi Televízió és Rádió Kht. (a Szombathelyi
Televízió és Rádió Kht. részére történõ komplett
broadcast mûsorgyártó rendszer szállítása, oktatása
és terméktámogatás nyújtása – K. É. – 12808/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl – egyes ágazatokban
Fõvárosi Vízmûvek Zrt. (teljes villamosenergia-ellátás alapú szerzõdés keretében történõ szállítása
2009-ben – K. É. – 12782/2008)
Szabolcs Volán Zrt. [tájékoztató eljárás eredményérõl 8 db + 50% helyközi busz (TED) – K. É. –
13056/2008]

Módosítás
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Debrecen város útjainak, egyes járdáinak gépi, kézi úttisztítása, azok téli síktalanítási és hóeltakarítási munkái,
valamint az illegális szemétlerakóba elhelyezett hulladékok szeméttelepre való szállítási munkái – K. É. –
12781/2008)
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területén, a dokumentációban meghatározottak szerint
– K. É. – 13213/2008)
Kalocsa Város Önkormányzata (számlavezetés – K. É.
– 12570/2008)
Nógrádkövesd Község Önkormányzata (Nógrádkövesdrõl Legénd felé vezetõ mezõgazdasági út építése
– K. É. – 13187/2008)
Örkény Város Önkormányzata (Örkény város településközpontjának fejlesztése – K. É. – 13106/2008)
Ózd Város Önkormányzata (részleges megvalósíthatósági tanulmány elkészítése a szennyvízelvezetés és -tisztítás fejlesztése Ózd városában és Farkaslyuk községben tárgyú projekthez – K. É. – 12889/2008)
Sziget 21 Termelõ és Szolgáltató Kft. (almostrágya-tárolótér, hûtõ- és fûtõrendszerek, önetetõk és önitatók
kialakítása, lapos tetõs szigetelés – K. É. – 12510/2008)

Ajánlati felhívás
Dunaharaszti Város Önkormányzata (hidegétkezési,
ajándék-, valamint iskolakezdési utalvány beszerzése
– K. É. – 13021/2008)
Gyõr–Sopron–Ebenfurti Vasúti Zrt. (hírközlõ hálózatok zavarmentesítése a Szombathely–Szentgotthárd
vasútvonal mentén – ajánlati felhívás – K. É. –
12986/2008)
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (önkormányzati bérlakóház építése – K. É. – 11689/2008)
Kazincbarcika Város Önkormányzata (orvosi rendelõ
és óvodaépület komplex akadálymentesítése – K. É. –
12481/2008)
Országgyûlés Hivatala (az Országgyûlés Hivatala
könyvtári állományának digitalizálása, optikai karakterfelismertetése, adatbázisba szervezése és internetes
publikálása, valamint digitális formában történõ szolgáltatására vonatkozó felhasználói igények kiszolgálása – K. É. – 12791/2008)
Pápa Város Önkormányzata [Pápa városi útépítések
(Cinca sor, Huszár-lakótelep, Jeges utca, Várkert utca)
– K. É. – 12685/2008]

Ajánlati felhívás – egyes ágazatokban
Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft. (oszlopvizsgálat
– K. É. – 13101/2008)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása
Részvételi felhívás
Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.
(az észak-alföldi régió ivóvízminõség-javító programja
II. ütemhez kapcsolódó vízbáziskutatás és kapcsolódó
feladatok ellátása Mesterszállás, Csépa és Hortobágy

Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat (Budapest XVI. kerületi önerõs útépítések IV/2. – részvételi
felhívás – K. É. – 13086/2008)

6056

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (komplex pályázati menedzsmentszolgáltatások ellátása – K. É. – 12928/2008)
Fejér Megyei Szent György Kórház (Fejér Megyei
Szent György Kórház – haemodinamika – K. É. –
13031/2008)
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ [országos közutakon lévõ hidak 2008. évi fõvizsgálata, célvizsgálata – tájékoztató eljárás eredményérõl (hazai)
– K. É. – 12275/2008]
MÁV Zrt. (felelõsségbiztosítás – MÁV Zrt. – K. É. –
13243/2008)
MECSEK-ÖKO Zrt. (a gyöngyösoroszi ércbánya föld
alatti bányatérségeinek végleges bezárása során felmerült kiegészítõ munkák elvégzése – tájékoztató eredményrõl nemz. – K. É. – 13267/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (KCS003 A
K041.0, K046. 01 K421.04. kódszámú utakon található
hidak felújítási munkáihoz kapcsolódó lebonyolító
mérnöki tevékenység ellátása – K. É. – 13105/2008)
Vértesi Erõmû Zrt. (az Oroszlányi Erõmû IV. blokki
generátor forgórésze és állórésze javítása – K. É. eredménytájékoztató – K. É. – 13117/2008)
Volánbusz Közlekedési Zrt. Mûszaki és Fejlesztési
Igazgatóság (autóbusz-akkumulátorok beszállítása és
konszignációs raktározása – 2. sz. melléklet – K. É. –
13278/2008)
Volánbusz Közlekedési Zrt. Mûszaki és Fejlesztési
Igazgatóság (használt elõvárosi-helyközi autóbuszok
szállítása – 2. sz. melléklet – K. É. – 13282/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)
Budapest Fõváros XV. Kerületi Önkormányzat (szabályozási tervek – K. É. – 13136/2008)
Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (csévharaszti
erdõkezelési munkák, tájékoztató az eljárás eredményérõl – K. É. – 12908/2008)
Fõvárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház és
Rendelõintézet (különféle laboratóriumi reagensek beszerzése – K. É. – 10163/2008)
Veresegyház Város Önkormányzata (Veresegyház,
Csonkás, 8 foglalkoztatós óvoda építése – K. É. –
12231/2008)

Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról vagy módosításáról
Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. június 30-i, 4. számában, K. É. – 9838/2008
számon megjelent ajánlati felhívás visszavonása – K. É.
– 13167/2008)
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Hajdúböszörmény Város Önkormányzata (az ajánlati
felhívás módosítása a bírálati szempontok, tárgyalás
és ajánlattételi határidõ tekintetében – K. É. –
13279/2008)
Hatvan Város Önkormányzata (játszótéri eszközök beszerzése 2008/2. – K. É. – 13359/2008)
Zöld Kert Magyarország Kft. (biogáz-kiserõmû létesítése Aldebrõn – K. É. – 13313/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról
Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanõvérek
Társulata (Kiskunfélegyháza Constantinum Tornaterem – K. É. – 12500/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a
szerzõdés módosításáról a 33. sz. Füzesabony–Debrecen másodrendû fõút Jász-Nagykun-Szolnok megyei
szakaszainak burkolatmegerõsítésének engedélyezési
és kiviteli tervdokumentációjának az elkészítése tárgyában – K. É. – 12613/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a
72. sz fõút 0+700-6+500 km-szelvények közötti szakasz
burkolatmegerõsítése tervdokumentációjának az elkészítése tárgyú szerzõdés módosításáról – K. É. –
12880/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a
31. sz. Budapest–Jászberény–Dormánd másodrendû
fõút Jász-Nagykun-Szolnok megyei szakaszának burkolatmegerõsítésének engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának az elkészítése tárgyú szerzõdés módosításáról. – K. É. – 12943/2008)
Pilisvörösvár Város Önkormányzata (hosszú lejáratú
hitel felvétele – szerzõdésmódosítás – K. É. –
13153/2008)
Tempus Közalapítvány (tájékoztató a szerzõdés módosításáról az ajánlatkérõ elhelyezésére szolgáló ingatlan bérlete tárgyában – K. É. – 13253/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl
Balatonboglár Város Önkormányzata [balatonboglári
strandok fenntartási munkáinak ellátása – VG Komplex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (23 860 000 Ft)
– K. É. – 10097/2008]
Balatonboglár Város Önkormányzata [balatonboglári
strandok fenntartási munkáinak ellátása – Szilák András (1 200 000 Ft) – K. É. – 10105/2008]
Balatonboglár Város Önkormányzata [balatonboglári
strandok fenntartási munkáinak ellátása – Szilák András (1 800 000 Ft) – K. É. – 10107/2008]
Berente Község Önkormányzata (Berente 50 fõs bentlakásos idõsek otthona kivitelezése – K. É. –
10217/2008)
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Budapest Fõváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata (óvodák, általános iskolák és gimnázium közétkeztetési feladatainak ellátására megkötött szerzõdés részteljesítésérõl tájékoztató – K. É. – 13303/2008)
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Oktatási
Szolgáltató Intézmény [egyesített bölcsõde, élelmiszer-beszerzés – FINI PLUS Kft. (IV. csoport) – K. É. –
10721/2008]
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Oktatási
Szolgáltató Intézmény (egyesített bölcsõdék, élelmiszer-beszerzés – Burmárk Kft. (I., VII., XI., XVI.,
XVII. csoport) – K. É. – 10722/2008]
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Oktatási
Szolgáltató Intézmény (egyesített bölcsõdék, élelmiszer-beszerzés – Natur Rost Kft. – (VI., IX., X., XII.,
XIII., XIV., XV. csoport) – K. É. – 10723/2008]
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Oktatási
Szolgáltató Intézmény [egyesített bölcsõdék, élelmiszer-beszerzés – Surjány Hús Kft. (III. csoport)
– K. É. – 10724/2008]
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Oktatási
Szolgáltató Intézmény [egyesített bölcsõdék, élelmiszer-beszerzés – Lágymányosi Sütödék Kft. – (II. csoport) – K. É. – 10725/2008]
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet (mobil tüdõszûrõ- és leletezõ-munkaállomás – K. É. – 9462/2008)
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet (a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet Szolnok, Hõsök
tere 2–4. építési-szerelési befejezõ munkálatai – K. É. –
9463/2008)
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet (ultrahang-röntgen berendezés
– K. É. – 9482/2008)
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet (mobiliák beszerzése – K. É. –
9485/2008)
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet (eszközbeszerzés – K. É. –
9572/2008)
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet (a rendelõintézet rekonstrukciója,
Hõsök tere 2–4. – K. É. – 9673/2008)
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Tempus Közalapítvány (tájékoztatás a szerzõdés teljesítésérõl személyszállítási és utazásicsomag-szolgáltatások megrendelése tárgyában – K. É. – 13118/2008)
Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága Gazdasági fõosztály (tájékoztató a felvonógépek és emelõgépek üzemeltetése tárgyú eljárás szerzõdésének teljesítésérõl – K. É. – 12810/2008)
Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdõ Kórház (kötszerek beszerzése
– K. É. – 9285/2008)
Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdõ Kórház (varróanyagok beszerzése
– K. É. – 9287/2008)
Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdõ Kórház [ajánlatkérõ intézményein,
élõerõs õrzés-védelmi és portaszolgálati tevékenység ellátása (központi telephelyen, kámoni telephelyen, rendelõintézetnél) – K. É. – 9288/2008]
Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdõ Kórház [ajánlatkérõ részére mosodai szolgáltatás végzése (mosás, vasalás, hajtogatás, javítás, szállítás) 621 800 kg/év – K. É. – 9289/2008]
Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdõ Kórház (fertõtlenítõszerek – K. É.
– 9291/2008)
Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdõ Kórház (szemlencsék beszerzése
– K. É. – 9292/2008)
Zalahaláp Község Önkormányzata (Zalahaláp,
II. ütem és Sáska községek szennyvízcsatorna-hálózatának megvalósítása – K. É. – 9919/2008)

Éves statisztikai összegezés
Veresegyház Város Önkormányzata (éves statisztikai
összegzés – K. É. – 11091/2008)

Fõvárosi Bíróság ítélete
Fõvárosi Bíróság 19.K.30.536/2006/6. számú ítélete
(K. É. – 12733/2008)
Fõvárosi Bíróság 14.K.31.973/2007/6. számú ítélete
(K. É. – 13214/2008)
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A Közbeszerzési Értesítõ 97. számának (2008. augusztus 22.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK
Ajánlati felhívás
Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat (Budapest XVI. kerületi útépítések tervezése III. – ajánlati
felhívás – K. É. – 12892/2008)
Budapest Fõváros XVII. Kerület Rákosmente Önkormányzata (csapadékvíz-elvezetés építése – K. É. –
12255/2008)
Dombegyházi Agrár Zrt. (gépek beszerzése az EMVA
állattartó telepek korszerûsítése program keretén belül
– K. É. – 13104/2008)
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai
Kht. (a VÁTI Kht. hirdetéseinek közzététele – K. É. –
12723/2008)

Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (EU Élelmiszersegély Program 2008. – II. forduló, élelmiszerek
beszerzése, illetve intervenciós cukorkészletbõl származó élelmiszerek elõállítása – K. É. – 12569/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató Szolnok vasúti csomópont korszerûsítéséhez szükséges tervezési feladatok elvégzése tárgyú eljárás eredményérõl
– K. É. – 12595/2008)
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (KEUNY
02/08 tájékoztató az eljárás eredményérõl – K. É. –
13290/2008)

Módosítás
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa
András Oktatókórháza [gázok (Jósa) – K. É. –
13241/2008]

Részvételi felhívás
Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (mérnökségi telephelyek integrált biztonságtechnikai rendszerének kiépítése/2008. – K. É. – 13230/2008)
BIOKOM Pécsi Környezetgazdálkodási Kft. (hitelkeret-nyújtási szerzõdés: beruházási célú projektfinanszírozási hitelkeret biztosítása a Mecsek–Dráva Hulladékgazdálkodási Projekt – KEOP 1.1.1. projekttel
összefüggésben – K. É. – 13190/2008)
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (Humánerõforrásfejlesztési Operatív Program HEFOP termékkataszter
– K. É. – 13095/2008)
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács (az ajánlatkérõ mûködéséhez és gazdálkodásához
kapcsolódó egyes feladatok ellátása, valamint a tanács
hatáskörébe utalt elõirányzatokra vonatkozó támogatási döntések alapján a korábbi évek támogatási szerzõdéseinek nyomon követése – K. É. – 11855/2008)

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása
Agrármarketing Centrum (vállalkozási szerzõdés közösségi stand építése, üzemeltetése és bontása tárgyában az alábbi helyszínen és idõpontokban, Sial Párizs,
2008. október 19–23. – K. É. – 13227/2008)
Nagykõrös Város Önkormányzat (központi háziorvosi
ügyelet ellátása – ajánlati felhívás – K. É. – 13364/2008)
Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pest megyei lelõhelyeken régészeti utómunkák körében a leletanyagok restaurálása, dokumentálása, valamint a lelõhelyek objektumainak feltöltése Arche rendszerû relációs
adatbázisba és a hozzá kapcsolódó állományok archiválása – K. É. – 13432/2008)
Pesterzsébet Önkormányzata (felnõtt-háziorvosi
ügyelet – egyszerûsített ajánlati felhívás – K. É. –
13140/2008)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása
Tájékoztató az eljárás eredményérõl
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet (élelmiszerek beszerzése – K. É. – 13066/2008)
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (az országos népszavazások, választások
során projektmenedzselési, projektadminisztrációs és
dokumentációs szolgáltatás beszerzése – K. É. –
13047/2008)
MECSEK-ÖKO Zrt. (a gyöngyösoroszi ércbánya föld
alatti bányatérségeinek végleges bezárása során felmerült kiegészítõ munkák elvégzése – tájékoztató eredményrõl, EU-s – K. É. – 13273/2008)

Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (szervezetoptimalizálás/2008. – K. É. – 13324/2008)
BORJÁDI Zrt. (Manitou vagy ezzel azonos teljesítményt nyújtó emelõgép beszerzése – K. É. –
12668/2008)
Celldömölk Város Önkormányzata (Celldömölk, Kemenesaljai Egyesített Kórház rekonstrukciós építési
engedélyezési terveinek elkészítése – K. É. –
12918/2008)
Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (útburkolat-felújítás – DARFT TEUT 2008. – K. É. –
13203/2008)
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Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai
Ügynökség (vízalattiakna-keresõ mûszerek – K. É. –
13054/2008)
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (HPV
oltás, ajánlattételi felhívás – K. É. – 13199/2008)
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat (KEMOH
– Jávorka S., nyílászárócsere – K. É. – 12853/2008)
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent
Borbála Kórháza (KEMOH Szent Borbála Kórház –
karbantartási anyagok – K. É. – 13028/2008)
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Miskolc
megyei jogú város térfigyelõ-rendszerének megvalósítása – K. É. – 13022/2008)
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (közvélemény-kutatás
a lakosság és a vállalkozások közigazgatás-tevékenységével kapcsolatos elégedettség mérésére – K. É. –
13119/2008)
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat (önkormányzati
területeken található illegális kommunálishulladék-lerakóhelyek felszámolása, az illegális kommunális hulladék elszállítása, arra hivatalosan kijelölt lerakóhelyeken történõ elhelyezése – K. É. – 13264/2008)
Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (grafikai szolgáltatás, nyomdai és tájékoztató termékek – K. É. –
13385/2008)
Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
(ajánlatkérõ üzemeltetésében lévõ gépjármûpark garanciális idõt meghaladó folyamatos szervizelési, karbantartási, javítási munkáinak elvégzése – K. É. –
12888/2008)
Penta Família TÉSZ (válogatóépület bõvítése hûtõházzal – K. É. – 12799/2008)
Társasház, 1203 Budapest, Helsinki út 8. (1203 Budapest, Helsinki út 8. sz. alatti épület felújítása – K. É. –
12696/2008)
Veszprém Megyei Földhivatal (átalakítási munkák kivitelezése – K. É. – 13150/2008)

Ajánlati felhívás
Agrárgazdasági Kutató Intézet (melegétkezési-utalvány beszerzése, negyedévenkénti szállítással – K. É. –
12739/2008)
Berettyóújfalu Város Önkormányzata (Berettyóújfalu,
Kádár–Vitéz utca és Széchenyi–Vágóhíd utca, kerékpárút építése csapadékvíz-elvezetéssel – K. É. –
12816/2008)
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat (Józsefváros –
átvilágítás – K. É. – 12177/2008)
Csabatáj Zrt. (állattartó telep korszerûsítéséhez gépbeszerzés 2008. – K. É. – 12671/2008)
Fodor András Óvoda, Iskola és Szakszolgálat (ajánlatkérõ élelmiszer-alapanyagok, valamint különféle élel-
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miszer-ipari termékek beszerzése 2008/2009. tanévben
– K. É. – 12749/2008)
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent
Borbála Kórháza (KEMOH – Szent Borbála Kórház –
sebészeti varrófonalak és egyéb speciális termékek beszerzése – K. É. – 12011/2008)
KURUCZ FARM Kft. (almostrágya-tároló és csurgalékvíz-átemelõ építése ajánlatkérõ gépesített sertéstelepén – K. É. – 13025/2008)
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára (kérelem
kérelmezõ által közzétételre feladott, nemzeti értékhatárt átlépõ becsült értékû nyílt közbeszerzési eljárás
ajánlati felhívásának a Közbeszerzési Értesítõben való
megjelentetése iránt – K. É. – 12811/2008)
Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség (Debrecen, Piac u. 42–48. szám alatti épület
I–II. emeletén felújítási és korszerûsítési munkák elvégzése – K. É. – 13338/2008)
Vám- és Pénzügyõrség Központi Bûnüldözési Parancsnoksága (a Vám- és Pénzügyõrség Nyugat-dunántúli
Regionális Nyomozó Hivatal székháza tetõtér-beépítésének és klimatizálásának tervezése – K. É. –
13334/2008)
Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság
(Mocsa, Boldogasszonypuszta, Naszály, Grébicspuszta települések vízellátásának vízminõség-javítása
– K. É. – 12687/2008)

Ajánlati felhívás – egyes ágazatokban
Komárom-Ács Vízmû Kft. (a Vízák Kft. kezelésében
lévõ csatornahálózat felújítása – K. É. – 12887/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)
Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (flottakezelés-2/2008.
– K. É. – 13298/2008)
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Befogadó Állomás (élelmiszer-alapanyagok beszerzése – K. É. –
10197/2008)
BKV Zrt. Mûszaki Igazgatóság (légfékszerelvények,
fékalkatrészek és turbófeltöltõk javítása – K. É. –
13229/2008)
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (õrzés-védelmi feladatok ellátása – K. É. – 13065/2008)
Magyar Közút Kht. Nógrád Megyei Területi Igazgatósága (hídfelújítások Nógrád megyében 2008. – K. É. –
13325/2008)
Magyar Közút Közhasznú Társaság (hídfelújítások
Zala megyében 2008. – K. É. – 13265/2008)
Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet
(belföldi nagy sebességû optikai adathálózati összeköttetések biztosítása – K. É. – 13401/2008)
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Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (Pilis állomás
átépítése, Pilis–Albertirsa vonalszakasz felújítása
– K. É. – 12966/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [tájékoztató az
eljárás eredményérõl az 51. sz. fõút Dunapataj belterület és Dunapataj–Kalocsa ipartelepi úti csomópont közötti szakasz (103+121–114+702.34 km-sz. között)
11,5 t-s burkolatmegerõsítésének elvégzése és közmûtervek áttervezése – K. É. – 13038/2008]
Országgyûlés Hivatala (az Országgyûlés Hivatala
2009–2010. évi külföldi idõszaki kiadványainak beszerzése, szállítása és a kapcsolódó szolgáltatások teljesítése – K. É. – 13202/2008)
Pécsi Tudományegyetem Gazdasági Fõigazgatóság
(I. Gyakorló Általános Iskola diákélelmezési feladatainak ellátása – K. É. – 10899/2008)
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Szombathely, 4 db lakóépületben felvonófelújítás-kivitelezési munkák megvalósítása – K. É. – 13196/2008)
Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság
(hullámtéri véderõk kialakításához erdõtelepítési tervek készítése és engedélyeztetése, valamint a telepítések megvalósítása befejezett erdõsítéssel a tiszaroffi tározó töltéseinek és a Bivaly-tó új árvízvédelmi töltés védelme érdekében – K. É. – 10150/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)
Abonyi Mezõgazdasági Termelõ és Szolgáltató Zrt.
(biogázüzem létesítése Abonyban – K. É. – 13350/2008)
Budapest Fõváros XV. Kerületi Önkormányzat (útépítések 2008. – K. É. – 13226/2008)
Budapest Fõváros XV. Kerületi Önkormányzat (Budapest XV. kerületi útfelújítások – K. É. – 13277/2008)
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (keretmegállapodás – K. É. – 13242/2008)
Fõvárosi Önkormányzat Idõsek Otthona (takarítás
– K. É. – 9602/2008)
Fõvárosi Önkormányzat Idõsek Otthona (gyógyszer
beszerzése – K. É. – 9603/2008)
Magyar Közút Kht. (lónyai átkelõhely üzemeltetése
– K. É. – 11831/2008)
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (útrekonstrukció, Szeged 2008. – K. É. – 12336/2008)
Tököl Város Önkormányzata [közétkeztetés, Tököl
(tájékoztató az egyszerûsített eljárás eredményérõl)
– K. É. – 11685/2008]

Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról vagy módosításáról
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (könyvvizsgálói feladatok ellátása Érd Me-
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gyei Jogú Város Önkormányzatánál – K. É. –
13292/2008)
Magyar Turizmus Zrt. (a Közbeszerzési Értesítõ 2008.
augusztus 13-i, 93. számában K. É. – 11868/2008 számon megjelent egyszerûsített eljárás módosítása
– K. É. – 13261/2008)

Helyesbítés
Nógrád Megye Önkormányzata (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. augusztus 18-i, 95. számában K. É. –
12571/2008 számon megjelent ajánlati felhívás helyesbítése – K. É. – 13474/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Központi Pénzügyi
és Szerzõdéskötõ Egység (átmeneti támogatás
2005/17/520.03.01 – e-learning keretrendszer fejlesztése vagy testre szabása és e-learning oktatási modulok
elkészítése az ÁBPE Módszertani és Képzési Központ
számára, valamint a szükséges eszközök beszerzése,
szerzõdés módosítása – K. É. – 13165/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (5202. j. Bugyi
nagyközséget elkerülõ út I. szakasz kiviteli terveinek
elkészítése – K. É. – 13353/2008)
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
(a nyíregyházi Báthory István és Vay Ádám laktanyák
hasznosítása a Vay Ádám Laktanya ÉK-i részén lehatárolt beavatkozási terület és épületeinek rehabilitációja – K. É. – 9736/2008)
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szeged,
Béke Utcai Általános Iskola energetikai korszerûsítése,
szerzõdésmódosítás – K. É. – 12726/2008)
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szeged,
Dózsa György Általános Iskola energetikai korszerûsítése, szerzõdésmódosítás – K. É. – 12727/2008)
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szeged,
Csonka János Szakközépiskola energetikai korszerûsítése, szerzõdésmódosítás – K. É. – 12729/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl
Bát-Tej Kft. (tehenészeti telep felújítása és korszerûsítése – K. É. – 13135/2008)
Borsod Volán Személyszállítási Zrt. (a Borsod Volán
Zrt. autóbuszaihoz szükséges gumiabroncsok beszerzése tárgyú eljárás teljesítése – K. É. – 13381/2008)
Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ (pszichológiai tanácsadás, személyiségvizsgálat és képességvizsgálat biztosítása Somogy megye területén, összesen
150 fõ – 50%, 1 200 000 Ft, dr. Terényi Zoltánné – K. É.
– 10767/2008)
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Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ (munka- és álláskeresési tanácsadás Somogy megye területén, összesen 400 fõ – 50%, 3 200 000 Ft – K. É. –
10770/2008)
Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ (mentorhálózat mûködtetése Somogy megye területén,
összesen 400 fõ – 50%, 18 700 000 Ft – K. É. –
10772/2008)
Eszterházy Károly Fõiskola (az Eszterházy Károly Fõiskola, Eger, Leányka utcai épületegyüttesénél közmûépítés és tereprendezés – K. É. – 12869/2008)
Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános Iskola és
Gimnázium (Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Baross utcai telephelyének
építési rekonstrukciójának befejezése – K. É. –
11930/2008)
Fõv. Önk. Csecsemõket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonai [szerzõdésteljesítésérõl szóló tájékoztató (élelmiszer 2007–2008.) – K. É. –
12477/2008]
Gyõr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat (Petz Aladár Megyei Oktató Kórház részére orvosi gép-mûszer
beszerzés – K. É. – 9305/2008)
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (komplex szerkesztõi, kiadói tevékenység ellátása a megyei lapnál
– K. É. – 8710/2008)
HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.
(18 db 20×20 inch méretû LCD monitor beszerzése
– K. É. – 13211/2008)
Magyar Közút Kht. (vezetõi irodabútorok beszerzése
székhelyre történõ szállítással – K. É. – 9381/2008)
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Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata (Mosonvár
u. 2. szám alatt 25 lakásos épület építése – K. É. –
9303/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató 4. sz.
fõút Abonyt elkerülõ szakasz tározó-párologtató medencék építése tárgyú szerzõdés teljesítésérõl – K. É. –
12686/2008)
Orosháza Város Egyesített Szociális Intézménye (hird.
szerzõdés teljesítésérõl, Orosháza–ESZI – élelmiszerbeszerzés – K. É. – 12490/2008)
Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság (az Európai Unió hivatalos nyelvein történõ fordítási, tolmácsolási és lektorálási feladatok ellátása – K. É. –
9562/2008)
Pilisvörösvár Város Önkormányzata (hosszú lejáratú
hitel felvétele – szerzõdés teljesítése, 2008. – K. É. –
13373/2008)
Pusztadobos Község Önkormányzata [Pusztadobos,
általános iskola épületének felújítási munkái (I. ütem)
– K. É. – 13219/2008]
Semmelweis Egyetem (Semmelweis Egyetem laboratóriumi eszközökkel való ellátása – K. É. – 13115/2008)
Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (tájékoztató a fûtési rendszerek és használati melegvíz-elõállító rendszerek karbantartása, javítása és felújítása a
Vám- és Pénzügyõrség budapesti és Budapest környéki
ingatlanjaiban tárgyú eljárás szerzõdésének részteljesítésérõl – K. É. – 12817/2008)
Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága
(a Vám- és Pénzügyõrség objektumainak mûszaki üzemeltetése – K. É. – 13289/2008)

A Közbeszerzési Értesítõ 98. számának (2008. augusztus 25.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK
Ajánlati felhívás
DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség
Kht. (hirdetésszervezési és kapcsolódó feladatok ellátása – K. É. – 13281/2008)
Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelõintézet (a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelõintézet élelmiszer-ellátásához szükséges I. osztályú minõségi követelményeknek megfelelõ élelmi anyagok szállítása – K. É. –
13037/2008)
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat (informatikai beszerzés – KEMOH – K. É. – 12863/2008)

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent
Borbála Kórháza (KEMOH Szent Borbála Kórház –
szemlencse – K. É. – 11913/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (ajánlati felhívás
a Makó, Széchenyi téri körforgalmi csomópont építéséhez kapcsolódó szakági egyesített és tendertervek elkészítésére – K. É. – 12831/2008)

Részvételi felhívás
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció készítése
– K. É. – 13297/2008)
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Magyar Nemzeti Bank (reklámügynökségi szolgáltatás – részvételi felhívás – K. É. – 13089/2008)
Magyar Nemzeti Bank (a VIBER – Valós Idejû Bruttó
Elszámoló Rendszert mûködtetõ szerverek beszerzése
és a már meglévõ szerverekkel együtt azok mûszaki
karbantartása 5 évre, valamint évente 60 nap – 80%
mennyiségû eseti támogatási szolgáltatás biztosítása
– K. É. – 13164/2008)
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Központi Pénzügyi és
Szerzõdéskötõ Egység (EU komm 04 – Együtt az
éghajlatváltozás ellen – országos kommunikációs és
PR-kampány teljes körû lebonyolítása – K. É. –
13272/2008)
Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal (FM-szolgáltatások megrendelése – K. É. – 13195/2008)

Részvételi felhívás – egyes ágazatokban
E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. (lakossági kiépítettségû villamosfogyasztás-mérõk cseréje és ahhoz kapcsolódó kiegészítõ tevékenységek elvégzése – K. É. –
13361/2008)
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Tájékoztató az eljárás eredményérõl – egyes ágazatokban
Alba Volán Zrt. (helyi és helyközi szóló és csuklós
autóbuszok beszerzése – K. É. – 12746/2008)
Bakony Volán Zrt. (autóbusz-beszerzés – K. É. –
13323/2008)
Kisalföld Volán Közlekedési Zrt. (6 db+ 100% azonos
típusú, új, szóló elõvárosi kivitelû autóbusz zártvégû
pénzügyi lízingje – K. É. – 12784/2008)
Mátrai Erõmû Zrt. (ME Zrt. 19/2008 – K. É. –
12812/2008)
Módosítás
Kecskemét és Térsége Társtelepülések Szennyvíz- és
Tisztítótelep Tul. Képv. K. M. J. V. Önk. [egy összegû
átalányáras szerzõdés – a kecskeméti agglomeráció
szennyvíz-elvezetési és -tisztítási rendszerének fejlesztése – 3. számú építési szerzõdés: új komposztálótelep (KA projekt 2003/HU/16/P/PE/019) tárgyában
– K. É. – 13358/2008]
Visszavonás

Tájékoztató az eljárás eredményérõl
Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (forgalombiztonság/2008. – K. É. – 13360/2008)
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (4339
Kecskemét, takarítás – K. É. – 13074/2008)
BIOKOM Pécsi Környezetgazdálkodási Kft. (1 évre
szóló gázolaj- és benzinszállítás – K. É. – 12507/2008)
HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht. (tejtermékek
szállítása a HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht. részére 12 hónapos idõtartamra – K. É. – 12506/2008)
Magyar Közút Kht. (hídfelújítási munkák végzése
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében – K. É. –
13098/2008)
Monostori Erõd Hadkultúra Központ Kht. (Monostori
Erõd 023. számú árkásztábori épület továbbtervezése
– K. É. – 13064/2008)
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (ajánlatkérõ budapesti épületének és vidéki kirendeltségeinek általános és idõszaki takarítása – K. É. – 12503/2008)
Nemzeti Hírközlési Hatóság (ajánlatkérõ munkavállalói megelõzõ egészségügyi szûrõvizsgálatának ellátása – K. É. – 12748/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (SZ005 – tájékoztató TED Villányt elkerülõ utak eljárási eredményérõl
– K. É. – 13284/2008)
Pannon Egyetem (utalványok beszerzése – K. É. –
12526/2008)
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa
András Oktató Kórháza [parkfenntartás EU-táj. (Jósa)
– K. É. – 13336/2008]

Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdõ Kórház [a Közbeszerzési Értesítõ
2008. július 14-i, 80. számában K. É. – 10291/2008 számon megjelent ajánlati felhívás visszavonása (EU-s)
– K. É. – 12786/2008]
Helyesbítés
Budapesti Corvinus Egyetem (az Európai Unió Hivatalos Lapjához 2008. július 28-án, K. É. – 11745/2008
számmal feladott ajánlati felhívás helyesbítése – K. É. –
12508/2008)
Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (az Európai Unió
Hivatalos Lapjához 2008. július 30-án, K. É. –
12172/2008 számmal feladott ajánlati felhívás helyesbítése – K. É. – 12792/2008)
HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht. (az Európai
Unió Hivatalos Lapjához 2008. július 30-án, K. É. –
12151/2008 számmal feladott ajánlati felhívás helyesbítése – K. É. – 12790/2008)
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(az Európai Unió Hivatalos Lapjához, K. É. –
11990/2008 számon, 2008. július 24-én megküldött
ajánlati felhívás helyesbítése – K. É. – 12394/2008)
Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása
Abádszalók Város Önkormányzata (Abádszalók–Kunhegyes közös szennyvíz-elvezetési és -tisztítási projektje – K. É. – 13185/2008)
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Blahér Mezõgazdasági Kft. (Paks–Gyapa szarvasmarhatelep trágyatárolója és a kapcsolódó létesítmények kivitelezése – K. É. – 13088/2008)
Esztergomi Fürdõ Spa Zrt. (Esztergomi Fürdõ
Spa Zrt. – játszótéri eszközök beszerzése – K. É. –
13288/2008)
Kozármisleny Város Önkormányzata (Kozármisleny
2801., 2970., 3071. hrsz. utak szélesítése – K. É. –
13079/2008)
Vám- és Pénzügyõrség Vegyvizsgáló Intézete (laboratóriumi eszközök beszerzése kromatográfiához
– K. É. – 12964/2008)
Veszprém, Ringató Körzeti Óvoda (élelmiszer-beszerzés – K. É. – 13222/2008)

Ajánlati felhívás
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (4-es
Honvéd, Franklin, Szabolcs, Tevan Andor, Pásztor
101–107. elõtt, valamint a Szív utcák, illetve a Kazinczy-lakótelep 20. és Áchim-lakótelep M25–M31 épületek közötti utak felújítása, járdalapos járda építése
– K. É. – 13014/2008)
Budapest Fõváros Önkormányzata (irodafelújítás
2008. évi ütem – K. É. – 13276/2008)
Fõvárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház
(Heim Pál Gyermekkórház – gyermek- és ifjúsági pszichiátriai osztály kialakítása a Budapest VIII., Delej
u. 9. szám alatti volt vérellátó épületben – K. É. –
12663/2008)
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mek gyártása és a vetítéshez szükséges feltételek kialakítása – K. É. – 10193/2008]
Magyar Közút Kht. Pest Megyei Területi Igazgatósága
(hídfelújítás Pest megyében 2008 – K. É. – 13075/2008)

Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról vagy módosításáról
BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Kht. (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. augusztus 11-i, 92. számában,
K. É. – 12361/2008 számon megjelent egyszerûsített eljárás ajánlattételi felhívásának módosítása – K. É. –
13455/2008)
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa
András Oktató Kórháza [személy- és vagyonvédelemmódosítás (Jósa) – K. É. – 13429/2008]

Helyesbítés
Budapest Fõváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
(a Közbeszerzési Értesítõ 2008. augusztus 15-i, 94. számában K. É. – 11445/2008 számon megjelent ajánlati
felhívás helyesbítése – K. É. – 13472/2008)
Marcali Város Önkormányzata (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. augusztus 15-i, 94. számában, K. É. –
12672/2008 számon megjelent ajánlati felhívás helyesbítése – K. É. – 13435/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról
Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)
Abonyi Mezõgazdasági Termelõ és Szolgáltató Zrt. (tájékoztató eljárás eredményérõl, mezõgazdasági gépek
beszerzése – K. É. – 12730/2008)
Agrárgazdasági Kutató Intézet (az AKI hivatalos kiadványainak és ügyviteli nyomtatványainak, továbbá
névjegykártyák, borítékok elõállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatás teljesítése – K. É. – 9921/2008)
ELMÛ–ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató és Szerelõ Kft.
(Miskolc Észak 120/20 kV-os transzformátorállomás
20 kV-os kapcsolóberendezés mezõbõvítése 2+4 db leágazási mezõvel – K. É. – 9909/2008)
Fõvárosi Állat- és Növénykert [a Fõvárosi Állat- és
Növénykert Nagyszikla épületében sztereosztopikus
(háromdimenziós) filmvetítési szolgáltatás nyújtása,
melynek része a vetítésre kerülõ ismeretterjesztõ fil-

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [tájékoztató Budapest-Kelenföld (bez.)–Tárnok (bez.) vonalszakasz
korszerûsítéséhez és a második vágány építéséhez
komplex engedélyezési, kiviteli tervek és a kivitelezõ kiválasztásához ajánlatkérési dokumentáció készítése
tárgyú szerzõdés módosításáról – K. É. – 11874/2008]
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató az
M49-es gyorsforgalmi út tanulmánytervének, elõzetes
vizsgálati dokumentációjának elkészítése tárgyú szerzõdés módosításáról – K. É. – 12958/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (az I. NFT keretében a
Strukturális Alapok támogatásával megvalósult projektek és programok zárásának rendszerellenõrzése
– K. É. – 10653/2008)
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A Cégközlöny 34. számában (2008. augusztus 21.) megjelent felszámolási eljárások megindításáról

A Fõvárosi Bíróság
1.Fpk.01-08-004877/3. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) POZSONYI ’97 Autójavító
Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt
(1173 Budapest, Újlak u. 128. I/3.; cégjegyzékszáma:
01 09 469752; adószáma: 12152032-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
AUTO DIAL Korlátolt Felelõsségû Társaság
POZSONYI ’97 Autójavító Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1051 Budapest, Arany János u. 9. I. em. 1/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyonértékelõ Zrt., 1091 Budapest, Üllõi út 51.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-08-000332/9. 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) SZEPEVILL Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (7633 Pécs, Kõrösi Csoma S.
u. 9. A ép.; cégjegyzékszáma: 02 06 069390; adószáma:
20757041-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-08-000294/11. 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) EchoSoft Informatikai Szolgáltató
Betéti Társaság (7624 Pécs, Szigeti út 69.; cégjegyzékszáma: 02 06 069830; adószáma: 20972172-2-02) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7636 Pécs, Tildy Zoltán utca 59. 5. em. 16.
7623 Pécs, Ajtósi Dürer utca 6/A

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
5.Fpk.02-08-000334/9. 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) BÁNUSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (7624 Pécs, Radnics utca 30.; cégjegyzékszáma: 02 06 070501; adószáma: 21176355-2-02)
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
7.Fpk.02-08-000220/11. 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) „D Projekt 2001” Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (7834 Tengeri, Kossuth L.
u. 10.; cégjegyzékszáma: 02 06 070542; adószáma:
21188545-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II/16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-08-000242/10. 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) MOBIL-KOZMETIKA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (7666 Pogány,
Pécsi utca 38.; cégjegyzékszáma: 02 06 071118; adószáma: 21493739-2-02) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: CLIENS Gazdasági
Tanácsadói, Ügyvitelszervezõi és Könyvszakértõi Kft.,
7623 Pécs, Rét u. 15., cégjegyzékszáma: 02 09 000169.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-08-000324/9. 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) MÁRKUS Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (7627 Pécs, Középgyükési
út 4.; cégjegyzékszáma: 02 06 071849; adószáma:
21883910-2-02) 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 Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-08-000337/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MANOLE Építõipari és Szolgáltató Betéti Társaság (7986 Kisdobsza, Fõ utca 49.; cégjegyzékszáma: 02 06 072453; adószáma: 22139063-2-02)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVALIKVID Felszámoló és Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság,
1134 Budapest, Apály u. 4. B ép., cégjegyzékszáma: 01 09
724140.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-08-000186/17. 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) Szalai és Társa Kereskedelmi és Építõipari Betéti Társaság (7621 Pécs, Kálmán
utca 2.; cégjegyzékszáma: 02 06 072467; adószáma:
22142498-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Budapest, Csata u. 11., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-08-000237/10. 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) HUNGAPHONE Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7623
Pécs, Marosvásárhely utca 15.; cégjegyzékszáma:
02 09 064422; adószáma: 11540397-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
FACULA Könyvelõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
HUNGAROPHONE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7625 Pécs, Hunyadi u. 42.
7623 Pécs, Nagy Jenõ utca 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
1055 Budapest, Szent István krt. 1. I. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-08-000412/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 30. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „FLORENTINI” Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (7632 Pécs, Maléter Pál út 106. 2. em. 9.;
cégjegyzékszáma:
02
09
065902;
adószáma:
11562809-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„FLORENTINI” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7632 Pécs, Maléter Pál utca 106. 2. emelet 9. ajtó
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Felszámoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A, cégjegyzékszáma: 01 09 562281. (A helyi kirendeltség címe: 7624
Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. I. em. 107.)
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A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-08-000153/17. 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) C5-TEAM Vendéglátó, Kereskedelmi és Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (7632
Pécs, Gyöngyös u. 13.; cégjegyzékszáma: 02 09 070240;
adószáma: 12890420-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7632 Pécs, Gyöngyös utca 13.
2314 Halásztelek, Diófasor utca 9/6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II/16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-08-000336/9. 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) PORTALIS Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (7625 Pécs, Klimó
György utca 21.; cégjegyzékszáma: 02 09 070420; adószáma: 13609630-2-02) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
1055 Budapest, Szent István krt. 1. I. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
13.Fpk.03-08-000285/8. 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) LUNA-LINE 2005 Kereskedelmi
és Pénzügyi Betéti Társaság (6034 Helvécia, Fehértói
dûlõ 48.; cégjegyzékszáma: 03 06 111316; adószáma:
21166404-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
PICI-FOOD Kereskedelmi és Pénzügyi Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6000 Kecskemét, Csokor utca 8.
6000 Kecskemét, Csokor utca 1.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
u. 32. fszt. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 724084.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
13.Fpk.03-08-000329/8. 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) Webarts Computer Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (6000 Kecskemét, László
Károly utca 2.; cégjegyzékszáma: 03 06 111712; adószáma: 21422072-2-03) 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 Bács-Kiskun Megyei Bíróság
13.Fpk.03-08-000268/8. 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) BUBALUS TRANS Fuvarozó és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6500 Baja,
Wesselényi utca 7/B; cégjegyzékszáma: 03 09 113476;
adószáma: 13710644-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési-Tanácsadó Zrt., 1134 Budapest, Csata u. 11. mfszt. 7., cégjegyzékszáma: 01 10
041640.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
13.Fpk.03-08-000298/9. 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) ICEFLOWER & GARDEN Szállítmányozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6211 Kaskantyú, Hunyadi u. 19/A; cégjegyzékszáma: 03 09 113976; adószáma: 13815000-2-03)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Válságmenedzser és Felszámoló Zrt., 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10 043681.
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Elõzõ székhelye(i):
6792 Zsombó, Dózsa Gy. u. 61.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INSOLVENT Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1115 Budapest, Ildikó u. 21., 1519
Budapest, Pf. 353, cégjegyzékszáma: 01 09 163235.
(A helyi kirendeltség címe: 6722 Szeged, Nemestakács
u. 12/A)

A Békés Megyei Bíróság
7.Fpk.04-08-000114/8. 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) Kürti és Társa Építõipari és Kereskedelmi Szolgáltató Betéti Társaság (5600 Békéscsaba,
Kõris u. 5. II/5.; cégjegyzékszáma: 04 06 004450; adószáma: 20869427-2-04) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MHZ Pénzügyi Tanácsadó Szolgáltató Kft., 5000 Szolnok, Szabadság tér 2.
A ép. I. em. 10., cégjegyzékszáma: 16 09 001795.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-08-000374/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 27. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) JAKÓ és TÁRSA Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(3571 Alsózsolca, Rákóczi u. 15.; cégjegyzékszáma:
05 06 007891; adószáma: 21326732-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
JAKÓ és TÁRSA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.,
cégjegyzékszáma: 01 09 269955.

A Csongrád Megyei Bíróság
2.Fpk.06-08-000431/6. 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) „2 G. T.” Kereskedelmi Betéti Társaság (6725 Szeged, Nyíl u. 41.; cégjegyzékszáma:
06 06 009397; adószáma: 21761494-1-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A Csongrád Megyei Bíróság
12.Fpk.06-08-000280/8. 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) „FEKETE MAGNUM 2000”
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (6800
Hódmezõvásárhely, Borz u. 53.; cégjegyzékszáma:
06 06 011164; adószáma: 20579346-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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
12.Fpk.06-08-000325/10. 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) Operáta Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (6720 Szeged, Feketesas
u. 28. 1. em. 4.; cégjegyzékszáma: 06 06 013167; adószáma: 21371457-2-06) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Kánon VDL Tanácsadó és Szervezõ Betéti Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
Kánon Tanácsadó és Szervezõ Betéti Társaság
Operáta Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6720 Szeged, Roosevelt tér 7–9.
6728 Szeged, Alkotmány u. 64.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INSOLVENT Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1115 Budapest, Ildikó u. 21., 1519
Budapest, Pf. 353., cégjegyzékszáma: 01 09 163235.
(A helyi kirendeltség címe: 6722 Szeged, Nemestakács
u. 12/A)
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A Csongrád Megyei Bíróság
12.Fpk.06-08-000244/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 25. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) APHRODITE Fémker Gyártó és
Kereskedelmi Betéti Társaság (6900 Makó, Bárányos
sor 22.; cégjegyzékszáma: 06 06 014185; adószáma:
23616039-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
APHRODITE Szépségház Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2500 Esztergom, Erzsébet királyné u. 31.
6762 Sándorfalva, Jókai utca 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INVEST ALMANACH Pénzügyi Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B II. 17., cégjegyzékszáma: 01 09 561904. (A helyi kirendeltség címe: 6722
Szeged, Jósika u. 41.)

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-08-000398/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 2. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Hassan-Ramadan Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(6723 Szeged, Gáspár Z. u. 8. 9. em. 54.; cégjegyzékszáma: 06 06 014808; adószáma: 22133768-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Hassan-Ramadan Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: TREND Gazdasági
Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B, cégjegyzékszáma: 01 09 867547. (A helyi kirendeltség címe: 6722
Szeged, Jósika u. 41.)

A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-08-000216/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 23. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ÁRP – ATI Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (6762
Sándorfalva, Rákóczi utca 12.; cégjegyzékszáma:
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06 06 015310; adószáma: 21742473-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
ÁRP – HOFFER Ipari és Szolgáltató Betéti Társaság
ÁRP – ATI Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
ÁRP – HOFFER Ipari és Szolgáltató Betéti Társaság
ÁRP – ATI Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6762 Sándorfalva, Rákóczi u. 12.
5600 Békéscsaba, Egyetértés u. 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL-ORG Tanácsadó Kft., 1107 Budapest, Mázsa tér 5–7., cégjegyzékszáma: 01 09 705817. (A helyi kirendeltség címe: 6771 Szeged, Makai út 21.)

A Csongrád Megyei Bíróság
12.Fpk.06-08-000286/9. 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) SZE-MU Kert, Talaj- és Vízvédelmi, Szolgáltató Betéti Társaság (6800 Hódmezõvásárhely, Kiserdõ sor 5.; cégjegyzékszáma: 06 06 015378;
adószáma: 22295390-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INVEST ALMANACH Pénzügyi Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B II. 17., cégjegyzékszáma: 01 09 561904. (A helyi kirendeltség címe: 6722
Szeged, Jósika u. 41.)

A Csongrád Megyei Bíróság
12.Fpk.06-08-000395/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TALIZMÁN-SZEGED Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (6728 Szeged, Fonógyári út 9.; cégjegyzékszáma: 06 09 002901; adószáma: 11091154-2-06) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
TALIZMÁN-SZEGED Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6791 Szeged, Dorozsmai út 76.
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Jogelõd(ök):
TALIZMÁN-SZEGED Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: PACTOREX Holding Felszámoló, Végelszámoló és Reorganizáló Kft.,
6722 Szeged, Boldogasszony sgt. 63., cégjegyzékszáma:
06 09 002839.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000711/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Jutakt Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (8081 Zámoly, Petõfi
utca 37.; cégjegyzékszáma: 07 09 011022; adószáma:
12803769-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2310 Szigetszentmiklós, Orgona utca 11. B ép.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INVEST ALMANACH Pénzügyi Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16. II/17., cégjegyzékszáma: 01 09 561904.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-08-000091/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 4. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „FERRON” Termelõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (9086 Töltéstava, Petõfi S. u. 26.; cégjegyzékszáma:
08 09 003033; adószáma: 11123473-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
9086 Töltéstava, Petõfi S. u. 16/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1576 Budapest,
Pf. 52, cégjegyzékszáma: 01 09 269929.
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dett végzésével a(z) WEST-HUNIVERSAL Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9025 Gyõr, Kereszt út 9. 1. em. 15.; cégjegyzékszáma: 08 09 012048; adószáma: 13248204-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-08-000175/5. 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) BA-GITRANS 2004 Szállítmányozási Korlátolt Felelõsségû Társaság (9184 Kunsziget,
Ifjúság út 16.; cégjegyzékszáma: 08 09 012382; adószáma: 13330390-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: APPORT Gazdasági
Szolgáltató Kft., 9700 Szombathely, Engels u. 34., cégjegyzékszáma: 18 09 000366.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-08-000283/5. 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) Holló-Ház 2004. Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság (9330 Kapuvár,
Szabadság utca 44.; cégjegyzékszáma: 08 09 012492; adószáma: 13354385-2-08) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: City Invest Üzleti
Tanácsadó Kft., 1066 Budapest, Teréz körút 6., cégjegyzékszáma: 13 09 083631.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-08-000104/15. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-08-000187/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 31. napján jogerõre emelke-

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TRIO POWER Ingatlanforgalmazó
Korlátolt Felelõsségû Társaság (9023 Gyõr, Tihanyi
Árpád út 23.; cégjegyzékszáma: 08 09 013324; adószáma:
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13559683-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
TRIO POWER Szállítmányozási Korlátolt Felelõsségû
Társaság
TRIO POWER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
9028 Gyõr, Régi Veszprémi út 14–16.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INVEST ALMANACH Pénzügyi Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16. II/17., cégjegyzékszáma: 01 09 561904.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-08-000190/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) RU-JÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9314 Egyed, Fõ
utca 47.; cégjegyzékszáma: 08 09 013438; adószáma:
13586900-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
ZETE ’96 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
DÓRI-SER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
9314 Egyed, Fõ u. 47.
9317 Szany, Bartók utca 32.
Jogelõd(ök):
ZETE ’96 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: FISKÁLIS Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Kft., 1027 Budapest, Varsányi
Irén u. 38. fszt. 1., 1535 Budapest, Pf. 933, cégjegyzékszáma: 01 09 689092.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-08-000290/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BÉBA-GASTRO Kereskedelmi
és Vendéglátóipari Korlátolt Felelõsségû Társaság
(9400 Sopron, Malom utca 18.; cégjegyzékszáma:
08 09 014731; adószáma: 13904052-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. emelet 16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000576/4. 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) Újtikosi Gazdaker Beszerzõ, Raktározó, Értékesítõ és Szolgáltató Kisgazdaságok Szövetkezet (4096 Újtikos, Vasvári utca 9.; cégjegyzékszáma:
09 02 000432; adószáma: 11830674-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Újtikosi Gazdaker Beszerzõ, Raktározó, Értékesítõ és
Szolgáltató Kisgazdaságok Szövetkezet
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-Invest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000462/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PLASTIC STAR Szolgáltató Betéti Társaság (4031 Debrecen, Vajdahunyad u. 16.; cégjegyzékszáma: 09 06 010506; adószáma: 20999397-1-09)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
BELLA 2001 Kereskedelmi Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4031 Debrecen, Ond utca 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-Invest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-08-000587/4. 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) CZÉ-BÉ Ipari, Kereskedelmi és
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Szolgáltató Betéti Társaság (4034 Debrecen, Lahner
utca 136.; cégjegyzékszáma: 09 06 011798; adószáma:
21449022-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
CZÉ-BÉ Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4002 Debrecen, Bayk András-kert 29.
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.09-08-000375/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PACT Hungary Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4033 Debrecen, Csuka
utca 6.; cégjegyzékszáma: 09 06 011835; adószáma:
21457469-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: City Invest Üzleti
Tanácsadó Kft., 1066 Budapest, Teréz krt. 6., cégjegyzékszáma: 13 09 083631.

6071

dett végzésével a(z) BÉV-EXTRÁL Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4211 Ebes, Vadas u. 18.;
cégjegyzékszáma: 09 06 013425) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000319/7. 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) LELO-CAR Autókereskedelmi Betéti Társaság (4211 Ebes, Fõ utca 65. B ép.; cégjegyzékszáma: 09 06 014465; adószáma: 22298599-2-09) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-Invest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000388/8. 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) KEOMA 2004 Építõipari és
Szolgáltató Betéti Társaság (4254 Nyíradony, Rákóczi
utca 51.; cégjegyzékszáma: 09 06 013000; adószáma:
21892798-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Budapest, Csata u. 11., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TEXTIL-KO 96. Ruhaipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (4242 Hajdúhadház, Dr. Földi János út 62.; cégjegyzékszáma: 09 09 004491; adószáma: 12118049-2-09) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
TEXTIL-KO 96. Ruhaipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4027 Debrecen, Böszörményi út 66.
4025 Debrecen, Nyugati u. 11.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1024 Budapest, Retek u. 10.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 044406.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-08-000374/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000472/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 27. napján jogerõre emelke-

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 10. napján jogerõre emelke-

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000503/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
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dett végzésével a(z) W-HART Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4027 Debrecen,
Böszörményi út 2.; cégjegyzékszáma: 09 09 007735; adószáma: 12583272-2-09) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
W-H-ART Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Jogelõd(ök):
W-HART Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1024 Budapest, Retek u. 10.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 044406.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-08-000392/6. 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) LEONE-BAU Építõipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4163 Szerep, Rákóczi út 3.; cégjegyzékszáma:
09 09 008082; adószáma: 12674271-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000385/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 27. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „PLASZTIK-BAU” Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4034
Debrecen, Nagyecsed utca 9.; cégjegyzékszáma:
09 09 009059; adószáma: 12894156-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„G-INVEST DEBRECEN” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4031 Debrecen, Bán utca 13.
4034 Debrecen, Sajó utca 34.
4033 Debrecen, Jázmin utca 9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Budapest, Csata u. 11., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.
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A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000320/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) EASYTEL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4031 Debrecen,
Sárvári Pál u. 104. 1. em. 2.; cégjegyzékszáma:
09 09 009629; adószáma: 13029076-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4031 Debrecen, Kiss Ernõ u. 15.
4031 Debrecen, Sárvári Pál utca 104. 2. em. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-Invest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000527/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ARCULAT-M Ingatlanforgalmazó, Építõipari-kivitelezõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4031 Debrecen,
Kishegyesi út 260.; cégjegyzékszáma: 09 09 010085; adószáma: 13138569-2-09) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-Invest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000086/11. 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) BIHARTHERM AJTÓ-ABLAK
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (4100 Berettyóújfalu, Dózsa György utca 68.
2. ép.; cégjegyzékszáma: 09 09 010403; adószáma:
13218207-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
KOZSI-2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
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Nem bejegyzett elnevezése(i):
BIHARTHERM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4100 Berettyóújfalu, Csónak utca 35.
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.09-08-000249/18. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SKY-ÉP Ingatlanforgalmazó és
Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (4251 Hajdúsámson, Kazinczy utca 28.; cégjegyzékszáma:
09 09 011104; adószáma: 13377757-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
SKY-ÉP Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszámoló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80/A l. em. 3.,
cégjegyzékszáma: 01 09 878016. (A helyi kirendeltség címe: 3533 Miskolc, Gózon Lajos u. 11.)

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000408/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) RONY-TRANS Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4064 Nagyhegyes, Rákóczi u. 37.; cégjegyzékszáma: 09 09 012021;
adószáma: 13597292-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000583/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 22. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) Ö. H. 2003 Ingatlanforgalmazó
Korlátolt Felelõsségû Társaság (4028 Debrecen, Kölcsey u. 5.; cégjegyzékszáma: 09 09 012888; adószáma:
13115616-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Ö. H. 2003 Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelõsségû
Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3530 Miskolc, Szent István u. 21. 3. em. 2.
3532 Miskolc, Géza u. 4. 1. em. 4.
1138 Budapest, Váci út 150.
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-Invest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000384/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) EURO-KAPU PLUSSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4220 Hajdúböszörmény, Huszár utca 4.; cégjegyzékszáma: 09 09 013114; adószáma: 13872630-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-Invest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000174/11. 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) GOLD LABEL Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (4078 Debrecen-Haláp, Haláp tanya 348.; cégjegyzékszáma: 09 09 013663; adószáma: 13995140-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonkezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 01 09 739104.
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A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000391/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 16. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TEHER-KER Haszongépjármûalkatrész Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (4030 Debrecen, Galamb u. 19.; cégjegyzékszáma:
09 09 013777; adószáma: 12228272-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
TEHER Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1225 Budapest, Honvéd u. 20.
1095 Budapest, Fék u. 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó ZRt., 1024 Budapest, Retek u. 10.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 044406.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070271/10. 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) Oltmanton Kereskedelmi és Ipari
Betéti Társaság (2800 Tatabánya, Vadász utca 67.; cégjegyzékszáma: 11 06 007961; adószáma: 20349905-2-11)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A felszámolás alatt álló idegen nyelvû elnevezései:
Oltmanton Commercial and Industrial Limited Partnership
Elõzõ székhelye(i):
5600 Békéscsaba, Gyóni Géza utca 7.
Telephelye(i): 2800 Tatabánya, Aradi út 12.
2800 Tatabánya, Gyõri út 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONSULTATIO-L.
2008. Gazdasági Tanácsadó Kft., 1121 Budapest, Zugligeti út 6., cégjegyzékszáma: 01 09 062748.

2008/35. szám

A felszámolás alatt álló idegen nyelvû elnevezései:
Péem Bt.
Elõzõ székhelye(i):
1035 Budapest, Berend u. 9.
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
4.Fpk.11-08-070194/10. 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) APARTMENT 2003 Ingtlanközvetítõ és
Ingatlanforgalmazó Betéti Társaság (2800 Tatabánya
(SPAR üzletsor), Sárberki ltp. hrsz.: 11620/20.; cégjegyzékszáma: 11 06 008431; adószáma: 21568057-2-11) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2800 Tatabánya, Ifjúmunkás út 34. fszt. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONSULTATIO-L.
2008. Gazdasági Tanácsadó Kft., 1121 Budapest, Zugligeti út 6., cégjegyzékszáma: 01 09 062748.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070398/12. 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) EK-Korona Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (2509 Esztergom-Kertváros, Temesvári út 34.; cégjegyzékszáma: 11 06 008554; adószáma: 21789847-2-11) 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 Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070380/11. 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) PéeM Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság (2523 Sárisáp, Molnárrét út 42.; cégjegyzékszáma: 11 06 008105; adószáma: 28516226-2-11) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070320/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 30. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) VILL-GIPSZ Építõipari Szolgáltató
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Betéti Társaság (2534 Tát, Szent István utca 10.; cégjegyzékszáma: 11 06 009027; adószáma: 21937394-2-11) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2534 Tát, Néphadsereg utca 42.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VIENNA CONSULT Könyvvizsgáló és Adószakértõ Kft., 1119 Budapest, Petzvál József u. 56. fszt. 4–5., cégjegyzékszáma:
01 09 161096.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070391/12. 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) ÉRDY Vendéglátóipari Betéti Társaság (2500 Esztergom, Budai Nagy Antal utca 7/A
3. em. 15.; cégjegyzékszáma: 11 06 009289; adószáma:
22135265-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Fióktelepe(i):
1139 Budapest, Béke tér 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Rt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116., cégjegyzékszáma: 03 10 100225.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070456/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KÓ-SZA DUÓ Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (2800 Tatabánya, Dózsa Gy.
út 49. 3. lház. 3. em. 2.; cégjegyzékszáma: 11 06 009561;
adószáma: 22215202-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Telephelye(i):
2800 Tatabánya, Dózsakert utca 47.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. fszt. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 724084.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070370/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 14. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) Barcza és Barcza Általános Mûszaki és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2900
Komárom, Erdélyi u. 30.; cégjegyzékszáma: 11 09 003291;
adószáma: 11190174-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Telephelye(i):
2900 Komárom, Igmándi út 12.
2900 Komárom, Igmándi út 6.
2900 Komárom, Madách I. út 8.
Jogelõd(ök):
Barcza és Barcza Általános Mûszaki és Szolgáltató Bt.
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 Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070359/10. 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) MA – PE BAU Építõipari Fõvállalkozási Korlátolt Felelõsségû Társaság (2852 Kecskéd,
Vasút utca 59.; cégjegyzékszáma: 11 09 003633; adószáma: 11193335-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2852 Kecskéd, 0102/2. hrsz. (l., 334. tul. lap)
2800 Tatabánya Köztársaság út. 51. fszt. 3.
2852 Kecskéd, Tsz. Major 0102/2.
Fióktelepe(i):
2852 Kecskéd, 0102/2. hrsz. (1. 334. tul. lap)
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Rt., 1135 Budapest, Csata u. 11. Lev.-cím: 1581 Budapest, Pf. 108, cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070180/13. 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) Fehér Könyvelõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2510 Dorog, Esztergomi
út 40.; cégjegyzékszáma: 11 09 006744; adószáma:
11631279-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2500 Esztergom, Vaskapui u. 23.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: PRUDENS PROFIT
CONTROLL Vagyonkezelõ Kft., 9026 Gyõr, Ady E.
u. l/B, cégjegyzékszáma: 08 09 007188.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070360/11. 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) WOJEJ-BAU Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2890 Tata, Nagykert u. 7.; cégjegyzékszáma:
11 09 009852; adószáma: 13214124-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TREND Gazdasági
Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B 2/17.,
cégjegyzékszáma: 01 09 867547.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070382/11. 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) Sany Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tatabánya, Bánhidai ltp. 5., 8303/4 hrsz.; cégjegyzékszáma: 11 09 009943;
adószáma: 13239299-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
BINGO666 Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2800 Tatabánya, Fõ tér 34.
A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Válságmenedzser és Felszámoló Részvénytársaság, 1145 Budapest, Uzsoki u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10
043681.
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11 09 010057; adószáma: 13275758-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2800 Tatabánya, Gyõri út 16. B ép.
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
4.Fpk.11-08-070316/11. 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) B. P. TECH Ipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tatabánya, Iparos u. 1.; cégjegyzékszáma: 11 09 010443; adószáma: 13381310-2-11) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TREND Gazdasági
Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B 2/17.,
cégjegyzékszáma: 01 09 867547.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070454/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PANNON TRANS-MED Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2800 Tatabánya, Erdész út 8.; cégjegyzékszáma:
11 09 011416; adószáma: 12477634-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1114 Budapest, Ulászló u. 17. 2. em. 4.
2800 Tatabánya, Elõd vezér utca 22. 2. em. 8.
1114 Budapest, Ulászló u. 17. 2. em. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. em. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070262/11. 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) KONSTANS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tatabánya, Ifjúmunkás út 31. 9. em. 4.; cégjegyzékszáma:

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070209/15. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 25. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) HUMAN-JOB Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tatabánya, Réti út 174. fszt. 1.; cégjegyzékszáma:
11 09 011461; adószáma: 13685054-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MAROSHOLDING
Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1021 Budapest, Hárshegyi út 5–7. B ép. II. 21., cégjegyzékszáma:
03 09 109743.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070452/9. 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) MACROPOLIS COMPUTER Számítástechnikai és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság „végelszámolás alatt” (2544 Neszmély, Fõ
út 76.; cégjegyzékszáma: 11 09 012573; adószáma:
11926733-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
MACROPOLIS COMPUTER Számítástechnikai és
Kereskedelmi Kft.
Elõzõ székhelye(i):
1124 Budapest, Márvány utca 24/B
1067 Budapest, Teréz krt 11.
A bíróság által kijelölt felszámoló: A + P Módszer Gazdasági Tanácsadó Kft., 1111 Budapest, Budafoki út 16.,
cégjegyzékszáma: 01 09 461769.
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A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-08-070601/8. 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) PRINT-HOME Ingatlanforgalmazó és Reklám Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 5/D; cégjegyzékszáma:
11 09 013788; adószáma: 13774398-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1182 Budapest, Flór Ferenc utca 177.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADVOCO Vagyonkezelõ és Tanácsadó Kft., 9022 Gyõr, Liszt Ferenc u. 37.
fszt. 2., cégjegyzékszáma: 08 09 003091.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-002361/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) „JECKPOTSERVICE” Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (2111 Szada, Dózsa Gy.
út 1.; cégjegyzékszáma: 13 06 026919; adószáma:
24610768-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2100 Gödöllõ, Asbóth S. u. 19.
2100 Gödöllõ, Mátyás király utca 95.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Felszámoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A, cégjegyzékszáma: 01 09 562281.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070348/9. 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) FERRO-VERSUS Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2500 Esztergom,
Kölcsey F. utca 10/B 2. lház. fszt. 1.; cégjegyzékszáma:
11 09 013108; adószáma: 12833357-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1181 Budapest, Törökugrató u. 4. 6. em. 21.
1181 Budapest, Törökugrató u. 4. fszt. 1.
1070 Budapest, Murányi utca 34. fszt. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szolgáltató Rt., 1055 Budapest, Stollár Béla u. 3/A V/1., cégjegyzékszáma: 01 10 043170.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-08-000543/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) VE-KO Építõipari Szolgáltató Betéti Társaság (2030 Érd, Emõd utca 4.; cégjegyzékszáma:
13 06 037204; adószáma: 20696692-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CONSULT Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034
Budapest, Seregély u. 13., cégjegyzékszáma: 01 09
066529.
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A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-08-000547/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-08-000592/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) QUALITY INTERWORK Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (2233 Ecser, Gagarin u. 25.; cégjegyzékszáma:
13 06 040650; adószáma: 21005615-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
QUALITY INTERWORK Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONTACT NORD
Felszámoló, Vagyonkezelõ Kft., 1078 Budapest, István
u. 47. II. em. 14., cégjegyzékszáma: 01 09 463743.

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

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-08-000335/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-08-000550/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 21. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) HTP Számítástechnikai Szolgáltató
és Kereskedelmi Betéti Társaság (2336 Dunavarsány,
Bartók Béla út 26.; cégjegyzékszáma: 13 06 041349; adószáma: 21046461-2-13) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONTACT NORD
Felszámoló, Vagyonkezelõ Kft., 1078 Budapest, István
u. 47. II. em. 14., cégjegyzékszáma: 01 09 463743.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Csertõ és Csertõ Építõipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (2750 Nagykõrös, Rózsa u. 14.; cégjegyzékszáma: 13 06 045650; adószáma: 21443930-2-13) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Telephelye(i):
2750 Nagykõrös, Homolytája u. 30.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Vagyonhasznosító Zrt., 1137 Budapest, Radnóti M. utca 40.
6. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-08-000486/7. 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) NEVILL CENTRUM Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (2040 Budaörs, Felsõszállás út 8118 hrsz.; cégjegyzékszáma: 13 06 041398;
adószáma: 21049763-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Telephelye(i):
2040 Budaörs, Patkó utca 9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DELTA NOVA Felszámoló és Tanácsadó Kft., 2890 Tata, Ady E. u. 67., cégjegyzékszáma: 11 09 002635.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-08-000026/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 3. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) A. K. FÕNIX Mûvészeti Szolgáltató
és Kereskedelmi Bt. (2347 Bugyi, Telek u. 86.; cégjegyzékszáma: 13 06 048492; adószáma: 20690885-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KURÁTOR-FELSZÁMOLÓ Szolgáltató Kft., 1035 Budapest, Kórház
u. 29., cégjegyzékszáma: 01 09 726061.
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A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-07-002640/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-08-001078/5. 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) VARGA ÉS TÁRSA Építõipari Betéti Társaság (2310 Szigetszentmiklós, Kinizsi utca 72.; cégjegyzékszáma: 13 06 050651; adószáma: 21898969-2-13)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Vagyonhasznosító Zrt., 1137 Budapest, Radnóti M. utca 40.
6. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) DunAqua Építési Befektetõ és Tanácsadó Kft. „végelszámolás alatt” (2131 Göd, Pesti
u. 81.; cégjegyzékszáma: 13 09 070787; adószáma:
12055564-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A felszámolás alatt álló idegen nyelvû elnevezései:
DunAqua GmbH.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-08-000084/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 27. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MANNA-Computer Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság; elõzõ név: MANNA-SK
Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (2086 Tinnye, Kossuth
L. u. 42.; elõzõ székhelye: 2330 Dunaharaszti, Szent László u. 28.; cégjegyzékszáma: 13 06 054748; adószáma:
20742982-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3.,
cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-08-000824/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 27. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „LAXER” Car Korlátolt Felelõsségû Társaság (2133 Szõdliget, Dunai fasor 52.; cégjegyzékszáma: 13 09 063984; adószáma: 10622780-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Fióktelepe(i):
1173 Budapest, Pesti út 237.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAX-AUDIT Vállalkozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1141 Budapest,
Jeszenák János u. 59., cégjegyzékszáma: 01 09 067624.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-001551/14. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) SCH HOUSE Építõipari és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2367 Újhartyán, Malom
u. 32/B; cégjegyzékszáma: 13 09 074997; adószáma:
12244922-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1075 Budapest, Kazinczy u. 24–26., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-08-000465/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 25. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BÚTOR-COLOR Gyártó- Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2141 Csömör,
Széchenyi utca 129.; cégjegyzékszáma: 13 09 079971;
adószáma: 12383663-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3.,
cégjegyzékszáma: 01 09 683720.
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A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-08-000426/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-002545/6. 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) Liula-Tex Kereskedelmi és Szállítási Korlátolt Felelõsségû Társaság (2600 Vác, Kölcsey
u. 1.; cégjegyzékszáma: 13 09 080629; adószáma:
12396744-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, 1075 Budapest, Kazinczy u. 24–26., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 23. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) EUTEKT Ipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2100 Gödöllõ, Dózsa György út 58.; cégjegyzékszáma:
13 09 090733; adószáma: 12816558-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Fióktelepe(i):
3000 Hatvan, Hegyalja utca 128.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NASZÁLYHOLDING-VÁC Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 2600 Vác,
Széchenyi u. 10–12., cégjegyzékszáma: 13 09 063541.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-08-000365/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-001537/14. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) „BELLANI IMPORT EXPORT” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2085 Pilisvörösvár, Kisfaludy u. 37.; cégjegyzékszáma: 13 09 082481; adószáma: 11858883-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Telephelye(i):
2085 Pilisvörösvár, Szabadság út 19.
Fióktelepe(i):
2040 Budaörs, Gyári út TREND 2.
1064 Budapest, Podmaniczky utca 81.
A bíróság által kijelölt felszámoló: YPLON Vagyonkezelõ, Felszámoló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1025 Budapest, Csévi u. 11/B, cégjegyzékszáma: 01 09 461424.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 2. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) LIPOTEX Építõipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2151 Fót, Széchenyi u. 24.; cégjegyzékszáma: 13 09 092026; adószáma:
12890073-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2144 Kerepes, Szilasligeti út 60/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonkezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 15 09 065077.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-08-000951/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-08-000801/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) GENERÁL MAYER Építõipari,
Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2600 Vác, Csatamezõ út 75/2.; cégjegyzékszáma:
13 09 088324; adószáma: 12670215-2-13) 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 bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 26. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „FAMILIA-HÁZ” Építõipari Kivitelezõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2119 Pécel, Somogyi Béla utca 6.; cégjegyzékszáma:
13 09 094719; adószáma: 13040051-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONTACT NORD
Felszámoló, Vagyonkezelõ Kft., 1078 Budapest, István
u. 47. II. em. 14., cégjegyzékszáma: 01 09 463743.
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A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-08-000580/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-08-000243/6. 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) Astra Consult Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2112 Veresegyház, Kölcsey Ferenc utca 89.; cégjegyzékszáma:
13 09 096552; adószáma: 13142012-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAX-AUDIT Vállalkozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1141 Budapest,
Jeszenák János u. 59., cégjegyzékszáma: 01 09 067624.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) EXAKO 2001 Szolgáltató, Kereskedelmi és Beruházási Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2300 Ráckeve, Dömsödi út 10.; cégjegyzékszáma:
13 09 107370; adószáma: 12912104-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1165 Budapest, Futórózsa u. 45.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3.,
cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-002164/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) UNI-QUEST TELECOM Alternatív Virtuális Telekommunkiációs Szolgáltató, Befektetési-tanácsadó és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság (2092 Budakeszi, Reviczky utca 14.; cégjegyzékszáma: 13 09 096693; adószáma: 12749269-2-13) 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 Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-08-000766/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 25. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BIAI BAU Építõipari és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2051 Biatorbágy, Szabadság út 111.; cégjegyzékszáma: 13 09 102214; adószáma: 13441294-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3.,
cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-08-000837/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) K-L-MARINA TRANS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2040 Budaörs, Mátyás király u. 11.; cégjegyzékszáma:
13 09 107936; adószáma: 13718219-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2213 Monorierdõ, Tölgyfa utca 33.
Fióktelepe(i): 1211 Budapest, Szállítók útja 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3.,
cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-08-000342/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) DIASEC 2006 Személy és Vagyonvédelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2013 Pomáz,
Dobó István utca 57.; cégjegyzékszáma: 13 09 109267;
adószáma: 13788054-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2013 Pomáz, Dobó u. 57.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001.
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A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-002619/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 10. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „SZUBADRA” Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2116
Zsámbok, Kossuth Lajos utca 86., elõzõ székhelye: 1083
Budapest, Tömõ u. 48–54. I. 10.; cégjegyzékszáma:
13 09 111542; adószáma: 13138246-2-13) 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 Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-08-000242/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 20. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „MARGRET” Kereskedelmi Betéti
Társaság „végelszámolás alatt” (8700 Marcali, Széchenyi utca 50.; cégjegyzékszáma: 14 06 301100; adószáma:
25229792-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„MARGRET” Kereskedelmi Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7400 Kaposvár, Léva u. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PATIK, VARGA és
Társaik Gazdasági Tanácsadó Rt., 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15., cégjegyzékszáma: 14 10 300109.

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-08-000213/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 25. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „PROCESSZOR 99” Informatikai Oktató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(7400 Kaposvár, Kossuth L. u. 1-9.; cégjegyzékszáma:
14 06 304816; adószáma: 20290980-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
„PROCESSZOR 99” Informatikai Oktató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Kazal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929.

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-08-000161/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 9. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SOMOGYI ERDÕMESTER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7400 Kaposvár, Noszlopy Gáspár utca 12.; cégjegyzékszáma: 14 09 304249; adószáma: 12500820-2-14) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
SOMOGYI ERDÕMESTER Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7400 Kaposvár, Tamási Á. utca 12.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. emelet, cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000561/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) „KISS G.-ÉP” Építõipari Szolgáltató
Betéti Társaság (4482 Kótaj, Pacsirta u. 15.; cégjegyzékszáma: 15 06 084051; adószáma: 25674893-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„JUHÁSZ KEL & LET” Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4561 Baktalórántháza, Szõlõskert u. 23.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1054 Budapest, Pozsonyi
út 33/A I/1., cégjegyzékszáma: 01 09 724084. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai út 5. I/109.)
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000587/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) „M & SZ” Kereskedelmi, Termeltetõ
és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Szilfa
u. 21.; cégjegyzékszáma: 15 06 092257; adószáma:
21859919-1-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADÓAKTUÁL
Könyv- és Adószakértõi, valamint Kereskedelmi Kft.,
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20., 4401 Pf. 69, cégjegyzékszáma: 15 09 060631.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
1.Fpk.15-08-000469/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 20. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PHARMA-UNIVERSAL Gyógyszerészeti és Kereskedelmi Betéti Társaság (4700 Mátészalka, Wesselényi u. 11.; cégjegyzékszáma: 15 06 094513;
adószáma: 26472364-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7135 Dunaszentgyörgy, Rákóczi Ferenc utca 83.
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
10.Fpk.15-07-001475/12. 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) „ÉPKER” Építõipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 75.; cégjegyzékszáma: 15 09 060076; adószáma: 10250512-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Garibaldi u. 25. III/10.
4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 48.
4400 Nyíregyháza, Szegfû utca 75.

6083

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
10.Fpk.15-07-001232/13. 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) FÕVÁLL Építõipari Fõvállalkozó
Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyíregyháza,
Debreceni u. 237/A; cégjegyzékszáma: 15 09 064486;
adószáma: 11496951-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
EURO KONSTRUKT Építõipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
ÉPKER FÕVÁLL Építõipari Fõvállalkozó Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Ív u. 40.
4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 48.
4400 Nyíregyháza, Szegfû utca 75.
4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 75.
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.15-08-000585/5. 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) NYÍR-LOVÁSZ Építõipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (4471 Gávavencsellõ, Petõfi u. 31.; cégjegyzékszáma: 15 09 068510;
adószáma: 13082509-2-15) 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.
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000345/6. 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) Holisztika 2006 Természetgyógyászati és Alternatív Oktatási Bt. (5000 Szolnok, Vásárhelyi Pál u. 7. 1. em. 5.; cégjegyzékszáma: 16 06 009786;
adószáma: 22263906-1-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000231/5. 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) LUXOR Szolgáltató Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság (5350 Tiszafüred, Kereszt
u. 4.; cégjegyzékszáma: 16 10 001758; adószáma:
11917151-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
LUXOR Szolgáltató Részvénytársaság
Elõzõ székhelye(i):
1029 Budapest, Nagykovácsi u. 32.
1055 Budapest, Szent István krt. 9. 2. em. 2.
Nem bejegyzett székhelye(i):
4274 Hosszúpályi, Sáros u. 13.
Jogelõd(ök):
LUXOR Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1075 Budapest, Kazinczy út 24–26., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020185/5. 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) Rusztikus Bútorstúdió Bútorgyártó
és Kereskedelmi Szövetkezet (8800 Nagykanizsa, Rózsa
utca 21.; cégjegyzékszáma: 20 02 050295; adószáma:
12535107-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
„Tavaszi Mezõ” Mezõgazdasági Szolgáltató Szövetkezet
Elõzõ székhelye(i):
7940 Szentlõrinc, Keresztesi u. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István körút 1.
I. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020244/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 12. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) DOMÉNIA-KRABO 95’ Ingatlanforgalmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
(8314 Vonyarcvashegy, Mókus u. 2.; cégjegyzékszáma:
20 06 033138; adószáma: 27676224-1-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
KRABO 95’ Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8314 Vonyarcvashegy, Mányoki Ádám u. 23.
8314 Vonyarcvashegy, Rákóczi Ferenc út 51.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020280/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PRIMA-BIGA Információs
Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (8868 Letenye,
Béke u. 12/B; cégjegyzékszáma: 20 06 033589; adószáma:
27681541-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
PRIMA-BIGA Információs Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.
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A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020296/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 12. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Kocsis László Építõipari és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (8900 Zalaegerszeg, Eötvös u. 2. 1. em. 3.; cégjegyzékszáma:
20 06 036304; adószáma: 20747860-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
UNITEXT 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság
Kocsis László Építõipari és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 13.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PECUNIAAGORA
Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Rt., 8900 Zalaegerszeg, Békeliget u. 1., cégjegyzékszáma: 20 10 040179.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020199/5. 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) Mészy és Társa Kereskedelmi Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (8897 Söjtör, Deák
Ferenc u. 195.; cégjegyzékszáma: 20 06 037516; adószáma: 21475070-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Mészy és Társa Kereskedelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EC-CONT Gazdasági-ellenõrzõ és Vagyonértékelõ Kft., 1064 Budapest, Rózsa u. 71., cégjegyzékszáma: 01 09 712191. (A helyi kirendeltség címe: 8900 Zalaegerszeg, Ady E. u. 4.)

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020284/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) FALCON TEAM Vagyonvédelmi
Betéti Társaság „végelszámolás alatt (8360 Keszthely,
Árpád utca 21.; cégjegyzékszáma: 20 06 037993; adószáma: 21866630-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
FALCON TEAM Építõipari, Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Szolgáltató Betéti Társaság
FALCON TEAM Vagyonvédelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CERES Gazdasági
Tanácsadó és Felszámoló Kft., 7400 Kaposvár, Arany J.
tér 5., cégjegyzékszáma: 14 09 306648.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020170/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) VAS-FORMA Fémfeldolgozó és
Kereskedelmi Betéti Társaság (8360 Keszthely, Tompa
u. 9.; cégjegyzékszáma: 20 06 039048; adószáma:
22366171-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
u. 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020189/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 10. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „MODELL” Konfekciót Gyártó
Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt”
(8960 Lenti, Kossuth út 10/A; cégjegyzékszáma:
20 09 061234; adószáma: 11342508-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„MODELL” Konfekciót Gyártó Korlátolt Felelõsségû
Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8960 Lenti, Kossuth L. út 12.
Jogelõd(ök):
MODELL Konfekciót Gyártó Gazdasági Munkaközösség
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.
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A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020026/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020247/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 16. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Diamant Fa Lépcsõgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság (8900 Zalaegerszeg, Vizslaparki u. 27. X/78.; cégjegyzékszáma:
20 09 062666; adószáma: 11355483-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
u. 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PRO-INGLAND Ingatlanforgalmazó, Ingatlanügynöki, Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8784 Kehidakustány, 1132/A/3. hrsz.; cégjegyzékszáma: 20 09 067684;
adószáma: 11915764-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
PRO-INGLAND Ingatlanforgalmazó, Ingatlanügynöki
és Gépjármûalkatrész Kereskedõ Korlátolt Felelõsségû
Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
INGLAND Ingatlanforgalmazó, Ingatlanügynöki és
Gépjármûalkatrész Kereskedõ Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2531 Tokod, Bercsényi utca 11.
2531 Tokod, Széchenyi u. 34.
1133 Budapest, Vág utca 9. 3. em. 12.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020245/4. 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) „VAD-VÁRÉP” Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8360
Keszthely, Lehel utca 23. A ép.; cégjegyzékszáma:
20 09 065861; adószáma: 12761939-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„VADALMA 2002” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8293 Vigántpetend, József Attila utca 32.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCURS Manager Befektetõ és Tanácsadó Kft., 8800 Nagykanizsa, Ady
E. u. 4., cégjegyzékszáma: 20 09 063623.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020135/6. 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) Pannonlin-Fa Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8315 Gyenesdiás, Béke u. 29.; cégjegyzékszáma: 20 09 066401;
adószáma: 13313175-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PATIK, VARGA és
Társaik Gazdasági Tanácsadó Rt., 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15., cégjegyzékszáma: 14 10 300109.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020110/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 20. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) EMA Európai Minõség Ablakgyártó Zárkörûen Mûködõ Részvénytársaság (8360 Keszthely Georgikon u. 23.; cégjegyzékszáma: 20 10 040161;
adószáma: 11535609-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS
Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

CÉGHIRDETMÉNYEK
Felhívás vagyon értékesítésére
A MININVEST Vagyonhasznosító ZRt. (Cg.:
[01 10 044328]; székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 40. VI. em.) mint a BÉLÉP 2001 Ingatlanforgal-
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mazó, Építõipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg.: [13 09 103675]; székhelye: 2030 Érd,
Lõcsei út 14–16.; adószáma: [12543427-2-13]) Pest Megyei Bíróság által kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló társaság
tulajdonát képezõ alábbi ingatlanjait:
1. Érd, Lõcsei út 14–16., 5582/1., 5582/2. helyrajzi számú ingatlan.
Az ingatlan irányára: 150 000 000 Ft áfával. Az ingatlan
értékesítése fordított áfa alá esik. Az áfát a vevõ fizeti.
Bánatpénz: 15 000 000 Ft.
2. Érd, Mecseki u. 15., 5597. helyrajzi számú ingatlan.
Az ingatlan irányára: 12 500 000 Ft.
Bánatpénz: 1 250 000 Ft.
Az ingatlanok irányára mindösszesen: 162 500 000 Ft.
Bánatpénz mindösszesen: 16 250 000 Ft.
A pályázaton való részvétel feltétele:
– A megjelölt összegû bánatpénz befizetése a felszámoló CIB Bank Rt.-nél vezetett 11100104-1254342701000003 számú bankszámlájára történhet, legkésõbb a
pályázat benyújtásának határidejéig.
– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 40 napig fenntartja.
– Gazdasági társaság esetén egy hónapnál nem régebbi
cégkivonat, aláírási címpéldány.
A pályázati ajánlatot magyar nyelven kettõs, zárt borítékban, ,,BÉLÉP 2001 Kft. f. a. vételi ajánlat” megjelöléssel a felszámoló irodájában kell átadni (1055 Budapest,
Szent István krt. 1.), jelen közlemény Cégközlönyben való
megjelenését (2008. augusztus 21.) követõ 15. napon, legkésõbb 12 óráig, vagy postai úton eljuttatni az 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 40. VI. emeleten lévõ címre.
A felszámoló felhívja az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy ezen szándékukat – jogosultságuk igazolása mellett –
a pályázat beadási határidejéig írásban adják le.
Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: a pályázó nevét,
lakhelyét, székhelyét, a megajánlott bruttó és nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, a vételár fedezetének
igazolását.
A pályázatok bontására a benyújtási határidõt követõ
nyolc munkanapon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül
sor. Az ajánlatokat a felszámoló a bontást követõ nyolc
munkanapon belül elbírálja, döntésérõl írásban értesíti a
pályázókat.
A felszámoló a pályázati ajánlatokat a vételár nagysága
és a fizetési feltételek alapján bírálja el, elõnyben részesülnek a közel azonos ajánlatokat beadók között a több ingatlanra pályázatot benyújtók.
A felszámoló a pályázaton meghirdetett ingatlanokat
együttesen kívánja értékesíteni.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.
A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlatok hiányában – eredménytelennek nyilváníthatja.
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A vagyontárgyakért kellékszavatosságot nem vállalunk, beszámítást nem fogadunk el.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad Szûcs
Tímea felszámolóbiztos a 06 (20) 922-3396-os telefonszámon.

A 198. Sz. „Juris-Invest” Kft. (Cg.: [09 09 005219];
4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 1.) mint a TOKAY & TOKAY ’97 Szerkezetépítõ és Zsalutechnikai Tervezõ, Kivitelezõ és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [09 09 009734];
4032 Debrecen, Károli G. u. 7. tetõtér 13.) adós gazdálkodószervezetnek a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság 4. Fpk.
09-06-000648. sz. végzésével kijelölt felszámolója
árverés
útján értékesíti a társaság tulajdonát képezõ gépjármûvet.
Gyártmánya: PEUGEOT.
Típusa: 406 BREAK 2.0 HDI.
Rendszáma: KCK-403.
Színe: szürke.
Gyártási éve: 2002.
A gépjármû irányára: 1 800 000 Ft.
Az árverés ideje:
2008. szeptember 1. 10 óra.
Az árverés helye: 4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 1.
Az árverezésre kerülõ gépjármû elõzetesen az árverezés
helyén megtekinthetõ 2008. szeptember 1-jén 8–10 óráig.
Az árverésen az vehet részt, aki ott megjelent és bejelentette vételi szándékát, valamint az irányárra számított
5%-os mértékû árverési elõleget befizetett.
Amennyiben a vételi jogot szerzett vevõ a vételárat nem
fizeti meg, a további árverésbõl kizárásra kerül és a befizetett árverési elõleget elveszíti.
Az árverésre vételi jogot szerzõnek a vételárat 1 millió
forintig a helyszínen készpénzben kell megfizetni, 1 millió
forinton felüli vásárlás esetén a vételárat 8 napon belül átutalással kell megfizetnie.
Az árverést közjegyzõ jelenlétében folytatjuk le.
Az árverésre az 1991. évi IL. tv. elõírásait, valamint a
végrehajtási eljárásra vonatkozó kisegítõ szabályokat alkalmazzuk.
Az elõvásárlásra jogosult jogát a nyilvános árverésen
gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról.
Az árverésrõl, valamint az árverésre kerülõ eszközrõl
bõvebb felvilágosítás dr. Kökényesi Antal ügyvédtõl kérhetõ: 06 (20) 355-8813-as telefonszámon.
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Az A CONT(O)-ROLL Kft. (Cg.: [01 09 681843]; 1023
Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.) mint az Aranykalász Mezõgazdasági Termelõszövetkezet „f. a.” (Cg.:
[13 02 050103]; 2165 Kisnémedi, Kossuth u. 3.) kijelölt
felszámolója
nyilvános pályázati felhívás
útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodószervezet
mint jogosult alábbi követelését:
A Göd belterület, 4525. helyrajzi számú, természetben
Göd, Mária u. 22. szám alatt található ingatlanra az Aranykalász Mezõgazdasági Termelõszövetkezet javára
7 300 000 Ft (hétmillió-háromszázezer forint) és járulékai
erejéig bejegyzett jelzálogjogát.
A követelés névértéke: 7 300 000 Ft.
A követelés kifejezetten bizonytalanul behajtható követelés, amely értékéért, behajthatóságáért, illetve érvényesíthetõségéért a kiíró felelõsséget nem vállal. A pályázónak tudomásul kell vennie, hogy a követelés behajthatósága bizonytalan.
Az értékesítés feltételei:
Az a pályázó, akinek a felszámolás alatt álló gazdálkodóval szemben bármilyen tartozása fennáll, a pályázaton
nem vehet részt, így beérkezett pályamunkáját a felszámoló nem veszi figyelembe.
A pályázaton való részvétel feltétele a megpályázni
kívánt eszközök irányára 10%-ának megfelelõ bánatpénznek az A CONT(O)-ROLL Kft. 1030000220609807-70073285 számú bankszámlájára történõ befizetése, illetve az errõl szóló igazolásnak a pályázathoz
történõ csatolása. A bánatpénz a vételárba beszámít, sikertelen pályázat esetén 8 banki napon belül kamatmentesen visszafizetésre kerül.
Az átutaláson kérjük feltüntetni az „Aranykalász bánatpénz” megjelölést.
A pályázó a vételi ajánlata benyújtásával 60 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A pályázó ajánlatát legkésõbb a Cégközlönyben történõ
megjelenést (2008. augusztus 21.) követõ 15. nap 24. órájáig adja postára, amelyet kizárólag a felszámoló címére
(1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.) lehet postázni, kettõs zárt borítékban akként, hogy a pályázatot tartalmazó zárt borítékon „Aranykalász pályázat” megjelölésen kívül más nem szerepelhet.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
a kiírás szerinti eszköz megjelölését, a pályázó adatait;
társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt, az eljárásra jogosult személy meghatalmazását, a fizetés módját, az ajánlott nettó vételárat. A felszámoló a követelés tekintetében a kellékszavatosság jogát kizárja.
A pályázatok elbírálása:
A benyújtott pályázatok felbontása nem nyilvános, arra
a közjegyzõ és a felszámoló jelenlétében a beadási határ-
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idõt követõ 15 napon belül kerül sor, elbírálása a bontást
követõ 15 napon belül történik.
A pályázatban részt vevõk az elbírálás eredményérõl értesítést kapnak.
Amennyiben a követelésre több (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-ban eltérõ) árajánlat érkezik, a felszámoló tárgyalást tûz ki, melynek idõpontjáról és helyérõl az
érdekelt feleket írásban értesíti.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, a felszámoló fenntartja
magának a jogot, hogy a pályázatot minden indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa.
Szerzõdéskötés a nyertes pályázókkal:
A szerzõdéskötésre a pályázatok elbírálását követõ
15 munkanapon belül kerül sor, a teljes vételár egyidejû
kiegyenlítésével (vagy a teljes vételár kiegyenlítésérõl az
adásvételi szerzõdés rendelkezik).
Az elõvásárlási joggal rendelkezõk az 1997. évi XXVII.
törvénnyel módosított 1991. évi IL. törvény 49/C. §-ának
(2) bekezdése alapján elõvásárlási jogukat kizárólag a jelen eljárásban gyakorolhatják oly módon, hogy a pályázati
határidõ lejártáig a felszámolónál dokumentumokkal igazolják elõvásárlási jogukat. A felszámoló a véglegesen kialakult vételárat és feltételeket az elõvásárlási jogosulttal
közli, melynek ismeretében a bánatpénz összegének megfelelõ foglaló megfizetésének igazolásával egy idõben
nyilatkoznak vételi szándékukról. Ez esetben a felszámoló
az elõvásárlásra jogosulttal köt szerzõdést.
A beszámítást a csõdtörvény kizárja.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, a felszámoló – megfelelõ
ajánlat hiányában – a pályázatot eredménytelenné nyilváníthatja.
A pályázatban szereplõ követeléssel kapcsolatban érdeklõdni a 336-0650-es telefonszámon, Szathmáry Tibornál lehet.

Az EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft. (Cg.:
[01 09 269955]; 1042 Budapest, Árpád út 57–59. I. 8.)
mint a Fõvárosi Bíróság 1. Vpk. 07-08-000001/2. sz. határozatával a Scheiber-Trade Építõipari, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft. „f. a.” (Cg.: [07 09 007152];
1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 5.; adószám:
[28203395-2-41]) vagyonrendezõje
nyilvános pályázat
útján kívánja értékesíteni a vagyonrendezés alatt álló társaság 7000 Sárbogárd belterület Vezér u. 5548. hrsz. alatt
nyilvántartott, 1/1 tulajdonú ingatlanát, 600 000 Ft becsült
értéken. Az értékesítésre felkínált terület felépítmény nélküli telkes ingatlan, a tulajdoni lap alapján összesen
1569 m2. (A Vezér utca víz, villany, gáz és csatorna köz-
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mûvel ellátott.) A vagyonrendezõ felhívja a pályázók figyelmét, hogy az áfa megfizetését az értékesítés idõpontjában hatályos jogszabályoknak megfelelõen kell teljesíteni.
A jelzett ingatlannal kapcsolatos részletes vagyonértékelés a vagyonrendezõ irodájában megtekinthetõ, vagy
10 000 Ft + áfa áron megvásárolható.
A vagyonrendezõ felhívja az esetleges elõvásárlási joggal rendelkezõk figyelmét, hogy joguk gyakorlásának
szándékát – a pályázati határidõ leteltéig – a vagyonrendezõnél írásban jelentsék be. Az ingatlan tehermentesen a
megtekintés során tapasztalt állapotban kerül a pályázat
nyertesének átadásra. Tájékoztatja továbbá a vagyonrendezõ az érdeklõdõket, hogy az esetlegesen felmerülõ környezetvédelmi kárelhárítás a vevõt terheli.
A pályázatokat a vagyonrendezõ postacímére (1396 Budapest 62, Pf. 464), vagy személyesen az EXEREM Kft.,
1042 Budapest, Árpád út 57–59. I. em. 8. sz. alatti irodájában kell benyújtani a Cégközlönyben való közzétételtõl
(2008. augusztus 21.) számított 15. nap 12 óráig. A pályázati borítékra kérjük ráírni a ,,Scheiber-Trade Kft. f. a. –
PÁLYÁZAT” jeligét. A pályázat bontására a pályázati határidõ lejáratát követõ 15 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A pályázat elbírálása és a pályázók értesítése
a pályázat bontását követõ 8 napon belül történik meg.
A pályázaton az vehet részt:
– aki a „Scheiber-Trade Kft. f. a. bánatpénz” közleménnyel a becsérték 10%-ának megfelelõ összeget
(60 000 Ft) a vagyonrendezõ 10800014-6000000610175082 számú Citibank Rt.-nél vezetett számlájára, a
banki átutalási napokat is fegyelembe véve befizette úgy,
hogy az legkésõbb a pályázati határidõ lejártakor minden
kétséget kizáróan igazolva legyen, vagy személyesen a –
„Scheiber-Trade Kft. f. a.” házipénztárába a vagyonrendezõ irodájában (1042 Budapest, Árpád út 57–59. I. 8.) a pályázati határidõ lejártáig befizeti;
– aki legalább 60 napi ajánlati kötöttséget vállal;
– aki a kialakult vételár megfizetésére 8 banki napon
belüli tejesítést vállal.
A vagyonrendezõ a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Megfelelõ, azonos értékû, maximum
10%-os eltérésû pályázatok esetén az ajánlattevõk között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, amelynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a résztvevõkkel a vagyonrendezõ ismerteti. (Az árajánlatok eltérésének számítása a legmagasabb vételi ár az alapja).
Szükség esetén az ingatlan helyszíni megtekintését lehetõségeink szerint elõzetes idõpont-egyeztetést követõen
biztosítjuk. További információkat Tinódi Imre vagyonrendezõ ad a 312-1265, vagy a 06 (20) 398-5973-as telefonszámokon, illetve személyesen elõzetesen egyeztetett
idõpontban, a vagyonrendezõ irodájában.
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A PRO ALKUSZ Kft. (Cg.: [05 09 002399]; 3535 Miskolc, Havas u. 24.; felszámolóbiztos: Vodila József)
mint az ÉPSZER-TERV Kft. „f. a.” (Cg.:
[05 09 010645]; 3800 Szikszó, Bajcsy-Zsilinszky u. 19.;
adószáma: [13104805-2-05]) Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Bíróság 5. Fpk. 05-07-000401/14. számú végzésével kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján egyben értékesíti a felszámolás alatt álló társaság tulajdonát képezõ használt, üzemképtelen, selejtezett ingóságait:
– építõipari, kézi szerszámok,
– üzemképtelen, lejárt mûszaki vizsgájú kisteherautók,
– 1998. évi gyártású, sérült kisteherautó.
A fentiek együttes kiajánlási ára 1 800 000 Ft + áfa.
A pályázaton történõ részvétel elõfeltétele 300 000 Ft
összegû bánatpénz megfizetése a kiíró Kereskedelmi és
Hitelbanknál vezetett 10201006-50001130 számú számlájára „Épszer-Terv pályázat” megnevezéssel.
Eredménytelen pályázónak, illetve a pályázat bármilyen
okból történõ eredménytelensége esetén a befizetett bánatpénz banki/kezelési költséggel csökkentett összege a pályázó által megjelölt bankszámlára visszafizetésre kerül,
az errõl való értesítést követõ 20 banki napon belül.
A bánatpénz a vételárba beszámít.
Vagyontárgyak elõzetes egyeztetést [Gyuricza László,
tel.: 06 (20) 480-6749] követõen megtekinthetõek.
A pályázónak azonosításra és gépjármû átírásához
szükséges adatait a pályázat benyújtásakor csatolnia kell.
A pályázónak 30 napos ajánlati kötöttség vállalásáról
nyilatkozatot kell eljuttatni.
A pályázónak a vételárat nettó összeg + áfa feltüntetéssel kell megadnia.
Az ajánlatokat – 2 példányban, magyar nyelven, egyiken
,,eredeti” feltüntetéssel – a Cégközlönyben való megjelenést
(2008. augusztus 21.) követõ 18. nap 12 óráig, a kiíró Miskolc, Csabai kapu 62. szám alatti irodájába kell eljuttatni.
A pályázatok bontása közjegyzõ jelenlétében történik, a
benyújtást követõ 10 napon belül.
A pályázók az eredményrõl a bontástól számított 10 napon belül értesítést kapnak.
Azonos, vagy a legjobb ajánlati ártól 10%-on belüli árat
ajánlók között a felszámoló – az ártárgyalás feltételeinek
megküldésével – ártárgyalást tart.
A felszámolási eljárás lefolytatására a hatályos 1991.
évi IL. törvény rendelkezései az irányadóak.
Követelés beszámítására nincs lehetõség.
A kiíró felhívja az elõvásárlásra jogosultakat arra, hogy
elõvásárlási szándékukat a pályázati határidõ leteltéig jelentsék be, ezen jogukat igazoló okiratok másolatával és a
véglegesen kialakult vételár ismeretében elõvásárlási jogukat a hatályos 1991. évi IL. törvényben foglaltak szerint
gyakorolhatják.
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Jelen felhívás a kiíró részére nem jelent értékesítési kötelezettséget.
A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot,
ártárgyalást – annak sikertelensége vagy az eljárás egyéb
körülményeire tekintettel – eredménytelennek nyilvánítsa.
Az értékesítéssel kapcsolatban további tájékoztatás, felvilágosítás a 06 (46) 363-238, vagy a 06 (46) 363-254-es telefonszámon kérhetõ.

Az ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelõ Zrt. (Cg.:
[01 10 041854]; 1055 Budapest, Szent István krt. 1. I. em.)
mint a TABCO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.”
(Cg.: [01 09 686735]; 1037 Budapest, Erdõalja u. 80.) bíróság által kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
keretében értékesíti az adós cég vagyonának részét képezõ
alábbi
ingatlant:
Budapest belterület 20558/4. hrsz. alatti 872 m2 területû
kivett lakóház udvar.
Az ingatlan becsült értéke: 58 000 000 Ft + áfa.
Bánatpénz: 5 800 000 Ft.
A vevõnek vállalnia kell az esetleges környezeti károk
elhárítását.
A pályázaton való részvétel feltétele:
A pályázati ajánlatot magyar nyelven kettõs, zárt borítékban, „TABCO-PÁLYÁZAT” megjelöléssel a felszámoló irodájában kell átadni (1055 Budapest, Szent István
krt. 1.) jelen közlemény Cégközlönyben való megjelenését
(2008. augusztus 21.) követõ 15. nap legkésõbb 12 óráig,
vagy postai úton eljuttatni az 1399 Budapest, Pf. 701/313
címre úgy, hogy a küldemény a megjelölt határidõig a felszámoló irodájába beérkezzen.
A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a benyújtás
idõpontjáig a pályázatban megjelölt bánatpénz átutalásra
kerüljön az ÁFI Zrt. UniCredit Bank Hungary Rt.-nél vezetett 10900035-00000002-96040018 számú számlájára.
Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási határidõtõl számított 40 napig fenntartja. Az ajánlatoknak
tartalmazniuk kell: a pályázó nevét, lakhelyét, székhelyét,
a megajánlott vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, a vételár fedezetének igazolását.
A nyertes pályázónak a vételárat 8 napon belül kell
megfizetnie. Az ajánlatok 5 munkanapon belül elbírálásra
kerülnek. Ha több megfelelõ, azonos értékû pályázat érkezik, a felszámoló ártárgyalást tart, amelynek feltételeit
írásban közli a pályázókkal. A bánatpénz a vételárba beszámít, eredménytelen pályázat esetén 8 napon belül
visszafizetésre kerül.
A felszámoló felhívja az elõvásárlási joggal rendelkezõk figyelmét, hogy elõvásárlási jogukat a pályázat benyújtásának idõpontjáig írásban gyakorolhatják.

2008/35. szám

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.
A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlatok hiányában – eredménytelennek nyilváníthatja.
A vagyontárgyért kellékszavatosságot nem vállalunk,
beszámítást nem fogadunk el.
A pályázattal kapcsolatban bõvebb információ kérhetõ a 302-3422-es telefonszámon, felszámolóbiztos:
dr. Lásztity Alexandra.

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 Vasi West-Impex Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „f. a.” (Cg.: [18 06 105545];
9700 Szombathely, Szelestey u. 8. III. 7.), Vas Megyei Bíróság 5. Fpk. 126/2007/4. számú jogerõs végzésével kijelölt felszámolója
nyilvános pályázati felhívás
útján kívánja értékesíteni adós gazdálkodó szervezet tulajdonát képezõ alábbi vagyontárgyat:
– 1 db Renault Master 2.5 dci (évjárat: 2001)
Irányár: 2 200 000 Ft + áfa.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az EC-CONT Kft. (8901
Zalaegerszeg, Pf. 514) címére kér ,,Vasi West-Impex Bt.
f. a. VÉTELI AJÁNLAT” megjelöléssel, zárt borítékban
személyesen, vagy postai úton eljuttatni.
A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételérõl elismervényt állít ki.
Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: magánszemély
ajánlattevõ esetében a pályázó nevét, személyi adatait, címét, az azonosítására alkalmas további adatokat, az ajánlott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, valamint a
vételár fedezetének igazolását; vállalkozás, illetve társaság ajánlattevõ esetében a pályázó nevét, székhelyét, az
azonosítására alkalmas további adatokat, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezetõ tisztségviselõ(k)
aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, a vállalt
fizetési feltételeket, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, valamint a vételár fedezetének igazolását.
Az ajánlatok beérkezésének idõpontja: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008.
augusztus 21.) számított 15. nap 12 óra.
Az értékesítésre kerülõ vagyontárgy – idõpont-egyeztetést követõen – megtekinthetõ. Az értékesítésre kerülõ vagyontárggyal kapcsolatos további információ a felszámoló
szervezet munkatársától, dr. Porkoláb Sándortól a 06 (30)
411-5426-os telefonszámon, illetõleg Bollér Katalin felszámolóbiztostól a 06 (30) 321-8210-es telefonszámon
szerezhetõ be.
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Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A benyújtási határidõt követõ 8 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés eredményérõl jegyzõkönyv készül, melyet adós bármely hitelezõje megtekinthet.
Az ajánlatok elbírálásának eredményérõl a felszámoló
az érdekelteket írásban értesíti.
A felszámoló 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 felszámoló ismerteti.
A felszámoló felhívja az érdekelteket az elõvásárlási
jog gyakorlására.

A CONCUR Befektetési Kft. (Cg.: [01 09 068182]; 1066
Budapest, Teréz krt. 6.) mint a ,,KARÁCSONY-BAU”
Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. „f. a.”
(Cg.: [01 06 722449]; 1161 Budapest, Zrínyi Ilona út 9/A;
adószáma: [20288099-2-42]) felszámolója az 1991. évi
IL. törvény 49/A. § (1) bekezdése alapján
nyilvános pályázat
útján értékesíteni kívánja az alábbi követelést:
1. Az értékesítésre kerülõ követelés:
A „KARÁCSONY-BAU” Bt. „f. a.”-nak Karácsony Istvánnal (1169 Budapest, Zrínyi Ilona út 9/A) szemben támasztott, kártérítés jogcímû 11 650 821 Ft és annak 2008.
január 1-jétõl a kifizetés napjáig járó 7,5%-os kamata
összegû követelés, valamint 48 000 Ft ügyvédi díj. A fenti
követelést a Fõvárosi Bíróság 50.Gpk.220.210/2008/4. sz.
jogerõs fizetési meghagyásában ítélte meg.
A követelés kifejezetten bizonytalanul behajtható követelés, amely értékéért, behajthatóságáért, illetve érvényesíthetõségéért a kiíró felelõsséget nem vállal. A pályázónak tudomásul kell vennie, hogy a követelés behajthatósága bizonytalan.
2. Értékesítés feltételei:
A fizetés készpénzfizetéssel történhet, egy összegben,
vagy részletben. A pályázó a pályázat benyújtásával egyidejûleg 200 000 Ft-ot bánatpénzként köteles a felszámolónál letétbe helyezni. A bánatpénz után kamat nem jár, de
kezelési költséget sem számít fel a felszámoló. Az eredménytelenül pályázóknak a bánatpénz visszajár, az elbírálási idõ utáni 8 napon belül.
3. Ajánlatok benyújtása és egyéb feltételek:
Az ajánlatot pályázat útján, írásban kell benyújtani,
ajánlott levélben, „Pályázat” megjelöléssel, a felszámoló
1066 Budapest, Teréz krt. 6. sz. alatti címére.
A pályázat benyújtásának kezdõ idõpontja a hirdetménynek a Cégközlönyben való megjelenését (2008.

6091

augusztus 21.) követõ 15. nap, a pályázatok benyújtására
nyitva álló határidõ az e naptól számított 15 napon belüli
idõtartam.
A pályázatnak ezen határidõ alatt be kell érkeznie. Minimális vételár: 600 000 Ft.
A pályázatokat közjegyzõ jelenlétében a felszámoló
által kijelölt bizottság bontja fel és bírálja el, a pályázat
beérkezésére nyitva álló határidõ utolsó napjától
számított 45 napon belül.
Érvénytelen az a pályázat, amely nem írásbeli, vagy beszámítást tartalmaz, vagy nem készpénzfizetést ígér, vagy
nem a határidõben érkezett, illetve a pályázó a bánatpénzt
nem helyezte letétbe határidõben, vagy a pályázat egyébként nem felel meg a kiírási feltételeknek, illetve nem jelöl
meg konkrét vételárat, vagy az árat más pályzattól teszi
függõvé. Meg kell jelölni a pályázatban a fizetés határidejét, és az esetleges biztosítékokat.
Nem természetes személy pályázónak igazolnia kell hitelt érdemlõ módon a nyilvántartásba vételét.
A felszámoló a legmagasabb árat kínáló pályázót részesíti elõnyben.
A felszámoló fenntartja a jogot – megfelelõ pályázat hiányában – a pályázat indoklás nélküli eredménytelenné
nyilvánítására.
Érdeklõdni dr. Kárpáti Péter felszámolóbiztosnál a
342-2371 vagy a 267-8463-as telefonszámon lehet, vagy
személyesen, a felszámoló 1066 Budapest, Teréz krt. 6.
I. I/B alatti irodájában, munkaidõben.

A Duna Libra Közgazdász Zrt. (Cg.: [01 10 042004];
1062 Budapest, Andrássy út. 91.) mint az MPS Alba
Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. „f. a.” (Cg.:
[07 09 009661]; 8000 Székesfehérvár, Gáz u. 17.) kijelölt
felszámolója
nyilvános pályázat
útján kívánja értékesíteni az adós gazdálkodó szervezet tulajdonát képezõ alábbi ingatlan vagyont:
Komárom belterület 7114. hrsz.-ú, „kivett üzem” megnevezésû, 4800 m2 területû telekingatlan, a rajta található
épülettel, valamint az épülethez tartozó egyéb felszerelésekkel.
Bruttó érték: 102 000 000 Ft.
A meghirdetett vagyon 102 000 000 Ft (százkettõmillió
forint), amely összeg az általános forgalmi adót már tartalmazza.
A pályázaton való részvétel feltétele a pályázati határidõn belül a bánatpénz befizetése és a befizetésrõl szóló bizonylat csatolása a pályázathoz.
A bánatpénz nagysága 12 000 000 Ft (tizenkettõmillió
forint).
Az értékesítésre felkínált vagyontárgyakra kellékszavatosságot nem vállalunk.
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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.
A felszámolás a többször módosított 1991. évi XLIX.
törvény szerint folyik. A pályázati eljárás részletes feltételeit a feltételfüzet állapítja meg, amely tartalmazza a megvásárlásra felkínált vagyontárgyak bemutatását is. Az ajánlat
érvényességének feltétele a fentiekben meghatározott
összegû bánatpénznek az elõzetes megfizetése az MPS
Alba Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. „f. a.” MKB
Nyrt.-nél vezetett 10300002-20322388-49020195 számú
bankszámlájára „MPS Alba Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi 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, ,,MPS Alba Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
f. a. pályázat” jeligével feliratozott zárt borítékban,
2008. szeptember 5-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. A 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.
A 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.
Az értékesítésre felkínált vagyon elõzetes egyeztetés
alapján tekinthetõ meg.
További felvilágosítással Könczöl Adél felszámolóbiztosi ügyintézõ (tel.: 413-0808) készséggel áll rendelkezésre.
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A REAL-HOLDING Kft. (Cg. [01 09 738760]; 1132 Budapest, Victor Hugo u. 11–15.) mint a Wettstein
CNC Kft. ,,f. a.” (Cg.: [01 09 870501]; 1097, Budapest,
Nádasdy u. 2.) felszámolója
pályázat
útján nyilvános értékesítésre hirdeti meg a Wettstein
CNC Kft. „f. a.” tulajdonát képezõ alábbi vagyontárgyakat:
1 db YAM típusú CNC fémmegmunkáló gép, 1 db esztergagép, 1 db oszlopos fúró, egyéb gépek és berendezések
alkatrészekkel, szerszámok. A felszámoló a vagyontárgyakat elsõsorban egyszerre kívánja értékesíteni, az irányár
mindösszesen: nettó 2 000 000 Ft.
A pályázatot postai úton vagy személyesen, zárt borítékban, ,,Pályázat Wettstein CNC Kft. f. a.” jelzéssel a
REAL-HOLDING Kft. 1132 Budapest, Victor Hugo
u. 11–15. szám alatti címére kell eljuttatni.
A pályázat postára adásának, illetve leadásának határideje:
2008. szeptember 5.
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 Wettstein CNC Kft. „f. a.” 1091800100000004-31120007 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.
A nyilvános eredményhirdetésre 2008. szeptember
12-én 11 órakor, a REAL-HOLDING Kft., 1132 Budapest, Victor Hugo u. 11–15. szám alatti irodahelyiségében
kerül sor.
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A felszámoló ezúton 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 Szász
Gábor 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 Dusibau Kft.
„f. a.” (Cg.: [03 09 110363]; 6400 Kiskunhalas, Kötönyi
u. 6.) felszámolója
pályázat
útján nyilvános értékesítésre hirdeti meg a Dusibau Kft.
„f. a.” tulajdonát képezõ alábbi vagyontárgyat:
Hilti típusú 00–250E jelzésû használt magfúró berendezés, melynek vételára nettó 200 E Ft.
A pályázatot postai úton, zárt borítékban, ,,Pályázat
Dusibau Kft. „f. a.” jelzéssel a REAL-HOLDING Kft.
5000 Szolnok, Hunyadi út. 14. szám alatti címére kell
megküldeni.
A pályázat postára adásának határideje:
2008. szeptember 5.
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 átutalása
a REAL-HOLDING Kft. „f. a.” 10917000-0000000431730008 számú elszámolási számlájára, és ennek hitelt
érdemlõ bizonyítása,
– ajánlati kötöttség – 30 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 vagyontárgy elõzetes idõpont-egyeztetést követõen megtekinthetõ.
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A sikertelen pályázók a bánatpénzt az eredményhirdetéstõl számított 8 napon belül visszakapják, melyre a
felszámoló kamatot nem fizet.
Nyilvános eredményhirdetésre 2008. szeptember 15-én
11 órakor, a REAL-HOLDING Kft., 5000 Szolnok, Hunyadi u. 14. 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 Fórián Csaba felszámolóbiztosnál a 06 (56) 420-654-es telefonszámon.

A NOVUM Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó és Mûszaki Szolgáltató Kft. (Cg.: [01 09 268312]; 1068 Budapest,
Benczúr u. 8. I. 5.) mint a Hazai Papíripari Kft. „f. a.”
(cégjegyzékszáma: [01 09 868208]; székhelye: 1202 Budapest, Nagysándor József u. 98–100.; adószáma:
[12793718-2-43]) kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
keretében értékesíti az adós társaság tulajdonát képezõ,
8184 Fûzfõgyártelepen található, az ingatlan-nyilvántartás szerint 1498/30., 1498/31., 1498/48., 1898/104.,
1498/105., 1500/11. és 1500/66. helyrajzi számokkal jelölt
ingatlankomplexumot a technológiai épületekkel, berendezésekkel, raktárakkal, karbantartó mûhelyekkel, valamint a készletekkel együtt.
A 7,7 hektár összterületû ingatlankomplexumon 2007.
novemberéig egy barna és fehér papír gyártására alkalmas
papírgyár mûködött a kiszolgáló létesítményeivel együtt.
Hangsúlyozni kell azonban, hogy a termeléshez szükséges
technológiai gõzellátási lehetõséggel a papírgyár jelenleg
már nem rendelkezik. Az ingatlanok és épületek, valamint
a technológiai berendezések listáját és részletes leírását,
továbbá a részletes pályázati feltételeket tartalmazó feltételfüzet munkanapokon 11 és 15 óra között a felszámolónál megtekinthetõ, illetve 50 000 Ft + áfa értéken megvásárolható.
Az épületekkel és gépi berendezésekkel, valamint a
készletekkel együtt, egy csomagban értékesíteni kívánt ingatlanegyüttesnek az értékesítésre meghirdetett irányára
összesen nettó 800 000 000 Ft (nyolcszázmillió forint),
amely az alábbi fõbb ingatlancsoportokból tevõdik össze:
– ingatlanok, épületek: nettó 600 000 000 Ft,
– gépi berendezések: nettó 165 000 000 Ft,
– készletek: nettó 35 000 000 Ft + áfa.
A feltüntetett irányárak az ingatlanon és a gépek esetében a törvényes általános forgalmi adót nem tartalmazzák,
mert annak az adóhatóság felé történõ megfizetésére a fordított adózás szabályai szerint a majdani vevõ által kerül
sor. A készleteket 20% áfafizetési kötelezettség terheli.
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A bánatpénz mértéke 40 000 000 Ft (negyvenmillió
forint).
A megvásárlásra felkínált ingatlanokért és eszközökért
az eladó kellékszavatosságot nem vállal, azt kifejezetten
kizárja.
A vételárat a szerzõdéskötéstõl számított 15 naptári napon belül, átutalással kell megfizetni. A beszámítást a
csõdtörvény kizárja.
A csõdtörvény 49/C. §-ában meghatározott elõvásárlási jogosultak elõvásárlási jogukat – az ajánlati ár megjelölése nélkül – jelen pályázati eljárás keretében gyakorolhatják. A bánatpénz-befizetési kötelezettség az
elõvásárlásra jogosult pályázóra is vonatkozik.
A pályázati ajánlatok érvényességének feltétele a bánatpénz elõzetes megfizetése a Hazai Papírgyár Kft. „f. a.”
Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett
73600149-11113625 számú bankszámlájára. (A közlemény rovatban fel kell tüntetni: „Bánatpénz”.) A bánatpénz megfizetését a pályázati anyagban igazolni kell.
Az elõre megfizetett bánatpénz a nyertes pályázó esetében a vételárba beszámításra kerül, míg a többi pályázó részére a felszámoló a pályázatok értékelését követõ 8 munkanapon belül visszautalja. A bánatpénz a pályázók javára
nem kamatozik.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait (elnevezés/név, székhely/lakcím, adószám/személyi szám, telefonos elérhetõség), jogi személy pályázó esetén a cég
30 napnál nem régebbi cégkivonatát és a cégképviseletre
jogosult személy aláírási címpéldányát, természetes személy esetén a személyi igazolvány fényképes oldalának
másolatát, valamint a vagyoncsoportok szerint részletezve
megajánlott vételárat forintban, továbbá az adásvételi
szerzõdéstervezetekben foglaltak feltétel nélküli elfogadásáról szóló nyilatkozatot. A pályázati ajánlatokban 60 napos ajánlati kötöttséget kell vállalni.
A pályázati ajánlatokat magyar nyelven egy példányban, a pályázóra való utalás nélküli zárt borítékban, „Hazai Papírgyár f. a. – pályázat” jeligével ellátva, a felszámoló szervezet Budapest VI. kerület, Benczúr u. 8.
I. 5. szám alatti irodájában, jelen pályázati hirdetmény
Cégközlönyben való megjelenésétõl (2008. augusztus 21.)
számított 15. napon 12 óráig lehet benyújtani. A pályázati
ajánlatok átvételérõl a pályázó kérésére átvételi elismervényt kap.
A pályázati ajánlatokat közjegyzõ jelenlétében, a pályázati ajánlatok benyújtásának napjától számított 15 napon
belül bontja fel a felszámoló. A pályázati ajánlatokról közjegyzõi okirat készül.
A pályázati ajánlatokat a felszámoló az ajánlatok nagysága alapján, a csõdtörvény által biztosított 30 napon belül
bírálja el. A pályázatok értékelésérõl a felszámoló minden
pályázót írásban értesít, egyben a nyertes pályázót/pályázókat értesíti az adásvételi szerzõdés megkötésének idõpontjáról.
Amennyiben a legmagasabb ajánlati árat követõ ajánlati
ár a legmagasabb ajánlati ár 90%-át eléri, a felszámoló a
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pályázók között – közjegyzõ jelenlétében – nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásra a felszámoló azokat az
ajánlattevõket hívja meg, akiknek az ajánlati ára a legmagasabb ajánlati ár 90%-át elérte.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, megfelelõ ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki.
Minden további felvilágosítással Lovászi István felszámolóbiztos [telefon: 321-8201, mobil: 06 (70) 772-0573]
készséggel áll rendelkezésre.

A FACTOR Kft. (Cg.: [01 09 269929]; székhelye: 1031
Budapest, Kazal u. 65.) mint az ARIES 02 Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „f. a.”
(Cg.: [14 09 304999]; székhelye: 7453 Mernye, Vörös
Hadsereg u. 45.) a Somogy Megyei Bíróság 1. Fpk.
14-07-000354. sz. végzésével kijelölt felszámolója
ismételt pályázat
útján meghirdeti értékesítésre az adós szervezet tulajdonában lévõ Mernye belterület 560/1. hrsz. alatt 1/1 tulajdoni
hányad és 560/2. hrsz. alatt 1/20-ad tulajdoni hányad,
összesen 236 m2 területen – jelenleg nem üzemelõ – teljes
infrastruktúrával felszerelt mobil benzinkutat, illetve tárolószint a leltár szerinti készlettel (1 db 10 m3-es alumínium
konténer, 2 db átfolyásmérõ, 13 db csatlakozó, 1 db tûzoltó
tömlõ, tömítõk, 1 db szivattyú, 1 db fûnyíró, 7 m3 tûzifa,
0,5 m3 gerenda, 200 liter dízelolaj, 200 liter HGN olaj,
200 liter OMV cool fagyálló folyadék, 200 liter OMV
Truck LD olaj, 200 liter OMV Truck olaj, 200 liter kenõolaj, 2 db 0,5 kg kenõzsír, 20 liter gázolajadalék, 20 m3-es
gázolajtartály 250 literes fenékkészlete). Az ingatlan, a
készlet és a tárgyi eszközök együttesen kerülnek értékesítésre.
Irányár: 12 000 000 Ft + törvényes áfa.
Részvételi feltételek:
Bánatpénz: a pályázati határidõ lejártáig a pályázati
nettó irányár 10%-ának befizetése a felszámoló MKB Rt.
10300002-20362559-70073285 sz. – felszámolások részére elkülönített – számlájára.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a bánatpénz befizetésének igazolását,
– a megajánlott vételár fizetési módjának és határidejének egyértelmû megjelölését,
– 60 napos ajánlati kötöttséget.
A pályázatokat ,,ARIES 02 Kft. f. a. Pályázat” megjelölésû, zárt borítékban kell megküldeni, vagy beadni a hirdetmény Cégközlönyben való megjelenését (2008. augusztus 21.) követõ 15. nap 15 óráig, az 1143 Budapest, Besnyõi u. 13. szám alatti felszámolói irodában, vagy az 1576
Budapest, Pf. 52 levélcímre, ezen határidõig.
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Az elõvásárlásra jogosultak a pályázati határidõig jelentsék be elõvásárlási szándékukat a Cstv. elõírásainak
megfelelõen. Beszámítással élni nem lehet, az ingatlan, a
tárgyi eszközök, illetve a készlet megtekintett állapotban
kerül értékesítésre, a felszámoló kellékszavatosságot nem
vállal. A felszámoló a pályázatokat közjegyzõ jelenlétében bontja, és ezt követõen értékeli, amelynek eredményérõl a pályázókat legkésõbb 10 napon belül írásban értesíti.
A kiíró fenntartja jogát, hogy a pályázatot megfelelõ
ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa. Több
megfelelõ, közel azonos (10%-on belül) értékû pályázati
ajánlat esetén a felszámoló ártárgyalást tartva választja ki a
megvásárlásra jogosult pályázót. Elõzetes egyeztetés alapján további információ kapható Bánki Károlytól a 06 (72)
314-255-ös telefonszámon. Elõre egyeztetett idõpontban
kerül az ingatlan bemutatásra.
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A kiíró fenntartja jogát, hogy a pályázatot megfelelõ
ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa. Több
megfelelõ, közel azonos (10%-on belül) értékû pályázati
ajánlat esetén a felszámoló ártárgyalást tartva választja ki a
megvásárlásra jogosult pályázót. Elõzetes egyeztetés alapján további információ kapható Bánki Károlytól a 06 (72)
314-255-ös telefonszámon. Elõre egyeztetett idõpontban
kerül az ingatlan bemutatásra.

A Gordius Consulting Rt. (Cg.: [01 10 042573]; 1143
Budapest, Besnyõ u. 13.), mint a ROSH Kereskedelmi,
Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg.: [02 09 070441]; 7632 Pécs, Kodolányi J. u. 1.),
a Baranya Megyei Bíróság 5. Fpk. 02-06-000139. sz. végzésével kijelölt felszámolója
pályázat

A FACTOR Kft. (Cg.: [01 09 269929]; 1031 Budapest,
Kazal u. 65.) mint a Keul Kereskedelmi Kft. ,,f. a.”
(Cg.: [14 09 300858]; 7273 Büssü, Jókai u. 43.) a Somogy
Megyei Bíróság 3. Fpk. 14-07-000289. számú végzésével
kijelölt felszámolója
ismételt pályázat
útján meghirdeti értékesítésre az adós szervezet tulajdonában lévõ Igal belterület 2104/5. hrsz.-ú ingatlan 770 m2
nagyságú földterületet, melyen lévõ felépítmény nem az
adós tulajdona.
Irányár: 1 100 000 Ft + törvényes áfa.
Részvételi feltételek:
Bánatpénz: a pályázati határidõ lejártáig a pályázati
nettó irányár 10%-ának befizetése a felszámoló MKB Rt.
10300002-20362559-70073285 sz. – felszámolások részére elkülönített – számlájára.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a bánatpénz befizetésének igazolását,
– a megajánlott vételár fizetési módjának és határidejének egyértelmû megjelölését,
– 60 napos ajánlati kötöttséget.
A pályázatokat ,,Keul Kft. f. a. Pályázat” megjelölésû,
zárt borítékban kell megküldeni vagy beadni a hirdetmény
Cégközlönyben való megjelenését (2008. augusztus 21.)
követõ 15. nap 15 óráig az 1143 Budapest, Besnyõi u. 13.
szám alatti felszámolói irodában vagy az 1576 Budapest,
Pf. 52 levélcímre, ezen határidõig.
Az elõvásárlásra jogosultak a pályázati határidõig jelentsék be elõvásárlási szándékukat a Cstv. elõírásainak
megfelelõen. Beszámítással élni nem lehet, az ingatlan
megtekintett állapotban kerül értékesítésre. A felszámoló a
pályázatokat közjegyzõ jelenlétében bontja, és ezt követõen értékeli, amelynek eredményérõl a pályázókat legkésõbb 10 napon belül írásban értesíti.

útján meghirdeti egyben értékesítésre az adós szervezet
alábbi vagyoneszközeit:
Csombárd, Petõfi u. 12–14. szám alatti, az ingatlannyilvántartásban Csombárd belterület hrsz. 1., 136.,
137. szereplõ 3,3 hektáros területen, összesen 788 m2
hasznos alapterületû irodaház, lakóház, udvar, konyha
(korábban kastélyszállóként mûködött) teljes berendezése.
Irányár: 3 811 000 Ft + törvényes áfa.
A tárgyi eszközöket elsõsorban egyben kívánja a felszámoló értékesíteni.
Részvételi feltételek:
Bánatpénz: a pályázati határidõ lejártáig a pályázati nettó
irányár 10%-ának befizetése az adós szervezet Szigetvári
Takarékszövetkezetnél vezetett 50800111-11176457. sz.
számlájára.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a bánatpénz befizetésének igazolását,
– a megajánlott vételár fizetési módjának és határidejének egyértelmû megjelölését,
– 60 napos ajánlati kötöttséget.
A pályázatokat ,,ROSH Kft. f.a. Pályázat” megjelölésû,
zárt borítékban kell megküldeni vagy beadni a hirdetmény
Cégközlönyben való megjelenését (2008. augusztus 21.)
követõ 15. nap 15 óráig az 1143 Budapest, Besnyõi u. 13.
szám alatti felszámolói irodában vagy az 1576 Budapest,
Pf. 52 levélcímre, ezen határidõig.
Az elõvásárlásra jogosultak a pályázati határidõig jelentsék be elõvásárlási szándékukat a Cstv. elõírásainak
megfelelõen. Beszámítással élni nem lehet. Az értékesítésre felkínált vagyontárgyakra a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, megtekintett állapotban kerülnek értékesítésre. A felszámoló a pályázatokat közjegyzõ jelenlétében bontja, és ezt követõen értékeli, amelynek eredményérõl a pályázókat legkésõbb 10 napon belül írásban
értesíti.
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A kiíró fenntartja jogát, hogy a pályázatot megfelelõ
ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa. Több
megfelelõ, közel azonos (10%-on belül) értékû pályázati
ajánlat esetén a felszámoló ártárgyalást tartva választja ki a
megvásárlásra jogosult pályázót. Elõzetes egyeztetés után
a vagyontárgyak megtekinthetõk. Információ kérhetõ
Bánki Károly felszámolóbiztostól a 06 (72) 314-255-ös telefonszámon.

A FACTOR Kft. (Cg.: [01 09 269929]; 1031 Budapest,
Kazal u. 65.) mint a Víz-Szerviz Ingatlanforgalmazási,
Építõipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.”
(Cg.: [14 09 307575]; 8220 Balatonalmádi, Veszprémi
u. 70.) felszámolója Filip György felszámolóbiztos ismételten
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A közel azonos pályázatokat benyújtók között nyilvános ártárgyalást folytat a felszámoló, fenntartva azon jogát, hogy nem megfelelõ pályázatok esetén a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítsa.
Az eredménytelen pályázók részére a felszámoló a befizetett bánatpénz összegét az eredmény kihirdetését követõ
8 napon belül visszautalja.
A bánatpénz nem kamatozik, de költség sem kerül felszámításra, a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra
kerül.
Az elõvásárlásra jogosultak a pályázat leadásának határidejéig jelenthetik be elõvásárlási szándékukat a
Cstv.-ben meghatározott módon és feltételekkel, jogosultságuk igazolásával együtt.
Információ kapható Filip György felszámolóbiztostól a
06 (1) 252-3576-os telefonszámon.

pályázati úton
meghirdeti az adós szervezet magánszeméllyel szembeni,
építõipari garancia-visszatartásból eredõ peresített, kifejezetten bizonytalanul megtérülõ követelését. A kötelezett a
jogosulttal szemben viszont igényt jelentett be, amely a
követelés összegénél nagyobb mértékû. A követelés tõkeösszege 3 029 834 Ft.
A pályázati irányár a követelés tõkeösszegének 20%-a.
Pályázati részvételi feltételek:
– a pályázati kiírásban szereplõ irányár 5%-ának bánatpénzként történõ befizetése a felszámoló MKB Rt.-nél
vezetett – elkülönített – bankszámlájára: 10300000220362559-70073285, FACTOR Kft. nevére, hivatkozással a Víz-Szerviz Kft. „f. a.”-ra, a pályázat beadásának
határidejéig beérkezõen és ennek igazolása a pályázati
anyagban,
– a pályázatnak tartalmaznia kell a vételár összegét, valamint a fizetési mód és a fizetési határidõ egyértelmû
megjelölését,
– nyilatkozatot arról, hogy pályázó ajánlatát a benyújtási határidõtõl számított 60 napig fenntartja.
A pályázatot zárt borítékban, ,,Víz-Szerviz Kft. f. a. PÁLYÁZAT” megjelöléssel, írásban, személyesen vagy postai úton kell eljuttatni a felszámoló címére: Budapest XIV.,
Besnyõi u. 13., 9–15 óráig, vagy postacímére: 1576 Budapest, Pf. 52.
A pályázat benyújtásának határideje: a Cégközlönyben
történõ megjelenést (2008. augusztus 21.) követõ 15. nap
15 óráig beérkezõen.
Személyesen történõ beadásról a felszámoló átvételi elismervényt ad ki.
A pályázat bontása a beérkezést követõ 10 napon belül,
közjegyzõ jelenlétében történik.
A felszámoló a közjegyzõi bontást követõen 10 napon
belül értékeli a pályázatokat és az értékelés eredményérõl
a pályázókat írásban értesíti.

A TÍZEK Felszámoló, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
(Cg.: [01 09 729062]; 1121 Budapest, Gyepsor u. 1.) mint
a Csepeli Fémmû Rt. „f. a.” (Cg.: [01 10 042278]; 1211
Budapest, Gyepsor u. 1.; levelezés cím: 1751 Budapest,
Pf. 49) felszámolója dr. Megay Róbert Péter felszámolóbiztos
nyilvános pályázat
útján értékesítésre meghirdeti az alábbi vagyonelemeket:
Budapest XXI. ker., belterület osztatlan közös tulajdonú
210146/62. hrsz. területbõl 242/27784 részt 500 000 Ft, a
210146/64. hrsz. területbõl 66/5393 részt 70 000 Ft
rész értékesítési irányár + áfa összegben.
Az ajánlati feltételeket tartalmazó tájékoztató anyag és
a jelentkezési lap megtekinthetõ, 20 000 Ft + áfa áron
megvásárolható a felszámoló székhelyén (TÍZEK Kft.,
1211 Budapest, Gyepsor u. 1.).
A pályázaton való részvétel feltételei:
– az írásban benyújtott ajánlat, melynek tartalmaznia
kell a megvásárolni szándékozott vagyonelemek ajánlott
vételárát, a fizetés módját, a fizetési feltételekre vonatkozó
nyilatkozatokat,
– a pályázat fõbb adatait (személyi igazolvány vagy
30 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány),
– a megvásárolni kívánt vagyonelemek irányára
5%-ának megfelelõ, de 10 000 Ft-nál nem kevesebb ajánlati biztosíték befizetése a Csepeli Fémmû Rt. „f. a.” OTP
Banknál vezetett 11721026-20301633-00000000 számú
számlájára vagy az adós pénztárába legkésõbb az ajánlatok leadásának idõpontjáig. A befizetett ajánlati biztosítékról számlát bocsátunk ki a tv.-ben elõírtak szerint,
– a pályázónak nyilatkoznia kell, hogy ajánlatát a leadási határidõtõl számított 30 napig fenntartja,
– amennyiben azonos pályázati ajánlatok 10%-os értékhatáron belül vannak, az ajánlattevõk között ártárgyalásra kerül sor.
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A vételi ajánlatot zárt borítékban, „PÁLYÁZAT” megjelöléssel írásban, legkésõbb a Cégközlönyben való megjelenéstõl (2008. augusztus 21.) számított 15. nap 10 óráig
kell benyújtania a kijelölt felszámoló székhelyén, átvételi
elismervény ellenében, vagy bizonyított postai feladással.
Az ajánlatok bontása és értékelése a megjelenéstõl számított 10 napon belül, közjegyzõ elõtt történik. Az értékesítésre meghirdetett vagyon bemutatását elõzetes értesítés
esetén biztosítjuk, arról készült tájékoztató anyag a felszámolónál megtekinthetõ. További információt dr. Megay
Róbert Péter felszámolóbiztostól lehet kérni a 06 (30)
955-4300-as telefonszámon.
Az ajánlati biztosítékot (bánatpénzt) eredményes pályázat esetén a vételárba beszámítjuk, sikertelen pályázók részére a befizetett összeget visszautaljuk. Az eredményes,
de szerzõdést nem kötõ pályázó a bánatpénzt elveszti.
A felszámoló felhívja a törvényen és szerzõdésen alapuló elõvásárlásra jogosultakat, hogy ezen jogukat a pályázati feltételekben meghatározott idõpontig jelentsék be a felszámolónál, megjelölve a pontos igényüket. Érvényes pályázat esetén a szerzõdési feltételek elfogadásával és teljesítésével (az ajánlati biztosítéknak megfelelõ összeg megfizetésével) az elõvásárlásra jogosult a nyertes pályázó
helyébe lép.
Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló fenntartja
magának a jogot, hogy a postai úton sérülten érkezett boríték esetén, valamint megfelelõ ajánlat hiányában az értékesítést részben vagy egészben eredménytelennek nyilvánítsa.

A NOVENT Kft. (Cg.: [12 09 000931]; 3100 Salgótarján, Kun utca 2.) mint a KÍGYÓ-PHARMA Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft. „f. a.” (Cg.: [07 09 002152]; 2458
Kulcs, Virághegyi út 6714. hrsz.) kijelölt felszámolója
pályázati felhívást
tesz közzé a társaság alábbi vagyonelemeinek nyilvános
értékesítésére:
1. Gyógyszertári berendezések (szekrények, asztalok,
polcok, egyéb berendezések) lista szerint.
Irányár: 530 000 Ft + áfa.
2. Gyógyszertári használt felszerelések (porüvegek, tégelyek, patendulák, keverõ eszközök, mérõhengerek, mérlegek) lista szerint.
Irányár: 650 000 Ft + áfa.
A meghirdetett ingóságok – a vételárat tételenként külön is megjelölve – egy csomagban pályázhatók.
A meghirdetett berendezések és felszerelések listája a
felszámoló irodájában, az ingóságok a Dunaújváros, Vasmû út 35. sz. alatt a felszámolóval történõ egyeztetés után
tekinthetõk meg.
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A meghirdetett berendezésekre és felszerelésekre kellékszavatosságot a felszámoló nem vállal.
A pályázatokat a Cégközlönyben történt közzétételt
(2008. augusztus 21.) követõ 18. nap 14. órájáig beérkezõleg kell eljuttatni a felszámoló (Salgótarján, Kun utca 2.)
irodájába.
A pályázatok bontása a beadási határidõt követõ 10 napon belül, elbírálása a bontást követõ 10 napon belül történik. Ártárgyalásra – megfelelõ árajánlat esetén – az azonos
értékû (árajánlat tekintetében legfeljebb 10%-kal eltérõ)
pályázatot benyújtók között kerül sor, melyrõl a jogosultakat a felszámoló írásban értesíti.
A pályázaton való részvétel feltétele:
– a pályázó (név, képviselõ, cím, telefon-, bankszámlaszám, cégjegyzékszám, statisztikai szám, adószám), valamint az ajánlati ár egyértelmû meghatározása,
– a bruttó irányár 10%-ának megfelelõ bánatpénz
letétbe helyezése a felszámolónál, vagy átutalással a
11741000-20168544 számú bankszámlára a teljesítés igazolásával,
– 30 napos ajánlati kötöttség vállalása.
A felszámoló fenntartja magának a jogot arra, hogy a
nyilvános értékesítést – megfelelõ pályázat hiányában –
eredménytelennek nyilvánítsa.
Érdeklõdni lehet: Balázs Miklós felszámolónál [Salgótarján, Kun utca 2., telefon/fax: 06 (32) 317-480].

A REORG Gazdasági és Pénzügyi ZRt. (Cg.:
[01 10 041773]; 1116 Budapest, Hengermalom út 1.) mint
az Áti Közraktározási Rt. „f. a.” (Cg.: [01 10 042531];
1075 Budapest, Wesselényi utca 4.; adószáma:
[10934311-2-42]) kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló társaságnak az I.M.O.G. Expeditie en Controle BV.-vel szembeni
27.197,55 euró és járulékai értékû követelését.
Pályázati feltételek:
A pályázat benyújtásának helye: REORG ZRt. (1116
Budapest, Hengermalom út 1. I. 11.).
A pályázat benyújtásának határideje:
2008. szeptember 8-án 9–10 óra között.
A pályázatot cégjelzés nélkül, zárt borítékban kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni a pályázati jeligét:
„Áti Közraktározási Rt. f. a. pályázat”.
Az ajánlattevõnek a követelés névértékének 10%-át az
Áti Rt. „f. a.” 10102093-30646203-00000000 számú
számlájára bánatpénzként be kell fizetnie az ajánlatok benyújtási határidejéig (az összeg elkülönítésre kerül) és a
befizetés igazolását a pályázathoz mellékelni kell. Az

6098

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

eredménytelenül pályázó részére, illetve érvénytelen pályázat esetén a felszámoló a bánatpénzt a pályázatok értékelését követõ 8 napon belül visszautalja.
Eredményes pályázat esetén a bánatpénz a vételárba beszámít.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– az ajánlattevõ adatait. Magánszemély esetén: név,
cím, lakcím, személyi igazolvány száma. Nem magánszemély ajánlattevõ esetében 30 napnál nem régebbi hiteles
cégkivonatot és az ügyvezetõ eredeti aláírási címpéldányát,
– az ajánlott vételárat,
– a vételár megfizetésének módját és határidejét,
– a bánatpénz befizetésének igazolását,
– a pályázati feltételeket elfogadó nyilatkozatot,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a beadási határidõtõl számított 30 napig fenntartja ajánlatát,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat nyerteseként vállalja, hogy 30 napon belül adásvételi szerzõdést köt.
A pályázati bontásra és értékelésre közjegyzõ jelenlétében, 2008. szeptember 8-án 10 órakor kerül sor.
A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában, vagy a felszámolási eljárás változásának függvényében az eljárás bármely szakaszában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Ezen
jogcímen sem a kiíróval, sem annak felszámolójával szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthetõ.
A meghirdetett vagyonelemmel kapcsolatos felvilágosítás a felszámoló titkárságán kérhetõ (telefon: 802-1510).

A Budapest Investment Zrt. (Cg.: [01 10 041755]; 1037
Budapest, Seregély u. 17.) mint a MINI FODRÁSZ SZÖVETKEZET „f. a.” (cégjegyzékszám: [01 02 051014];
székhely: 1205 Budapest, Jókai M. u. 103.; adószám:
[10184516-2-43]) bíróság által kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
keretében értékesítésre meghirdeti a felszámolás alatt álló
szövetkezet Budapest XX. ker., Jókai Mór u. 103. sz. alatti
(hrsz.: 172.754/0/A/1.), 38 m2 alapterületû, jelenleg fodrászüzletként használt helyiség bérleti jogát (továbbiakban: bérleti jog).
A bérleti jog irányára: 700 000 Ft.
A bérleti jog átruházásának a bérbeadó Pesterzsébet
Önkormányzat által elõírt feltételeirõl a pályázónak kell
tájékozódnia, és a szükséges hozzájárulás megszerzése érdekében eljárnia.
A pályázónak szándéka komolyságának bizonyítására
70 000 Ft-ot (hetvenezer forintot) kell ajánlati biztosítékként befizetnie a MINI FODRÁSZ SZÖVETKEZET
„f. a.” felszámoló által kezelt házipénztárába (Budapest
III., Seregély u. 17.). A befizetés igazolását a pályázathoz
mellékelni kell. Az igazolás nélkül a pályázat érvénytelen.
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A pályázatokat a jelen felhívásban és a pályázati útmutatóban meghatározott részletes feltételek szerint két példányban, zárt borítékban „MINI FODRÁSZ SZÖVETKEZET f. a.” megjelöléssel
2008. szeptember 15-én 10 óráig
lehet beadni a Budapest Investment Zrt. felszámolási titkárságán (Budapest III., Seregély u. 17.). A pályázatok
bontására 2008. szeptember 15-én 10 órakor közjegyzõ
elõtt kerül sor. Több érvényes pályázat esetén 2008. szeptember 15-én 10 óra 30 perckor nyilvános ártárgyalásra
kerül sor az útmutatóban meghatározott feltételek szerint.
A pályázati felhívás és útmutató alapján határidõben benyújtott pályázatok kerülnek elbírálásra. A pályázati felhívás és útmutató a Budapest Investment Zrt. felszámolási
titkárságán vehetõ át a hirdetés Cégközlönyben történõ
megjelenését követõ naptól munkanapokon 10 és 14 óra
között (1037 Budapest, Seregély u. 17.). A helyiséget a pályázati útmutató birtokában, telefonon elõre egyeztetett
idõpontban lehet megtekinteni.
A pályázat kiírója felhívja az elõvásárlásra jogosultak
figyelmét, hogy elõvásárlási jogukat a nyilvános értékesítés keretében a többször módosított 1991. évi IL. törvény
49/C. § (2) bekezdésében foglaltak szerint gyakorolhatják.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívást visszavonja, a pályázatot – megfelelõ pályázat hiánya esetén – sikertelennek nyilvánítsa.
Minden további kérdésben készséggel áll rendelkezésére a Budapest Investment Zrt.-nél a 368-4652-es telefonszámon dr. Kincs László felszámolóbiztos és Halászné
dr. Balkay Hanna ügyvéd.

A CONCORDAT Felszámoló Kft. (Cg.: [01 09 562281];
1015 Budapest, Hattyú u. 10/A fszt. 1.) mint a DÉLHÁZ
Építõipari és Kereskedelmi Kft. „f. a.” (Cg.:
[02 09 067742]; 7625 Pécs, Hunyadi u. 59/1.), Baranya
Megyei Bíróság 3. Fpk. 02-07-000117/27. számú végzésével kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló társaság
tulajdonát képezõ Pécs-Újhegy, Pipitér u. 3. szám alatti,
43589/1. hrsz.-ú, 1395 m 2 nagyságú beépítetlen területet.
Irányár: 8 000 000 Ft + áfa (nyolcmillió forint + áfa).
Bánatpénz: 1 000 000 Ft (egymillió forint).
A Pécsi Megyei Jogú Város közgyûlésének címzetes fõjegyzõje a 09-4293/2007/5. ügyszámú, jogerõs határozatával engedélyt adott a Pécs, Pipitér u. 3. szám alatti
43589/1. hrsz.-ú ingatlanon 2 db kétlakásos lakóépület és
csapadékvíz-tároló építésére.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, pontos
címét, a beígért vételárat (nettó ár Ft + áfa). A pályázathoz
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mellékelni kell, ha a pályázó vállalkozó, a vállalkozói igazolvány másolatát, gazdasági társaságnál a cégkivonatot,
illetve másolatát, minden esetben a pályázó adószámát,
statisztikai és pénzforgalmi jelzõszámát, valamint a bánatpénz befizetését (átutalását) bizonyító banki igazolást és a
pályázatban megjelölt (beígért) bruttó vételár (nettó ár
Ft + áfa) és a bánatpénz különbözetére vonatkozó banki
fedezetigazolást.
A pályázatban való részvétel feltétele a bánatpénz befizetése, legkésõbb a pályázat benyújtásának idõpontjáig
a felszámoló által az érdeklõdõknek megadott bankszámlára.
A vételárba a hitelezõi követelések beszámítására nincs
lehetõség, ezt a felszámoló kizárja.
Az értékesítésre kerülõ ingatlanért és annak egyes részeiért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azt a
pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg
azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy valamennyi más költség a pályázót (vevõt) terheli, továbbá az esetlegesen felmerülõ
környezeti terhet (az adásvétel idõpontjában nem ismertet
is) a vevõ viseli.
A teljes vételár kiegyenlítése az adásvételi szerzõdés
létrejöttének, a tulajdonjog megszerzésének, és a birtokba
lépésnek is elõfeltétele.
A pályázatokat legkésõbb – az ajánlott vételár és fizetési mód megjelölésével – a Cégközlönyben való megjelenéstõl (2008. augusztus 21.) számított 30. napon délelõtt
10 óráig kérjük írásban, személyesen, vagy postai úton benyújtani a felszámoló budapesti irodájában (1015 Budapest, Hattyú u. 10/A fszt. 1.), vagy a pécsi irodájába
(7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. I. 104.).
A zárt borítékra kérjük ráírni: „DÉLHÁZ Kft. f. a. Pályázat”.
A pályázatok bontása és elbírálása a benyújtási határidõ
lejárta után számított 20 munkanapon belül megtörténik.
A felszámoló értesíti az esetlegesen elõvásárlásra jogosultakat, hogy elõvásárlási jogukat ezen nyilvános pályázaton (nyilvános értékesítésen) gyakorolhatják.
A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.
Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az ajánlattevõk között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor,
amelynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti.
Bõvebb felvilágosítás kapható dr. Prohácka Judit ügyvédtõl a 06 (72) 510-263, 06 (20) 952-9651-es telefonszámokon, vagy dr. Szabó Ernõ felszámolóbiztosnál a
202-2208, 06 (92) 510-466-os telefonszámokon [telefax:
06 (92) 510-426].

A CONCORDAT Felszámoló Kft. (Cg.: [01 09 562281];
1015 Budapest, Hattyú u. 10/A fszt. 1.) mint a MESSING-BAU Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
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„f. a.” (Cg.: [01 09 362996]; 1094 Budapest, Balázs B.
u. 30.), Fõvárosi Bíróság 10. Fpk. 01-05-005535/9. számú
végzésével kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló társaság
tulajdonát képezõ, a felszámolónál lévõ listában szereplõ
nyílászárókhoz használatos vasalatokat (zárak, kilincsek
stb.) és egyéb ingóságokat.
Irányár: 2 000 000 Ft + áfa (kétmillió forint + áfa).
Bánatpénz: 200 000 Ft (kétszázezer forint).
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, pontos
címét, a beígért vételárat. A pályázathoz mellékelni kell,
ha a pályázó vállalkozó, a vállalkozói igazolvány másolatát, gazdasági társaságnál 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, illetve másolatát, minden esetben a pályázó adószámát, statisztikai és pénzforgalmi jelzõszámát, valamint a
bánatpénz befizetését (utalását) bizonyító banki, vagy
pénztári bizonylatot.
A pályázatban való részvétel feltétele a bánatpénz befizetése, legkésõbb a pályázat benyújtásának idõpontjáig a
felszámoló által az érdeklõdõknek megadott bankszámlára, vagy pénztárba.
A vételárba a hitelezõi követelések beszámítására nincs
lehetõség, ezt a felszámoló kizárja.
A vagyontárgyak elõzetesen egyeztetett idõpontban
megtekinthetõk és megvizsgálhatók.
Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyakért a felszámoló
kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg, azzal, hogy a
tulajdonjog változásával kapcsolatos valamennyi költség a
pályázót (vevõt) terheli.
A teljes vételár kiegyenlítése az adásvételi szerzõdések
létrejöttének és a birtokba lépésnek is elõfeltétele.
A pályázatokat legkésõbb – az ajánlott vételár és fizetési mód megjelölésével – a Cégközlönyben való megjelenéstõl (2008. augusztus 21.) számított 15. napon (délelõtt)
10 óráig kérjük írásban, személyesen, vagy postai úton benyújtani a felszámoló irodájába: CONCORDAT Felszámoló Kft. (1015 Budapest, Hattyú u. 10/A fszt. 1.).
A zárt borítékra kérjük ráírni: „MESSING-BAU Kft.
f. a. Pályázat”.
A pályázatok bontása és elbírálása a benyújtási határidõ
lejárta után számított 15 munkanapon belül megtörténik.
A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat
elõ. Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az ajánlattevõk között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, melynek
feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti.
Bõvebb felvilágosítás kapható dr. Szabó Ernõ felszámolóbiztostól a 06 (92) 510-466, 202-2208-as telefonszámokon [telefax: 06 (92) 510-426].
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A BROSS Válságkezelõ Kft. (cégjegyzékszáma:
[01 09 666223]; 6722 Szeged, Jósika u. 41.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Képviselete, mint a HUNAROMA Kft. „f. a.” (cégjegyzékszáma: [15 09 067114]; 5244
Tiszaszõlõs, Szarvas u. 32.) a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság 1. Fpk. 16-02-000341/18. számú végzésében
kijelölt felszámolója
nyilvános pályázati felhívás
útján egyben értékesíteni kívánja az adós gazdálkodó szervezet tulajdonában meglévõ alábbi eszközöket:
1. Tiszaszõlõs, Szarvasi u. 32. szám alatt található
– 1 db elektromos fûtésû aromagyártó tartály.
Irányár: 120 000 Ft + áfa.
– 1 db saválló tárolótartály.
Irányár: 100 000 Ft + áfa.
– 1 db precíziós mérleg.
Irányár: 50 000 Ft + áfa.
Bánatpénz: 10 000 Ft.
A gépekre külön is lehet pályázni.
A részletes információ, a BROSS Válságkezelõ Kft.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Képviseletén dr. Pusztai
Gábor felszámolóbiztostól [6722 Szeged, Jósika u. 41.;
tel.: 06 (62) 543-260, vagy 06 (30) 983-1223] kérhetõ,
munkanapokon 8–16 óra között.
A pályázóknak a bánatpénzt, készpénzben a BROSS
Válságkezelõ Kft. Csongrád Megyei Képviselete pénztárában letétbe kell helyeznie vagy a 1206700800144495-01000000 számú bankszámlaszámra kell teljesíteni, „HUNAROMA pályázat” megjegyzéssel. A befizetésnek meg kell érkeznie a pályázat beadási határidejéig. A kiíró ezzel az összeggel a bánatpénz szabályai
szerint rendelkezik.
A pályázatot zárt borítékban, 2 példányban, ,,HUNAROMA” felirattal kell benyújtani a BROSS Válságkezelõ Kft. Jász-Nagykun-Szolnok megyei képviseletéhez
(6722 Szeged, Jósika u. 41.) postai úton, vagy személyesen.
A pályázat beadása legkésõbb a Cégközlönyben történõ megjelenést (2008. augusztus 21.) követõ 15. napon
12 óráig.
Bontás: a beadástól számított 10 napon belül.
A pályázók a bontástól számított 10 napon belül értesítést kapnak az eredményrõl.
A pályázatnak az ajánlaton túl tartalmaznia kell a pályázó nevét, címét, adószámát, bankszámlaszámát, aláírási
címpéldányát, a bánatpénz befizetését igazoló banki bizonylatát. Magánszemély pályázó esetén szükséges még
személyi igazolvány másolat és a pályázat két tanúval történt hitelesítése.
A pályázatban egyértelmûen meg kell határozni mind a
nettó, mind pedig a bruttó vételárat. Meg kell jelölni a pályázatban a fizetés határidejét és az esetleges biztosítékokat.
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A pályázati ajánlatban 60 napos ajánlattételi kötöttséget
kell vállalni. Az ajánlati árat készpénzben vagy banki átutalással kell megfizetni, beszámításra vonatkozó ajánlatokat nem fogadunk el.
A pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent eladási kötelezettséget. A felszámoló megfelelõ ajánlat hiányában dönthet úgy, hogy a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítja.
Az elõvásárlásra jogosultak e jogukat a nyilvános pályázat keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a
véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek.

A SERATUS Vagyonértékelõ Zrt. (Cg.: [01 10 041596];
1091 Budapest, Üllõi út 51. I. em.) mint a Bakonyalja Mezõgazdasági Szövetkezet (Cg.: [19 02 000402]; 8571 Bakonykoppány, Zrínyi u. 1.; adószám: [10074307-2-19]) kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján keres az adós társaság használatában lévõ földterületekre 200 hektáron repcevetõmag elõállítására mezõgazdasági vállalkozót, aki a jelen területen általa létrehozott
vetõmagra visszavásárlási garanciát is nyújt.
A pályázati ajánlatokat kettõs zárt borítékban „Bakonyalja Mgsz. f. a. pályázat” megjelöléssel kell benyújtani,
vagy tértivevénnyel feladni a SERATUS Zrt. veszprémi
irodája (8200 Veszprém, Rákóczi u. 5. Pf. 75) címére.
A pályázatok benyújtási határideje: jelen hirdetmény
Cégközlönyben való közzétételétõl (2008. augusztus 21.)
számított 15. nap 13 óra.
A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó adatait (név, székhely, cégjegyzékszám,
adószám, magánszemélynél személyi adatok közlése),
– a vállalkozói díjra szóló ajánlatot és a vetõmagra
megajánlott nettó vételárat,
– az ajánlattevõ nyilatkozatát arról, hogy vételi ajánlatát a benyújtási határidõtõl számított 30 napig fenntartja.
A pályázatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A benyújtási határidõt követõ 15 napon belül a felszámoló a pályázatokat értékeli, egyben felszólítja a nyertes ajánlattevõt a
vállalkozói szerzõdés megkötésére.
A felszámoló fenntartja magának a jogot arra, hogy
megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa és új pályázat kiírásáról döntsön.
Számlavezetõ pénzintézet: CIB Bank Zrt.
Bankszámlaszám: 10700189-43638505-51100005.
További felvilágosítást nyújt Székely Viktória felszámoló [8200 Veszprém, Rákóczi utca 5., telefon: 06 (88)
410-250].
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A SERATUS Vagyonértékelõ Zrt. (Cg.: [01 10 041596];
1091 Budapest, Üllõi út 51. I. em.) mint a Bakonyalja Mezõgazdasági Szövetkezet (Cg.: [19 02 000402]; 8571 Bakonykoppány, Zrínyi u. 1.; adószám: [10074307-2-19]) kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti az adós cég alábbi ingóvagyonát:
Propionsavval és hangyasavval kezelt takarmányárpa,
takarmánybúza 2008. évi termelésû 15% nedvességtartalommal, ömlesztve az Agroprodukt Zrt. telephelyén, Pápától 10 km-re.
Takarmányárpa mennyisége: 384,5 t.
Pályázati ár: 40 000 Ft + áfa/tonna.
Takarmánybúza mennyisége: 361,6 t.
Pályázati ár: 40 000 Ft + áfa/tonna.
A fenti ingóságok kizárólag együttesen vásárolhatók
meg. Részajánlat elfogadását a felszámoló jelen pályázatban kizárja.
Az ingóságok megtekinthetõk a pályázati felhívás megjelenését követõ hét keddi napján 9–12 óráig, a helyszínen.
A pályázati ajánlatokat kettõs zárt borítékban „Bakonyalja Mgsz. f. a. pályázat” megjelöléssel kell benyújtani,
vagy tértivevénnyel feladni a SERATUS Zrt. veszprémi
irodája (8200 Veszprém, Rákóczi u. 5. Pf. 75) címére.
A pályázatok benyújtási határideje: jelen hirdetmény
Cégközlönyben való közzétételétõl (2008. augusztus 21.)
számított 15. nap 13 óra.
A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó adatait (név, székhely, cégjegyzékszám,
adószám, magánszemélynél személyi adatok közlése),
– az ajánlat konkrét tárgyát és a megajánlott nettó vételárat,
– pénzintézeti igazolást a bánatpénz megfizetésérõl
(amennyiben annak befizetése az érvényes pályázat feltétele),
– az ajánlattevõ nyilatkozatát arról, hogy vételi ajánlatát a benyújtási határidõtõl számított 30 napig fenntartja.
A pályázatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A benyújtási határidõt követõ 15 napon belül a felszámoló a pályázatokat értékeli, egyben felszólítja a nyertes ajánlattevõt
az adásvételi szerzõdés megkötésére. A pályázatok elbírálása során a felszámoló elõnyben részesíti azon pályázót,
aki vállalja az azonnali készpénzfizetést. Az elõvásárlásra
jogosultak elõvásárlási szándékukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelenthetik be a felszámolónál,
ez után a felszámoló nem veszi figyelembe a jogosultságukat.
A felszámoló fenntartja magának a jogot arra, hogy
– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa és új pályázat kiírásáról döntsön,
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– a megfelelõ, azonos értékû (a vételár vonatkozásában
legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázók között nyilvános ártárgyalást tartson.
Az érvényes pályázat feltétele 2 000 000 Ft (kettõmillió
forint) bánatpénz befizetése a Bakonyalja Mgsz. „f. a.”
bankszámlájára.
A bánatpénz a vételárba beleszámít, a nyertes pályázó
visszalépése esetén a bánatpénz nem jár vissza. Az elutasított pályázók által befizetett bánatpénzt a felszámoló
visszautalja.
Számlavezetõ pénzintézet: CIB Bank Zrt.
Bankszámlaszám: 10700189-43638505-51100005.
További felvilágosítást nyújt Székely Viktória felszámoló [8200 Veszprém, Rákóczi utca 5., telefon: 06 (88)
410-250].

A MÁTRAHOLDING Gazdasági Tanácsadó Zrt. (cégjegyzékszám: [01 10 043926]; 1064 Budapest, Cházár
András u. 9.; szegedi irodája: 6720 Szeged, Kölcsey u. 13.
II. 8.) mint az EUSYSTEL Informatikai és Távközlési Kft. „f. a.” (cégjegyzékszám: [13 09 107525];
2040 Budaörs, Ady E. u. 43.; felszámolóbiztos: dr. Bényi
Tamás) felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti adós cég BMW Alpina B12 típusú személygépkocsiját.
Az irányár: bruttó 3 000 000 Ft.
Bánatpénz 500 000 Ft.
A pályázatokat zárt borítékban a felszámoló (6720 Szeged, Kölcsey u. 13. II. 8.) irodájába kell benyújtani a jelen
pályázat Cégközlönyben való közzétételét (2008. augusztus 21.) követõ 15. nap 12 óráig.
A borítékot a pályázóra történõ utalás nélkül „EUSYSTEL Kft. f. a.” megjelöléssel kell benyújtani.
A pályázatok bontása – közjegyzõ jelenlétében – a pályázati határidõt követõ 8 napon belül történik, melynek
eredményérõl a felszámoló minden pályázót írásban értesít, a nyertes pályázó az általa ajánlott vételár bánatpénzen
felüli összegét a szerzõdéskötéssel egyidejûleg készpénzben köteles megfizetni.
Megfelelõ ajánlat hiányában a felszámoló a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítja.
Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az ajánlattevõk között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, melyrõl az
érdekelteket a felszámoló értesíti.
A bánatpénzt a „EUSYSTEL Kft. f. a. bánatpénz” megjelöléssel a felszámoló szegedi irodájának pénztárába kell
befizetni.
A befizetést a pályázónak igazolni kell a pályázat benyújtásakor.
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A nyertes pályázó által befizetett bánatpénz a vételárba
beszámít, de visszalépés esetén annak visszafizetése nem
követelhetõ. A többi ajánlattevõ által befizetett bánatpénz
visszautalásra kerül. Nem jár vissza a bánatpénz, ha az
ajánlattevõ az ajánlatot az ajánlati kötöttség tartama alatt
visszavonja. Az ajánlati kötöttség a benyújtási határidõtõl
számított 15. nap.
További információk munkanapokon dr. Bényi Tamás
felszámolóbiztostól szerezhetõk be a 06 (62) 541-220-as
telefonszámon.

A
CSABAHOLDING
Kft.
(cégjegyzékszáma:
[01 09 683720]; 1146 Budapest, Thököly út 59/A), mint az
ADI & GE Építészeti és Szolgáltató Bt. (cégjegyzékszáma: [13 06 047725]; 2141 Csömör, Boglárka u. 11.) adós
kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
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A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében történik, a pályázók a nyilvános pályázat eredményérõl értesítést kapnak.
A pályázatnál elõnyt élveznek azok, akik a pályázatot a
felsorolt vagyontárgyak egészére nyújtják be.
Azonos, vagy a legjobb ajánlati ártól 10 százalékon belüli árat ajánlók között a felszámoló ártárgyalást tart.
A felszámoló fenntartja magának a jogát, hogy a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilvánítsa.
Az adásvételi szerzõdésnek a pályázat nyertesével történõ megkötésének végsõ határideje: 2008. szeptember 30.

A Horizont Holding Tanácsadó Zrt. (Cg.:
[06 10 000226]; 6720 Szeged, Tisza L. krt. 76.) mint a
PARDIHÚS Húsipari és Kereskedelmi Kft. „f. a.” (Cg.:
[06 09 004581]; 6922 Földeák, Vásárhelyi u. 71.) kijelölt
felszámolója az 1991. évi IL. tv. 49/B. §-a alapján
árverés

útján értékesíti a nevezett felszámolás alatt álló szervezet
alábbi vagyontárgyát:
Citroën C15 típusú, GFX-701 frsz.-ú, 1997. évben forgalomba helyezett kistehergépkocsi. A gépkocsi becsült
nettó értéke 300 000 Ft, bánatpénz: 30 000 Ft.
Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyról információt és
tájékoztatást ad Dallos Endre felszámolóbiztos, telefon:
239-0560.
A pályázaton történõ részvétel feltétele a megjelölt bánatpénz befizetése a felszámoló CSABAHOLDING Kft.
10700165-04411402-51100005 számú számlájára, illetve
az errõl szóló igazolásnak a pályázathoz történõ csatolása.
A bánatpénz befizetése 2008. szeptember 1-ig történhet.
A bánatpénz a vételárba beszámít, sikertelen pályázat esetén 8 banki napon belül kamatmentesen visszafizetésre
kerül.
A pályázatokat a felszámoló budapesti székhelyén
– CSABAHOLDING Kft., 1146 Budapest, Thököly
út 59/A I. 3. – kérjük személyesen beadni munkanapokon
10 órától 13 óráig. A borítékra írják rá: „ADI & GE Bt. f. a.
Pályázat”.
A pályázatok beérkezésének határideje:
2008. szeptember 9.
A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ nevét, címét, gazdálkodó szervezet esetén 30 napnál nem régebbi
cégkivonatot, a cégjegyzésre jogosult személy aláírási
címpéldányát másolatban, a bruttó ajánlati ár egyértelmû
meghatározását, a fizetés módját, az ajánlat érvényességi
idejét, amely nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határidõt követõ 30. nap.

útján értékesíti a fent megjelölt felszámolás alatt álló gazdálkodási szervezet tulajdonában álló alább megjelölt vagyontárgyakat.
I. Értékesítésre kerülõ vagyontárgyak megjelölése:
1. Földeák, belterület 1066. hrsz.-ú, természetben Földeák, Vásárhelyi u. 71. szám alatt található 2173 m2 alapterületû, üzem megjelölésû ingatlan összes tartozékával és
alkotórészével egyetemben, a kft. tulajdonát képezõ gépekkel és berendezésekkel együtt. Az ingatlan húsfeldolgozó üzemként mûködött.
Becsérték: 30 000 000 Ft (harmincmillió forint), melybõl az ingatlan vételára 25 000 000 Ft, az ingóságok vételára 5 000 000 Ft.
Az ingatlan és az ingatlanban fellelhetõ ingóságok kizárólag együttesen vásárolhatók meg.
2. Makó, belterület, 7533/2/A/5. hrsz.-ú, természetben
Makó, Deák F. u. 41/A szám alatt található 24 m2 alapterületû, üzlet megjelölésû ingatlan összes tartozékával és alkotórészével egyetemben, a kft. tulajdonát képezõ gépekkel és berendezésekkel együtt. Az ingatlan húsboltként
mûködött.
Becsérték: 2 500 000 Ft (kettõmillió-ötszázezer forint),
melybõl az ingatlan vételára 2 400 000 Ft, az ingóságok
vételára 100 000 Ft.
Az ingatlan és az ingatlanban fellelhetõ ingóságok kizárólag együttesen vásárolhatók meg.
3. PAPE 1845 típusú számítógép, Laserjet 3015 nyomtató, Compaq Desk Pro Pentium számítógép.
Az ingóságok becsértéke: 30 000 Ft (harmincezer forint).
II. Az értékesítés feltételei:
Az „árverési tájékoztatóban” ismertetett feltételek teljesítése. Az árverési tájékoztató 2008. augusztus 26., 2008.
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augusztus 27. és 2008. augusztus 28-án 9 órától 15 óráig
megtekinthetõ, illetve megvásárolható a felszámoló
6720 Szeged, Tisza L. krt. 76. szám alatt található irodájában (megvásárlás esetén a tájékoztató vételára:
5000 Ft + áfa).
Az árverésre kerülõ vagyontárgyak értékesítésére az
áfatörvény 142. § (1) bekezdés g) pontja alapján kerül sor,
a megjelölt becsértékek nettó értékek.
Az árverésen történõ részvétel feltétele az 1. és 2. pontban meghirdetett vagyontárgyak esetében a bruttó
becsérték 5%-ának megfelelõ bánatpénznek a kft. „f. a.”
Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12067008-0104629900100002 számú bankszámlájára, illetve a PARDIHÚS Kft. „f. a.” (Szeged, Tisza L. krt. 76.) pénztárába történõ befizetése. Átutalás esetén kérjük a bizonylatra ráírni:
„PARDIHÚS ÁRVERÉS”. A bánatpénz a vételárba beszámít, a sikertelenül árverezõ részére 8 banki napon belül,
kamatmentesen visszafizetésre kerül.
A bánatpénz befizetését, illetve átutalásának tényleges
megtörténtét igazoló dokumentumot az árverezõ köteles
az árverés idõpontját megelõzõen legalább 24 órával bemutatni a felszámolónak, aki a dokumentum átvételérõl elismervényt ad. Ezen felszámolói elismervény is az árverésen történõ részvétel feltétele.
Az árverési vevõ az 1. és 2. pontban részletezett vagyontárgyak esetében az adásvételi szerzõdés megkötésétõl számított 15 napon belül köteles a teljes vételárat átutalni a PARDIHÚS Kft. „f. a.” bankszámlájára. Amenynyiben fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a felszámolót megilleti az elállás joga, és az árverezõ a befizetett
bánatpénzt elveszíti.
A 3. pontban részletezett vagyontárgyak vételára az
adásvételi szerzõdés aláírásával egyidejûleg esedékes.
Részletes információ dr. Budai Zoltán felszámolóbiztostól kérhetõ a 06 (62) 420-945-ös telefonszámon. Az árverésre kerülõ vagyontárgyak a felszámolóbiztossal történõ elõzetes egyeztetés alapján 2008. augusztus 28-án megtekinthetõk.
III. Az árverés helye, ideje:
Az árverés tartására
2008. szeptember 5-én 10 órakor
dr. Kopcsányi Katalin közjegyzõ irodájában (6722 Szeged, Török u. 9.) kerül sor az 1991. évi IL. tv. szabályai
alapján.
A jogosultak az árverésen élhetnek elõvásárlási jogukkal.
A felszámoló fenntartja a jogot, hogy megfelelõ ajánlat
hiányában az árverést akár egyes vagyonelemek tekintetében is eredménytelennek nyilvánítsa.

Az AGRO-ALBA Szolgáltató Zrt. (Cg.: [01 10 043170];
1055 Budapest, Stollár Béla u. 3/A; Cserépné dr. Turai
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Tünde felszámolóbiztos) mint a KVB Kft. „f. a.”
(Cg.: [07 09 010758], 2490 Pusztaszabolcs, Béke u. 70.)
felszámolója
nyilvános pályázaton
értékesíti az adós társaság alábbi vagyontárgyait:
A Kapuvári Közlekedési Kft.-ben (Cg.: [08 09 014579];
9330 Kapuvár, Wesselényi u. 36.) levõ 1 470 000 Ft névértékû üzletrészét.
Legkisebb vételár: 3 000 000 Ft (hárommillió forint).
A pályázatokat zárt borítékbaz az AGRO-ALBA Szolgáltató Zrt. (1055 Budapest, Stollár Béla u. 3/A) címre kérjük megküldeni.
A borítékon fel kell tüntetni: KVB Kft. „f. a.” Pályázat.
A pályázat beérkezésének határideje: a Cégközlönyben
való megjelenést (2008. augusztus 21.) követõ 15. nap
12 óráig.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó nevét, székhelyét, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult aláírási címpéldányát, az ajánlati árat, a fizetési feltételeket.
Természetes személy pályázatának tartalmaznia kell: a
pályázó nevét, lakcímét, az ajánlati árat, fizetési feltételeket.
A pályázaton való részvétel feltétele a megpályázott vagyontárgy meghatározott árának 10%-át kitevõ bánatpénz
befizetése a felszámoló 16200010-60474094 számú számlájára. A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: „KVB
Kft. Pályázat bánatpénz”.
A felszámoló 30 napos ajánlati kötöttséget határoz meg,
amelynek vállalásáról szóló nyilatkozatot a pályázathoz
csatolni kell.
A beérkezõ pályázatok bontására a pályázatok beérkezési határidejét követõ 5 munkanapon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor, amelynek eredményérõl a felszámoló
minden pályázót értesít.
A megfelelõ, azonos értékû, legfeljebb 10%-kal eltérõ
ajánlatot tevõ pályázókkal a felszámoló versenytárgyalást
tart, amelynek idejérõl és helyérõl, valamint szabályairól
az ajánlattevõket értesíti.
Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyért a felszámoló
szavatosságot nem vállal, azt a pályázó megtekintett és
ismert állapotban veszi meg.
Idõpont-egyeztetés és egyéb információ a 06 (30)
929-9871-es telefonszámon lehetséges.
A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki.

A TREND Gazdasági Képviseleti Kft. (Cg.:
[01 09 867547]; székhely: 1024 Budapest, Lövõház
u. 16/B II. 17.) mint az Építõ és Szolgáltató Kft. „f. a.”
(Cg.: [11 09 001980]; székhely: 2500 Esztergom, Búbánatvölgy hrsz. 0954/6.), Komárom-Esztergom Megyei Bí-
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róság 4. Fpk. 11-07-070747/3. számú végzésében kijelölt
felszámolója
nyilvános pályázati felhívás
útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodó szervezet tulajdonában meglévõ éves beszámolójában szereplõ el nem
ismert követeléseket, összesen 5 184 178 Ft értékben, továbbá az Esztergom külterület 0954/6. hrsz.-ú ingatlanon
található, ingatlan-nyilvántartásban fel nem tüntetett felépítményét.
Irányár: követelésre 1 600 000 Ft, felépítményre
600 000 Ft + áfa azzal, hogy a 2007. évi CXXVII. törvény
142. §-a alapján az áfát a vevõnek kell teljesítenie.
Bánatpénz: a megajánlott nettó vételár 10%-a.
A követelésre és a felépítményre együttesen és külön-külön is tehetõ ajánlat.
A részletes információ a TREND Gazdasági Képviseleti Kft. (1024 Budapest, Lövõház u. 16/B II. 17.) irodájában, vagy dr. Zudor Mónika felszámolóbiztostól [tel.:
336-0321 vagy 06 (20) 454-3564] kérhetõ, munkanapokon 8–16 óra között.
A pályázóknak a bánatpénzt készpénzben a TREND
Gazdasági Képviseleti Kft. (1024 Budapest, Lövõház
u. 16/B II. 17.) irodája pénztárában letétbe kell helyeznie,
vagy a Kereskedelmi és Hitelbanknál vezetett 1020048336111448 számú bankszámlaszámra kell teljesíteni,
„ÉPSZOLG pályázat” megjegyzéssel, a befizetésnek meg
kell érkeznie a pályázat beadási határidejéig. A kiíró ezzel
az összeggel a bánatpénz szabályai szerint rendelkezik.
A pályázatot 2 példányban, zárt borítékban, „ÉPSZOLG” felirattal kell benyújtani a TREND Gazdasági
Képviseleti Kft. irodájába (1024 Budapest, Lövõház
u. 16/B II. 17.) postai úton, vagy személyesen.
A pályázat beadása legkésõbb a Cégközlönyben való
megjelenést (2008. augusztus 21.) követõ 15. napon
12 óráig.
Bontás: a beadástól számított 10 napon belül.
A pályázók a bontástól számított 10 napon belül értesítést kapnak az eredményrõl.
A pályázatnak az ajánlaton túl tartalmaznia kell a pályázó nevét, címét, adószámát, bankszámlaszámát, 30 napnál
nem régebbi cégkivonatának és aláírási címpéldányának
eredeti példányát, a bánatpénz befizetését igazoló banki
bizonylatát, vagy átvételi elismervényt. Magánszemély
pályázó esetén szükséges még személyi igazolvány másolat és a pályázat két tanúval történt hitelesítése.
A pályázatban egyértelmûen meg kell jelölni a fizetés
határidejét és az esetleges biztosítékokat is.
A pályázati ajánlatban 60 napos ajánlattételi kötöttséget
kell vállalni. Az ajánlati árat készpénzben vagy banki átutalással kell megfizetni, beszámításra vonatkozó ajánlatokat nem fogadunk el.
A pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent eladási kötelezettséget. A felszámoló megfelelõ ajánlat hiá-
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nyában dönthet úgy, hogy a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítja.
Az elõvásárlásra jogosultak e jogukat a nyilvános pályázat keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a
véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek.

A VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (Cg.: [01 10 044074]; székhelye:
1051 Budapest, Mérleg u. 12.) a VIACHEM Vagyonkezelõ és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [01 09 861488];
székhelye: 1023 Budapest, Bécsi út 25.) Fõvárosi Bíróság
20. Fpk. 01-2007-005536/8. sz. végzésével kijelölt felszámolója
nyilvános pályázati felhívás
útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodó szervezet tulajdonát képezõ alábbi vagyontárgyait:
különféle laboreszközök bitumenes masszákkal való
munkákhoz.
Irányár: nettó 1 200 000 Ft.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zrt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12., illetve 1364 Budapest, Pf. 428 címekre kér ,,VIACHEM Kft.
f. a. VÉTELI AJÁNLAT” megjelöléssel, kettõs zárt borítékban, személyesen vagy postai úton eljuttatni.
A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételérõl elismervényt állít ki.
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, a bánatpénz befizetésének, valamint a vételár fedezetének igazolását. Vállalkozás, illetve társaság ajánlattevõ esetében a pályázó
nevét, székhelyét, az azonosításra alkalmas további adatokat, hatályos cégkivonatát, az ajánlott vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, a vételár fedezetének igazolását, valamint
a bánatpénz befizetésének igazolását a pályázat benyújtásáig.
Az ajánlatok beérkezésének idõpontja: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008.
augusztus 21.) számított 20. nap 12 óra.
A pályázati ajánlat érvényességének feltétele a meghirdetett nettó irányár 10%-ának megfelelõ bánatpénz megfizetése a felszámoló CIB Banknál vezetett 1070003504225205-52000001 számú számlájára.
A meghirdetett laboreszközök csak egyben kerülnek értékesítésre. A részletes lista a felszámoló szervezetnél
megtekinthetõ.
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Az értékesítésre kerülõ tárgyak elõre egyeztetett idõpontban megtekinthetõk. További információ a felszámoló szervezet munkatársától dr. Magyarné Nádas Máriától a 06 (1) 484-0165-ös telefonszámon kapható.
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. Az értékelés eredményérõl jegyzõkönyv
készül.
Az ajánlatok elbírálásának eredményérõl a felszámoló
az érdekelteket írásban értesíti.
Megfelelõ, azonos értékû pályázat esetén a felszámoló
értékesítési versenytárgyalást tart, melynek feltételeit az
ártárgyalás megkezdését megelõzõen a résztvevõkkel ismerteti. Azonos értékû ajánlatnak minõsül, ha az ajánlati
ár a legmagasabb megajánlott vételár 90%-át elérte.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázatot
– megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

Kereskedelmi képviseletek megszûnése
A PALL AUSTRIA Filter GmbH Magyarországi
Közvetlen
Kereskedelmi
Képviselet
(Cg.:
[01 12 073306]; székhelye: 1112 Budapest, Dió u. 11.;
adószáma: [20275664-1-43]; a továbbiakban képviselet)
közzéteszi, hogy a képviselet alapítója a PALL AUSTRIA
Filter GmbH (székhely: AT-1160 Bécs, Thaliastrasse 85,
Ausztria; nyilvántartja a Bécsi Cégbíróság FN 88405 h
számon) 2008. július 31-én elhatározta a képviselet megszüntetését.
A képviselet felhívja hitelezõit, hogy követeléseiket a
Cégközlönyben való közzétételtõl (2008. augusztus 21.)
számított harminc (30) napon belül a képviselet fenti címére jelentsék be.
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A NETKING Consulting Incorporated Közvetlen
Kereskedelmi Képviselet (Cg.: [01 12 073553]; székhelye: 1125 Budapest, Gereben u. 4/A; képviselõ: Markus
M. Hasler) alapítója a 2008. július 17-én kelt határozatával
a képviselet jogutód nélküli megszüntetésérõl döntött.
A képviselet felhívja a NETKING Consulting Incorporated Közvetlen Kereskedelmi Képviselet hitelezõit, hogy
ismert követeléseiket a Cégközlönyben való közzétételtõl
(2008. augusztus 21.) számított 30 napon belül kielégítés
végett a NETKING Consulting Incorporated Közvetlen
Kereskedelmi Képviseleténél (1125 Budapest, Gereben
u. 4/A) jelentsék be.

A STEM GmbH Magyarországi Fióktelep (Cg.:
[01 17 000323]; székhelye: 1116 Budapest, Kondorosi
út 9. II. 9.; adószáma: [22131041-2-43]) közzéteszi, hogy
a STEM GmbH (DE-70567 Stuttgart, Zettachring 10 A.), a
fióktelep alapítója 2008. július 10-én elhatározta a fióktelep megszüntetését.
A fióktelep felhívja hitelezõit, hogy követeléseiket a
Cégközlönyben való közzétételtõl (2008. augusztus 21.)
számított harminc (30) napon belül a fióktelep fenti címére
jelentsék be.

Az ANDRAS VAGANY EGYÉNI VÁLLALKOZÓ
Magyarország Fióktelepe (Cg.: [01 17 000494]; székhelye: 1133 Budapest, Gogol u. 26.; adószáma:
[22535029-2-41]) alapítója, az ANDRAS VAGANY
egyéni vállalkozó (bejegyezve: Stockholm Megyei Cégbíróság, nyilvántartási szám: SE-600810-2177-002) 2008.
július 31-én elhatározta jogutód nélküli megszûnését.
Felhívja a fióktelep hitelezõit, hogy esetleges követeléseiket a fióktelep székhelyén a döntés Cégközlönyben
való közzétételétõl (2008. augusztus 21.) számított 30 napon belül jelentsék be.
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Közgyûlési meghívó
A Laurus Befektetési és Kereskedelmi Zrt.
(Cg.: [05 10 000221]; székhelye: 3525 Miskolc,
Városház tér 11.) igazgatósága

2008. szeptember 22-én
(délelõtt) 10 órakor, a társaság székhelyére

rendkívüli közgyûlést
hív össze.
Napirendi pontok:
1. A felügyelõbizottsági tag megválasztása.
2. Döntés osztalékelõleg kifizetésérõl.
3. Egyebek.
Laurus Zrt.

Bélyegzõk érvénytelenítése
A BioHungaricum Kft. (5540 Szarvas, Külterület 030/2.) 6. számú bélyegzõje elveszett.
A bélyegzõ 2008. augusztus 15-tõl érvénytelen.

A Trans Holding Group Kft. kör-, hosszú- és szárazbélyegzõje elveszett.
A bélyegzõk feliratai:
A hosszúbélyegzõn:
Trans Holding Group Kft.
Hirt Autó Kft.
Tamási
Vasút u. 1–3. 7090
Adószám: 11769491-2-17
A feliratok a kör- és a szárazbélyegzõn megegyeznek:
Trans Holding Group Mûszaki Szakértõ Iroda
Tamási 1
A bélyegzõk használata 2008. augusztus 8-tól érvénytelen
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette
DR. GECSÉNYI LAJOS, a történettudományok kandidátusa
és DR. MÁTHÉ GÁBOR, az állam- és jogtudományok kandidátusa
szerkesztésében

SUB CLAUSULA
1956
Dokumentumok a forradalom történetéhez
címû könyvét.
Mi és hogyan történt 1956 õszén? Miként roppant meg fokozatosan a diktatúra az októberig vezetõ hónapok során, mit
tettek és mit akartak a forradalom vezetõi, miközben az utcákon már a tankok dübörögtek és a fegyverek ropogtak?
És mit tettek a nagyhatalmak, melyek közül az egyik birodalma sáncait védte, a többi pedig az együtt érzõ kívülállás
paravánja mögül figyelte a példátlan bátorsággal vállalt harcot és bukást. Hiteles választ a kérdések láncolatára aligha
adhat más, mint a korabeli források tanúsága.
Ez indította a kötet szerkesztõit arra, hogy az 50. évforduló elõestéjén mindabból, amit fontosnak tartanak, a forradalom
elõzményeit, az odáig vezetõ utat, majd a hõsi küzdelem hátterében folyó hazai és nemzetközi tárgyalásokat, döntéseket, értékeléseket illetõen, egy kötetbe gyûjtve a történelemtudomány szabályai szerint ismét közzétegyék. Magyar,
orosz, angol, amerikai, osztrák levéltárak anyagából válogattak, és használták az elsõdleges közlés helyének megjelölésével az eddigi publikációkat is. Olyan gyûjtemény jött így létre, amely, ha nem is hiánytalanul, de meghatározó
elemeiben átfogja 1956 történetét.
A kötet 768 oldal terjedelmû, ára 6594 forint áfával.
Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.
Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

SUB CLAUSULA
1956
Dokumentumok a forradalom történetéhez
címû, 768 oldal terjedelmû kiadványt
(ára: 6594 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ..............................................................................................................................................
Utca, házszám: .....................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.
Keltezés: ........................................

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

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

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








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

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

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