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III. Utasítások, jogi iránymutatások
Az igazságügyi és rendészeti miniszter
17/2008. (HÉ 37.) IRM
utasítása
az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Minõsített Adatok Kezelési Szabályzatáról
A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi
LVII. törvény 28. § (2) bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 16/2008. (MK 106.) IRM utasítás melléklet 44. § (1) bekezdés c) pontja
alapján a következõ utasítást adom ki:

1. Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Minõsített Adatok Kezelési Szabályzatát a jelen utasítás mellékletében
foglaltak szerint határozom meg.
2. Az utasítás mellékletét képezõ Minõsített Adatok Kezelési Szabályzatát az érintettek közvetlenül is megkapják.
3. A szervezeti egységek vezetõi felelõsek azért, hogy munkatársaik a szabályzat elõírásait megismerjék és alkalmazzák, illetõleg az új dolgozók a belépéskor a szabályzatot kézhez kapják.
4. Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumban a minõsített adatok védelmével kapcsolatos feladatok ellátásának
irányítása a koordinációs szakállamtitkár feladat- és hatáskörébe tartozik.
5. Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba azzal, hogy a selejtezési és levéltárba adási határidõkre vonatkozó rendelkezéseit csak a hatálybalépését követõen keletkezett és az irattárba helyezett iratokra kell alkalmazni.
6. Az utasítás hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Iratkezelési
Szabályzatának és a Minõsített Adatok Kezelési Szabályzatának közzétételérõl szóló 9/2008. (IK 2.) IRM utasítás
2. melléklete.

Dr. Draskovics Tibor s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter
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Melléklet a 17/2008. (HÉ 37.) IRM utasításhoz

AZ IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM
MINÕSÍTETT ADATOK KEZELÉSI SZABÁLYZATA

2008. szeptember

TARTALOMJEGYZÉK
I. fejezet: Általános rendelkezések
II. fejezet: A minõsített adatok kezelésének irányítása és rendszere
III. fejezet: A minõsítés szabályai
IV. fejezet: A minõsített adat megismerése
V. fejezet: A minõsített adat kezelése
VI. fejezet: A minõsített adat forgalma
1. függelék: Minõsítési javaslat államtitok esetén
2. függelék: Minõsítési javaslat szolgálati titok esetén
3. függelék: Minõsítési jelzések
4. függelék: Iratkezelési záradék minta
5. függelék: Felülvizsgálati jelzések
6. függelék: Betekintési engedély minta
7. függelék: Titoktartási nyilatkozat minta betekintési engedélyhez
8. függelék: Megismerési engedély minta
9. függelék: Titoktartási nyilatkozat minta megismerési engedélyhez
10. függelék: Házinyomda sokszorosítás megrendelése
11. függelék: Minõsített adathordozó sokszorosítási záradék minta
12. függelék: TÜK belsõ iratminta
13. függelék: TÜK kimenõ iratminta

I. FEJEZET
Általános rendelkezések
Jelen Szabályzat az államtitokról és a szolgálati titokról szóló, többször módosított 1995. évi LXV. törvényben (a továbbiakban: Ttv.), valamint a minõsített adat kezelésének rendjérõl szóló 79/1995. (VI. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R) foglaltak alapján meghatározza:
a) azon kezelési eljárások és módszerek összességét, amelyek kizárják a nemzeti minõsített adatok illetéktelen személyek által történõ megismerését;
b) nemzeti minõsített adathordozók (iratok) készítésének, nyilvántartásának, kezelésének, továbbításának és irattári
kezelésének szabályait.
1. Jelen Szabályzat hatálya kiterjed
1.1. az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) szervezeti egységeire, illetve mindazon munkatársakra (a továbbiakban: ügyintézõk), akiknek munkavégzésük során államtitkot, illetve szolgálati titkot
tartalmazó adatot szükséges megismerniük, valamint
1.2. a Minisztériumnál keletkezett, ill. oda érkezett nemzeti minõsített adatok kezelésére.
2. A külföldi minõsítéssel és jelöléssel ellátott adatok kezelésére e Szabályzat rendelkezéseit csak abban az esetben
kell alkalmazni, amennyiben a Biztonsági Szabályzat ettõl eltérõen nem rendelkezik.
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II. FEJEZET
A minõsített adatok kezelésének irányítása és rendszere
3. A minõsített adatkezelés irányítása
3.1. A minõsített adatok védelmével kapcsolatos feladatok irányítását a koordinációs szakállamtitkár látja el, akit akadályoztatása esetén a Koordinációs és Belsõ Fejlesztési Fõosztály vezetõje helyettesít.
3.2. Az igazságügyi és rendészeti miniszter kijelöli a minisztérium titokvédelmi fel-ügyelõjét. A titokvédelmi felügyelõ felügyeleti jogköre kiterjed a minisztérium valamennyi szervezeti egységére, átruházott jogkörben egyedi utasítási joggal gyakorolja a kijelölõ vezetõ titokvédelmi jogosítványait.
3.3. A minisztérium szervezeti egységei titokvédelmi feladatainak közvetlen irányítása és ellenõrzése a szervezeti
egység irányításáért felelõs vezetõ feladata.
3.4. A szervezeti egység vezetõjének kell gondoskodni arról, hogy a munkatársak megismerjék a titokvédelmi elõírásokat és felelõs azok megtartásáért. A titokvédelmi szabályok megtartása a minisztérium valamennyi vezetõjének és
munkatársának munkaköri kötelezettsége.
4. A minõsített iratok kezelésének rendszere
4.1. A minisztériumban a nemzeti minõsítésû adatok kezelését a Koordinációs és Belsõ Fejlesztési Fõosztály Ügykezelési Osztálya keretében mûködõ TÜK Iroda, a külföldi minõsítéssel és jelöléssel ellátott adatok kezelését az Ügykezelési Osztály keretében mûködõ EU-NATO Adatnyilvántartó látja el. Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Iratkezelési Szabályzata (a továbbiakban: Iratkezelési Szabályzat) általános ügykezelési rendelkezéseit a minõsített adathordozók tekintetében jelen Szabályzatban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
4.2. A TÜK Iroda vezetõje összehangolja a TÜK Iroda feladatainak ellátását, szakmai támogatást és konzultációs segítséget nyújt a titkos ügykezelõk, valamint a minisztérium szervezeti egységeinél minõsített adatok kezelésével megbízott munkatársak számára és ellátja az R. 7. §-ában és 8. §-ában meghatározott feladatokat, valamint elõkészíti a Ttv.
10. §-ában és 28. §-ában elõírt felülvizsgálatot. A titkos ügykezelõ ellátja a minõsített adatok kezelésére a Ttv-ben és más
jogszabályokban meghatározott feladatokat, valamint a TÜK Iroda vezetõjének távollétében az õ feladatait is.

III. FEJEZET
A minõsítés szabályai
5. Minõsítésre jogosultak
5.1. A Ttv. 6. § (1) bekezdés o) pontja alapján felhatalmazott igazságügyi és rendészeti miniszteren kívül a minisztériumban államtitok és szolgálati titok minõsítésére jogosultak (a továbbiakban: minõsítõ) az államtitkárok, valamint a
szakállamtitkárok. A szolgálati titokkörbe tartozó adatok szolgálati titokká minõsítésére az önálló szervezeti egység vezetõje is jogosult.
6. A minõsítés
6.1. Az államtitokkörbe, illetõleg a szolgálati titokkörbe tartozó adat minõsítését az kezdeményezi, akinél a feladat
végrehajtása során az adat keletkezik (a továbbiakban: kezdeményezõ).
6.2. A kezdeményezõ az 1. illetve a 2. függelék szerint kitöltött minõsítési javaslatot terjeszti – a szolgálati út betartásával – a minõsítésre jogosult vezetõ elé. A minõsítés a minõsítési záradéknak a minõsítõ által történõ aláírásával történik.
6.3. A minõsítésre javasolt adatot a döntésig, de legfeljebb 30 napig a javasolt minõsítésre elõírt szabályok szerint kell
kezelni, e határidõ egy alkalommal 30 nappal meghosszabbítható.
6.4. A minõsítés alkalmával a 11. és 12. függelék szerint az államtitkot képezõ adat hordozóján (papír, elektronikusmobil adathordozó) az „Államtitok!” megjelölést és a „Szigorúan titkos!” minõsítési jelölést, a szolgálati titkot képezõ
adat hordozóján a „Szolgálati titok!” megjelölést és a minõsítõ döntésétõl függõen a „Titkos!”, „Bizalmas!”, illetve
„Korlátozott terjesztésû!” minõsítési jelölést, az érvényességi idõt, a minõsítõ nevét és beosztását, valamint az adat magyar származását jelölõ országjelet (MK/HU) fel kell tüntetni. Több lapból álló papíralapú adathordozón a minõsítési jelölést minden egyes lapon, annak felsõ részén és alsó részén középen is fel kell tüntetni. Ha a minõsítési jelölés feltüntetésére a minõsített adathordozón annak sajátos jellege miatt nincs mód, a minõsítés tényét külön iratba kell foglalni a minõsítési jelölés, az érvényességi idõ, a minõsítõ neve és beosztása feltüntetésével.
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6.5. Ha az irat
a) egyidejûleg állam- és szolgálati titkot is tartalmaz, mindkét titokfajta minõsítésére külön minõsítési javaslatot kell
készíteni és az iraton az összevont minõsítési jelzést kell alkalmazni;
b) az államtitokköri jegyzék különbözõ pontjai alá tartozó adatokat tartalmaz, azokat egy minõsítési javaslaton belül
külön-külön pontban kell minõsíteni és indokolni, érvényességi idõként pedig a leghosszabb érvényességi idõt kell feltüntetni. Ezt a szabályt kell alkalmazni akkor is, ha egy irat több szolgálati titkot tartalmaz.
6.6. A minõsítési javaslatot a minõsítendõ adat keletkezése, illetõleg a minõsítés kezdeményezésére köteles tudomására jutásának idõpontjában haladéktalanul, de legkésõbb a következõ munkanapon elkészíteni és a minõsítõnek megküldeni. A minõsítõ a minõsítésrõl 3 munkanapon belül dönt.
6.7. A minõsítési javaslat készítõje a minõsített irat nyilvántartásba vételérõl közvetlenül az irat elkészítése után a
TÜK Irodának történõ megküldéssel gondoskodik. A minõsítés mellõzése esetén az iratot a kezdeményezõ részére kell
visszaküldeni.
6.8. A minõsítés mellõzése vagy törlése esetén az iratot a nem minõsített köziratokra vonatkozó szabályok szerint kell
kezelni.
6.9. A minõsítési javaslatot és a minõsítés mellõzésére irányuló, külön íven készült feljegyzést az irat irattári példányával együtt kell õrizni.
6.10. A minõsített iraton a 3. függelék szerinti minõsítési jelzést kell feltüntetni és az irattári példányt a 4. függelék
szerinti irattári záradékkal kell ellátni.
6.11. Több lapból álló papíralapú adathordozón a minõsítõ jelölést minden egyes lapon, annak felsõ részén és alul középen is fel kell tüntetni. A minõsített adathordozó minden oldalára fel kell jegyezni a minõsített anyag példánysorszámát is.
6.12. A minõsített adathordozó készítéshez dokumentumsablon áll rendelkezésre.
7. A minõsítés felülvizsgálata
7.1. A felülvizsgálat során a minõsítés törléséhez és a minõsítés érvényességi idejének a megváltoztatásához is minõsítési javaslatot kell készíteni.
7.2. Amennyiben a felülvizsgálat eredményeként sem a minõsítés, sem annak érvényességi ideje nem változik az
5. függelék 1. pontja szerinti jelzést kell az iraton feltüntetni.
7.3. Amennyiben a felülvizsgálat eredményeként a minõsítés megváltozik, az új minõsítési záradéknak megfelelõ minõsítést el kell helyezni az eredeti iraton lévõ minõsítés mellé (5. függelék 2/a). pont.).
7.4. Amennyiben a minõsítõ az adat minõsítésének törlését rendeli el, az iraton az 5. függelék 2/b. pontjában meghatározott jelzést kell alkalmazni.
7.5. A minõsítés érvényességi idejének lejártával a minõsítés megszûnését a minõsítési javaslat és az iraton elhelyezett
minõsítési jelzés áthúzásával kell jelölni.
7.6. A minõsítési jelölést és annak megváltozását az adathordozón kívül a minõsített adat nyilvántartására szolgáló segédleten is rögzíteni kell.
7.7. A felülvizsgálatra vonatkozó jelölések feltüntetését úgy kell elvégezni, hogy abból minõsítés és az érvényességi
idõ egyértelmûen kiderüljön.

IV. FEJEZET
A minõsített adat megismerése
8. A minõsítésre jogosult, a titokbirtokos és a titokvédelmi felügyelõ feladat- és hatáskörében engedély nélkül hozzáférhet a minõsített adathoz. Más személy csak a Ttv. 2. § (1) bekezdés 7. és 8. pontjában meghatározott megismerési engedély, illetõleg betekintési engedély alapján jogosult a minõsített adat megismerésére. Önmagában beosztás és tisztség
alapján nem engedélyezhetõ a minõsített adatba történõ betekintés.
9. Betekintési engedély
9.1. A minõsített adatba történõ szükség szerinti betekintést igazságügyi és rendészeti miniszteren kívül az államtitkár, valamint a szakállamtitkár (a továbbiakban: betekintést engedélyezõ) a 6. függelék szerinti iratminta felhasználásával engedélyezi, ha
a) a minõsített adatok megismerése az érintett hivatali feladatainak ellátásához szükséges, és
b) a betekintõ valóban megismerte a titokvédelmi szabályokat, és
c) részére a minõsített irat védelmére vonatkozó feltételek biztosítottak, illetõleg
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d) a betekintõ a 7. függelék szerinti titoktartási nyilatkozatot a TÜK Iroda vezetõje, illetõleg a titokvédelmi felügyelõ
jelenlétében aláírja, továbbá
e) a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény 71. § /2/ bekezdésében írtak szerinti nemzetbiztonsági ellenõrzés
során kockázati tényezõ nem merült fel.
9.2. A betekintési engedélynek tartalmaznia kell a jogosult nevét, születési helyét, idejét, anyja nevét, lakcímét, hivatali beosztását, szolgálati helyét a szervezeti egység meg-nevezésével, a minõsített adattal való rendelkezés terjedelmét
(Ttv. 2. § (1) bekezdés 4) pont).
9.3. A TÜK Iroda helyiségében ki kell függeszteni a – titokvédelmi felügyelõ által jóvá-hagyott – betekintõk naprakész névjegyzékét. A jegyzék tartalmazza a betekintésre jogosult nevét, beosztását, szolgálati helyét a szervezeti egység
megnevezésével, az érvényes, kockázati tényezõt fel nem tárt nemzetbiztonsági ellenõrzés típusát és érvényességi idejét,
valamint a minõsített adattal való rendelkezés terjedelmét (Ttv. 2. § (1) bekezdés 4) pont).
9.4. A betekintést engedélyezõ a betekintési engedélyt visszavonja, ha
a) a jogosult hivatali feladatainak ellátásához a minõsített adatok megismerése a továbbiakban nem szükséges,
b) a jogosulttal szemben az államtitok vagy a szolgálati titok megsértésének alapos gyanúja miatt eljárás indult,
c) a jogosult munkaviszonya megszûnik.
9.5. A betekintési engedély visszavonása esetén a betekintést engedélyezõ gondoskodik a jogosult egyidejû értesítésérõl.
9.6. A betekintési jogosultság a betekintési engedély visszavonásával szûnik meg.
9.7. A betekintési engedély visszavonásával egyidejûleg be kell vonni a korábbi jogosultnál lévõ minõsített iratokat.
9.8. A betekintési engedélyek kiadásáról és visszavonásáról a TÜK Iroda vezetõjét értesíteni kell. A TÜK Iroda vezetõjének feladata az engedélyek és nyilatkozatok nyilván-tartása és õrzése, a betekintési engedéllyel rendelkezõk névjegyzékének naprakészen tartása, az engedély visszavonása esetén pedig az iratokkal való elszámoltatás.
10. Megismerési engedély
10.1. A minõsített adat egyszeri megismerésének engedélyezésére az igazságügyi és rendészeti miniszteren kívül az
államtitkár, valamint a szakállamtitkár jogosult. Az engedély kiadására a 8. függelék szerinti iratminta felhasználásával
az érdekelt írásbeli kérelmére kerül sor.
10.2. A kérelemnek a következõket kell tartalmaznia:
a) kérelmezõ neve, születési helye, ideje, anyja neve, állandó lakcíme, vagy tartózkodási helye; szervezet esetén a
szervezet neve, székhelye és az eljáró személy képviseleti jogosultsága,
b) a kérelmezõ mely adat megismerésére és milyen jogcímen tart igényt.
c) nyilatkozatot arról, hogy a kérelmezõ rendelkezik-e 1995. évi CXXV. törvény 71. § szerinti biztonsági ellenõrzéssel.
10.3. A kérelmezõ az 1995. évi CXXV. törvény 71. § szerinti biztonsági ellenõrzésnek köteles magát alávetni, ha érvényes ellenõrzéssel nem rendelkezik.
10.4. Az engedélynek tartalmaznia kell a 10.2 pont a) és b) pontjában foglalt adatokat, a megismertetés helyét, idejét
és módját, valamint a titoktartási kötelezettségre történõ felhívást.
10.5. Az engedélyhez csatolni kell a kérelmezõ által aláírt 9. függelék szerinti titoktartási nyilatkozatot.

A nyilvánosságra hozatal engedélyezése
11. A minõsített adat nyilvánosságra hozatalát az igazságügyi és rendészeti miniszter egyedileg engedélyezi. Az engedélynek tartalmaznia kell:
a) a nyilvánosságra hozatal indokát,
b) az adat megnevezését, minõsítését, az irat számát és tárgyát,
c) a minõsítés teljes vagy részleges törlésére vonatkozó rendelkezést,
d) a nyilvánosságra hozatal módját és idõpontját.

A minõsített adat külföldre továbbítása
12. Minõsített adatot külföldre vagy külföldrõl diplomáciai, illetve konzuli futár, valamint a nemzetközi jog alapján
velük azonos kiváltságokat és mentességeket élvezõ személy továbbíthat, illetõleg ilyen adat vezetékes és vezeték nélküli adatátviteli rendszerben is kizárólag rejtjelezve továbbítható.
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12.1. Államtitkot külföldi szervnek vagy személynek átadni, az adat átadásának engedélyezésére törvény felhatalmazása alapján jogosult minõsítõ írásbeli engedélyével lehet.

A minõsített adat tudományos kutatás céljára történõ felhasználásának engedélyezése
13. Minõsített adat kutatás céljára történõ felhasználását az igazságügyi és rendészeti miniszteren kívül az államtitkár,
valamint a szakállamtitkár – a kutatásra jogosult írásbeli kérelmére – engedélyezheti. A kérelemnek tartalmaznia kell a
kutatásra jogosult tudományos kutató intézmény megnevezését, székhelyét, valamint az intézmény nevében eljáró kutató személy-azonosító adatait. A kérelemhez mellékelni kell a kutatási tervet, továbbá nyilatkozni kell a biztonsági ellenõrzés meglétérõl.
13.1. A megismerési engedély tartalmazza
a) a kutató személyazonosító adatait
b) a kutatás célját, a kutatási tervre hivatkozással,
c) a kutató részére átadható minõsített adatok megnevezését,
d) a felhasználás korlátaira és védelmére vonatkozó elõírásokat,
e) a titoktartási kötelezettségre való felhívást.

Felmentés a titoktartási kötelezettség alól
14. A bíróság, a közigazgatási hatóság vagy állami szerv írásbeli megkeresésére a minõsítõ felmentést adhat a titoktartási kötelezettség alól. A titoktartási kötelezettség alól felmentés adható akkor is, ha ez a hivatali feladatok ellátása miatt
szükséges.
14.1. Az engedélynek tartalmaznia kell
a) a mentesített nevét, hivatali beosztását,
b) a megkeresõ szerv ügyszámát és az eljárás tárgyát,
c) a mentesítésre vonatkozó korlátokat és feltételeket.

V. FEJEZET
A minõsített adat kezelése
15. A minõsített adat nyilvántartása
15.1. A TÜK Irodán az alábbi nyilvántartási segédleteket kell használni:
a) fõnyilvántartó könyv, mely a hitelesített iratkezelési segédeszközök nyilvántartására szolgál;
b) iktatókönyv (külön-külön a bennük nyilvántartott iratok minõsítésének megfelelõen);
c) kézbesítõ karton
d) belsõ átadókönyv
e) bejövõ futárküldemények nyilvántartó könyve, mely futárjegyzékszám alapján emelkedõ számsorrendben tartalmazza a bejövõ futárküldeményeket tartalmazó futárjegyzékeket;
f) kimenõ futárküldemények nyilvántartó könyve, mely futárjegyzékszám alapján emelkedõ számsorrendben tartalmazza a kimenõ futárküldeményeket tartalmazó futárjegyzékeket;
g) sokszorosítási napló;
h) kísérõlap mágneses adathordozóhoz;
i) másodkulcsok nyilvántartása.
15.2. A TÜK irodavezetõ, illetõleg titkos ügykezelõ a használatba vett segédletekrõl a fõ-nyilvántartó könyv felhasználásával nyilvántartást vezet.
16. Az iktatás
16.1. Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium valamennyi nemzeti minõsítésû adatát a TÜK Iroda iktatja az e célra
rendszeresített papíralapú vagy elektronikus iktató-könyvben. A külföldi minõsítéssel és jelöléssel ellátott adatokat az
azok kezelésére vonatkozó szabályok szerint az EU-NATO Adatnyilvántartó veszi nyilvántartásba.
16.2. A más szervtõl érkezett adatot a beérkezés sorrendjében, a belsõ minõsítési védelmet igénylõ adatot a minõsítési
javaslat elkészítését követõen haladéktalanul iktatni kell. A közigazgatási egyeztetésre bocsátott nem nyilvános elõter-
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jesztések elõkészítõ anyagainak iktatása a szakfõosztályoknál történik. Az államtitkári értekezletre, illetve kormányülésekre kerülõ nem nyilvános ülésanyagok, illetve a minõsített elõterjesztések iktatását a TÜK Iroda végzi.
16.3. Az iktatáshoz használt nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy abból az érkezett, készített, továbbított, illetve irattárba helyezett adathordozó nyilvántartási száma, lapjainak száma, példányszáma, példányainak sorszáma, az irat tárgya
és egyes példányainak holléte megállapítható legyen.
16.4. Az azonos ügyben keletkezett minõsített és nem minõsített adatot együtt kell nyilvántartani és kezelni, a minõsített adatot nem tartalmazó iraton azonban minõsítõ jelölés nem alkalmazható.
16.5. Az irat iktatása alszámokra tagolódó fõszámos rendszerben történik.
16.6. Az iktatást naptári évenként 1-es sorszámmal kell kezdeni. Az államtitkot tartalmazó iratnál a sorszám elõtt a 00,
a szolgálati titkot tartalmazó iratnál 0 megkülönböztetõ jelölést kell alkalmazni. Az iktatószám után „Szigorúan titkos!
minõsítési jelölésnél „SZT”, „Titkos!” minõsítési jelölésnél „T”, „Bizalmas!” minõsítési jelölésnél „B”, „Korlátozott
terjesztésû!” minõsítési jelölésnél „KT”, jelölést kell alkalmazni.
16.7. Az iktatószám a következõ adatokat tartalmazza:
a) az iktatást végzõ szervezeti egység megnevezését (TÜK Iroda),
b) az iktatókönyv fõnyilvántartási számát,
c) az iktatókönyv szerinti sorszámot és alszámot,
d) az iktatás évét,
e) a 16.6. pont szerinti megkülönböztetõ jelölést, a minõsítési jelölésnek megfelelõ rövidítést.
16.8. A láttamozás és tudomásulvétel céljából megküldött iratot nem szabad újra iktatni.
16.9. A válaszként érkezett irat a TÜK Iroda iktatószámát kapja.
16.10. Az iratot az iktatáskor az iktatóbélyegzõ lenyomatával kell ellátni és a lenyomat rovatait ki kell tölteni. Az iktatóbélyegzõ rovatai:
a) Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium TÜK Iroda megnevezés,
b) iktatószám,
c) iktatás dátuma,
d) mellékletek száma.
16.11. Az iktatás során az alapirat mellékleteit a minõsítések elkülöníthetõsége érdekében külön-külön alszámra kell
iktatni, és fel kell tüntetni, hogy mely irat mellékletét képezik. Amennyiben több melléklet van, ezeket sorszámmal kell
ellátni.
16.12. A minõsített adatok elektronikus iktatásáról havonta mobil adathordozóra biztonsági másolatot kell készíteni,
amelyet a TÜK Iroda vezetõje tárol. Az elektronikus formátumú iktatókönyvet minden naptári év végén le kell zárni és ki
kell nyomtatni.
16.13. A TÜK Irodába érkezett adatot iktatás után a lehetõ legrövidebb idõn belül továbbítani kell a címzettnek, ha soron kívüliségre utaló jelzés van feltüntetve, akkor azonnal.

VI. FEJEZET
A minõsített adat forgalma
17. A minõsített adathordozó készítésénél a R. 21-23. §-ában foglalt rendelkezéseket kell megfelelõen alkalmazni.
A minõsítési javaslat készítõje, a betekintõ (együtt: ügyintézõ) a vonatkozó utasításokat a TÜK Iroda részére mindig
írásban teszi meg. A TÜK Iroda munkatársai szóban kiadott utasítást nem teljesíthetnek.
18. Más szervezeti egységhez minõsített adatot a TÜK Iroda által rendelkezésre bocsátott, hitelesített átadókönyvben
kell átadni.
19. A 3000-es kormányhatározatok bemutatási sorrendjét a Koordinációs és Belsõ Fejlesztési Fõosztály vezetõje határozza meg.
20. A minõsített adathordozót a megfelelõ minõsítési jelöléssel ellátott zárt küldeményben kell továbbítani a R.
33. §-ában foglaltak szerint. A küldeményt csak a címzett, illetõleg a hivatali egységhez tartozó betekintési engedéllyel
rendelkezõ személy bonthatja fel.
21. Amennyiben a minõsítõ a minõsítéssel egyidejûleg a R. 22. §-ában foglaltak szerint különleges kezelési utasítást
rendelt el, ezt a minõsített adathordozón, illetve annak csomagolásán is fel kell tüntetni.

2008/37. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

6229

22. A minõsítõ kezelési utasításától eltérni csak a minõsítõ írásbeli engedélyével, illetve hozzájárulásával lehet.
23. A zárt borítékba csomagolt „SK” jelzéssel sajátkezû felbontásra küldött iratot „SK” jelzés miatt felbontás nélkül
továbbítva címû kísérõlappal kell a címzettnek továbbítani, aki a kísérõlap hiánytalan kitöltésével igazolja annak átvételét. Amennyiben a minõsített adatot a TÜK irodavezetõ, illetõleg a titkos ügykezelõ sem ismerheti meg, azt a címzett zárt
borítékba teszi és csak a nyilvántartáshoz szükséges adatokat közli a titkos ügykezelõvel.
24. A TÜK Iroda vezetõje, illetõleg a titkos ügykezelõ gondoskodik a betekintési, illetve a megismerési engedéllyel
rendelkezõ személy részére az irat kiadásáról, visszavételérõl. Az átadás tényét és idõpontját nyilvántartásba veszi és a
betekintõvel a kézbesítõ kartonon aláíratja.
25. Minõsített adathordozó sokszorosítása
25.1. A minõsített adathordozó sokszorosítása esetén a R. 24. §-ának rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni.
A másolat készítését a titokbirtokos írásban engedélyezheti – kivéve –, ha a minõsítõ másként rendelkezett.
25.2. Minõsített iratot csak a TÜK Irodán keresztül, a minisztérium nyomdájában lehet sokszorosítani a 10. függelékben szereplõ megrendelõlap 2 példányban való kitöltésével.
25.3. A minõsített adatot tartalmazó irat sokszorosításának tényét a TÜK Iroda titkos ügy-kezelõje a sokszorosítási
naplóba rögzíti.
25.4. A sokszorosítást megelõzõen az eredeti irat irattári példányán a 11. függelék szerintizáradékot kell alkalmazni.
25.5. A sokszorosítást elvégezni csak a minõsítés és a szükséges kezelési utasítások feltüntetése után lehet.
26. A minõsített adathordozó tárolása
26.1. A koordinációs szakállamtitkár engedélyezheti, hogy az ügyintézõ az adathordozót a hivatali helyiségében lévõ
páncél- vagy lemezszekrényében tárolja, amennyiben a páncél, illetõleg lemezszekrény fém pecsétnyomó lenyomatával
ellátott biztonsági lakattal is elzárható. Az ügyiratot az ügyintézõ az ügy elintézését követõ 30 napon belül köteles a minõsített adat tárolása céljából visszaadni a TÜK Irodának.
26.2. Amennyiben a 26.1. pontban meghatározott feltételek nem teljesíthetõk, a munkaidõ végeztével a minõsített
adathordozókat a hivatali egység vezetõjének páncél- vagy lemezszekrényébe kell elhelyezni. Amennyiben a feltételeknek ez utóbbi sem felel meg, úgy a TÜK Irodának kell átadni.
26.3. A TÜK Irodát a minõsített adatok védelméhez szükséges technikai, elektronikai eszközökkel kell felszerelni
(rács, riasztó, tûzjelzõ).
26.4. A minõsített adatok tárolására szolgáló lemezszekrényeket sorszámmal kell ellátni, és minden szekrényhez
eggyel több kulcsot kell biztosítani, mint ahány minõsítõ, illetõleg betekintõ használja. A fém pecsétnyomók számának
meg kell egyezni a lemezszekrényt használók számával, és azokon fel kell tüntetni a páncél- vagy lemezszekrény számát.
26.5. A lemezszekrény elsõ kulcsát a TÜK Iroda õrzi. A többi kulcs õrzésérõl a betekintõk gondoskodnak. A lemezszekrények kulcsát tilos az épületbõl kivinni. Azokat külön fémdobozban kell elzárni és a záró gyurmát a betekintõ, illetõleg minõsítõ pecsétnyomójával ellátni. A lepecsételt kulcsdobozokat a bejárati õrség irodájában kell elhelyezni
26.6. A lemezszekrény kulcsának elvesztését és az illetéktelen hozzáférésre utaló nyomokat azonnal jelenteni kell a titokvédelmi felügyelõnek, vagy a TÜK Iroda vezetõjének. A bejelentést követõen ellenõrizni kell a szekrényben tárolt
iratokat és intézkedni kell a zár lecserélésérõl.
26.7. A TÜK Irodán valamint a TÜK Irodán kívül tárolt iratokat a TÜK Iroda vezetõje, az Ügykezelési Osztály vezetõje és a titokvédelmi felügyelõ szükség szerint, de legalább évente egyszer ellenõrzi. Az ellenõrzés eredményérõl a
koordinációs szakállamtitkárt tájékoztatni kell.
27. Az iratok irattározása és selejtezése
27.1. Az iratokat az Iratkezelési Szabályzat szerinti Irattári Terv alapján kell irattározni. Az irattári terv meghatározza,
hogy mely iratokat kell a levéltárnak átadni, illetõleg, hogy azok hány év elteltével selejtezhetõk.
27.2. A TÜK Iroda vezetõje, illetõleg a TÜK ügykezelõ az irattározás tényét az iktatókönyvbe bejegyzi.
27.3. Az irattári terv szerint selejtezhetõ iratokat a minõsítés megszüntetését, ill. megszûnését követõen, az õrzési idõ
lejárta után selejtezni kell.
27.4. Az iratok selejtezését az Ügykezelési Osztály vezetõje irányítja. A selejtezésrõl a le-véltárat elõzetesen a selejtezési jegyzõkönyv megküldésével kell értesíteni. A meg-semmisítésre a levéltár hozzájárulását követõen kerülhet sor.
27.5. Az iratok megsemmisítését (zúzda, égetés) a TÜK Iroda vezetõje ellenõrzi.
27.6. A feleslegessé vált minõsített adathordozók megsemmisítésére a R. 26. §-ában foglaltak irányadók, mely szerint
a munkapéldány, illetve másolat, valamint másolat készítésekor keletkezett rontott példány kivételével a minõsítés megszüntetéséig, illetve megszûnéséig – minõsített adathordozó nem semmisíthetõ meg.
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28. Iratok átadása a levéltárnak
28.1. A 15 évnél régebben keletkezett nem selejtezhetõ iratokat a minõsítés érvényességi idejének lejártát követõ naptári év végéig kell a levéltárnak átadni.
28.2. A levéltári átadásra a nem minõsített iratok átadására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Titokvédelmi ellenõrzés
29. A titokvédelmi ellenõrzésrõl (Ttv. 22. § b/ pont, R. 7. §) a TÜK Iroda vezetõje, az Ügykezelési Osztály vezetõje és
a titokvédelmi felügyelõ jegyzõkönyvet vesz fel, amely tartalmazza:
a) az ellenõrzött szervezeti egység(ek) megnevezését,
b) az ellenõrzésben részt vevõ személyek nevét, beosztását,
c) az ellenõrzés helyét és idejét,
d) az ellenõrzés megállapításait, a feltárt hiányosságokat, a hiányzó iratok megjelölését,
e) az érintett hiányosságokkal kapcsolatos nyilatkozatát,
f) a megtett és a további szükséges intézkedéseket,
g) javaslatot a felelõsségre vonásra,
h) a résztvevõk aláírását.
29.1. A jegyzõkönyvet meg kell küldeni
a) a koordinációs szakállamtitkárnak,
b) a Koordinációs és Belsõ Fejlesztési Fõosztály vezetõjének,
c) az ellenõrzött szervezeti egység vezetõjének,
d) a titokvédelmi felügyelõnek.
29.2. A jegyzõkönyv alapján szükséges intézkedésekrõl a titokvédelmi felügyelõ tájékoztatja koordinációs szakállamtitkárt.
29.3. A jegyzõkönyv egy példányát a TÜK Iroda õrzi nem nyilvános közokiratként.
30. Amennyiben a TÜK Irodában nyilvántartott irat minõsítése megszûnt, a TÜK Iroda a törlést az iratokon és a nyilvántartásban átvezeti, a törölt minõsítésû, tárgyévben keletkezett iratokat az új minõsítésnek megfelelõen átiktatja, a régebben keletkezetteket az õrzési idõ lejárta után a Levéltárnak átadja, ill. selejtezi.
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1. függelék

MINÕSÍTÉSI JAVASLAT ÁLLAMTITOK ESETÉN

(szervezeti egység)

Melléklet:
Tárgy: Javaslat államtitokká minõsítésre

MINÕSÍTÉSI JAVASLAT
……………………………………... részére

Javasolom a ...………………………………………………… tárgyában készült irat államtitokká minõsítését „Szigorúan titkos!” minõsítési jelöléssel ....……..(év/hónap/nap) érvényességi idõ megállapításával.
Javasolt felülvizsgálati idõköz 1 ……….év
Javasolt különleges rendelkezés2
……………………………………………

Indokolás: Az irat az állami és szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény 1. sz. mellékletét alkotó államtitokköri
jegyzék …pontjában foglalt adatot tartalmaz.
Az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény 2. sz. mellékletében szereplõ irány-adó szempontok figyelembevételével az adat érvényességi idõ lejárta elõtti nyilvánosságra hozatala / jogosulatlan megszerzése
vagy felhasználása / illetéktelen személy tudomására hozása/3 sérti/veszélyezteti3 a Magyar Köztársaság érdekeit4,
mert………………………………………………….
A minõsítés érvényességi idejének a törvényben meghatározott leghosszabb idõtartama ...........év, a konkrét esetben a
nyilvánosság …….éven túli korlátozása nem indokolt 1.
A törvényben meghatározott felülvizsgálati idõköztõl való eltérés 1 indoka az, hogy,
……………………………………………………………………………
Dátum:
………………………………………………
(kezdeményezõ aláírása)

Minõsítési záradék:
Elrendelem a mellékelt irat államtitokká minõsítését.
„Szigorúan titkos!” minõsítési jelöléssel
Dátum
………………………………………………
(minõsítõ aláírása)

1

Csak a törvényben meghatározott idõtartamtól való eltérés esetén.
Az R. 22. §-ának (2) bekezdése alapján a megfelelõ rendelkezést kell beírni.
3
Csak a megfelelõ szövegrész írandó be.
4
A Ttv. 3.§ (1) bekezdésében felsorolt államérdekek közül a veszélyeztetett érdek megjelölése.
2
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2. függelék

MINÕSÍTÉSI JAVASLAT SZOLGÁLATI TITOK ESETÉN
(szervezeti egység)

Melléklet:
Tárgy: Javaslat szolgálati titokká minõsítésre

MINÕSÍTÉSI JAVASLAT
……………………………………... részére

Javasolom a ……………………………………. tárgyában készített irat szolgálati titokká minõsítését
„Titkos!” / „Bizalmas!” / „Korlátozott terjesztésû!” minõsítési jelöléssel 5 ….év érvényességi idõ megállapításával.
Javasolt felülvizsgálati idõköz 6 …...év

Indokolás: Az irat a Magyar Közlöny ……..számában közzétett Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Szolgálati
Titokköri Jegyzékének ……… pontjában foglalt adatot tartalmaz.
Az adat érvényességi idõ lejárta elõtti nyi1vánosság hozatala / jogosulatlan megszerzése és felhasználása illetéktelen
személy részére hozzáférhetõvé tétele/7 sérti az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium mûködésének rendjét / akadályozza feladat- és hatáskörének illetéktelen befolyástól mentes gyakorlását / 3 ‚ mert ……………………………..
A minõsítés érvényességi idejének a törvényben meghatározott leghosszabb idõtartama…….év, a konkrét esetben a
nyilvánosság ..…..éven túli korlátozása nem indokolt 2.
A törvényben meghatározott felülvizsgálati idõtõl való eltérés indoka az, hogy ………………………..2

Dátum
………………………………………………
(kezdeményezõ aláírása)

Minõsítési záradék:
Elrendelem a mellékelt irat szolgálati titokká minõsítését „Titkos!” / „Bizalmas!” / „Korlátozott terjesztésû!” minõsítési jelöléssel 1.

Dátum:
………………………………………………
(minõsítõ aláírása)

5
6
7

Csak a megfelelõ szöveg írandó be.
Csak a törvényben meghatározott, idõtartamtól való eltérés esetén.
Csak a megfelelõ szövegrész írandó be.
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3. függelék

MINÕSÍTÉSI JELZÉSEK

1. Államtitok jelzése
ÁLLAMTITOK!
SZIGORÚAN TITKOS! MK/HU
Érvényességi idõ:….év….hó….nap
Minõsítõ neve és beosztása …………………………………….
……………számú példány

2. Szolgálati titok jelzése
SZOLGÁLATI TITOK!
TITKOS! MK/HU
Érvényességi idõ:….év….hó….nap
Minõsítõ neve és beosztása …………………………………….
……………számú példány
SZOLGÁLATI TITOK!
BIZALMAS! MK/HU
Érvényességi idõ:….év….hó….nap
Minõsítõ neve és beosztása …………………………………….
……………számú példány
SZOLGÁLATI TITOK!
KORLÁZOTOTT TERJESZTÉSÛ! MK/HU
Érvényességi idõ:….év….hó….nap
Minõsítõ neve és beosztása …………………………………….
……………számú példány

3. Összevont jelzés
ÁLLAMTITOK!
SZIGORÚAN TITKOS! MK/HU
…………………………………….8
Érvényességi idõ:….év….hó….nap
TITKOS! MK/HU
…………………………………….
Érvényességi idõ:….év….hó….nap
Minõsítõ neve és beosztása …………………………………….
……………számú példány

8

Ha az eltérõ minõsítésû adatok elkülöníthetõ irat- vagy szövegrészben fordulnak elõ, azok megjelölése.

6234

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

2008/37. szám
4. függelék

IRATKEZELÉSI ZÁRADÉK MINTA

Készült:
Egy példány:
Az irat készítõje:
Gépelte:
Címzettek:
Irattári kezelési jelzés:

………… példányban
………… oldal
…………………………………………
telefonszáma: ……………………………
…………………………………………
………… példányszám
…………………………………………

Ha a címzettekrõl külön elosztó jegyzék készül, azt a minõsített irat irattári példányával együtt kell megõrizni.

5. függelék

FELÜLVIZSGÁLATI JELZÉSEK

1. Változatlan minõsítés esetén
FELÜLVIZSGÁLVA
……..év………hó……… napján
A felülvizsgáló neve és beosztása:
…………………………………….
A minõsítés nem változott.

2. Változó vagy törölt minõsítés esetén
2.a) ÚJ MINÕSÍTÉS:…………
Érvényességi idõ:….év….hó….nap
Minõsítõ neve és beosztása:
…………………………………….
A felülvizsgálat idõpontja: ……..év………hó……… nap
2.b.) MINÕSÍTÉS TÖRÖLVE
……..év………hó……… nap
Minõsítõ neve és beosztása:
…………………………………….
A felülvizsgálat idõpontja:
……..év………hó……… nap
felülvizsgálat napján

…………………………………
(TÜK Iroda vezetõjének aláírása)
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6. függelék

BETEKINTÉSI ENGEDÉLY MINTA
IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM
Szám:

………sz. pld.

BETEKINTÉSI ENGEDÉLY
(engedély a titokvédelmi hatáskör ellátására)
Név:……………………………………………………... beosztás:………………….……………………………..…
(szül. idõ:…………………………………………………szül. hely:……….…………………………………………
anyja neve……………………………………….…….… lakcíme:……...……………………………………………)
részére az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium ………………………………...…………………………………
(szervezeti egység megnevezése) feladat- és hatáskörébe tartozó feladatok ellátása érdekében az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény 2. § (1) bekezdés 8. pontja szerinti engedélyt megadom
– *a munkakör ellátásához szükséges
– *meghatározott idõszakra: 20…. év…….….……hó...….napjától 20.....év……….……..hó…..napjáig
– *speciális………………………………………..megbízásának hatálya alá tartozó
– *eseti szakértésre vonatkozó
– *konkrét ügyre vagy tárgyra vonatkozóan (pl. véleményezés):……………………….
minõsített adatok körére.
Az engedély alapján a betekintésre jogosult a minõsített adatok vonatkozásában a Ttv. 2. § (1) bekezdés 4. pontjában
meghatározott rendelkezési jogosultságok közül kizárólag az alábbi alpontokban meghatározott rendelkezésre jogosult.
Eszerint a fent meghatározott adatkörben
x a) minõsített adatba betekinthet,
x b) minõsített adatot birtokában tarthat,
x c) más által minõsített adat alapján további minõsített adatot készíthet és azon az eredeti minõsítést feltüntetheti
(a minõsítést megismételheti)
x d) minõsített adatot másolhat, sokszorosíthat (ha a „Nem másolható!” különleges kezdési jelzés nem szerepel az iraton),
x c) minõsített adatba betekintést más számára is engedélyezhet,
x f’) minõsített adatot feldolgozhat és felhasználhat,
x g) minõsített adatot felülvizsgálhat,
x h) minõsített adatot nyilvánosságra hozhat,
x i) minõsített adatot külföldi személy vagy külföldi szerv részére hozzáférhetõvé tehet,
x j) minõsített adatot külföldre vihet vagy külföldrõl behozhat,
x k) a titoktartási kötelezettség alól felmentést adhat,
x l) megismerési engedély kiadására jogosult.
A betekintési engedély visszavonásig érvényes és nem selejtezhetõ.
Budapest, 20…
………………………………………………
engedélyezõ aláírása
Készült: 2 példányban
Terjedelem: 1 lap
Kapja: 1. sz.pld. A betekintésre jogosult
2. sz.pld. Irattár

1. számú példányt átvettem:
………………………………………………
a betekintésre jogosult aláírása

* A megfelelõ rész bekarikázandó!
x Azt a rendelkezési jogosultságot, amelyet a betekintésre jogosult nem kapott meg, X-szel ki kell húzni!
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7. függelék

TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT MINTA BETEKINTÉSI ENGEDÉLYHEZ

TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT
betekintési engedélyhez

1. Alulírott………..……………………………tudomásul veszem, hogy……………………………… által 20…….
……………….-án aláírt………………………… számú betekintési engedély birtokában az államtitokról és a szolgálati
titokról szóló 1995. évi LXV. törvényben (továbbiakban a minõsített adat kezelésének rendjérõl szóló 79/1995. (VI. 30.)
Korm. rendeletben (a továbbiakban: R.), és más jogforrásokban meghatározott titokvédelmi elõírások hatálya alá tartozom.
2. Tudomásul veszem továbbá, hogy a fenti számú betekintési engedélyben szereplõ minõsített adathordozók vonatkozásában a minõsítés érvényességi ideje alatt a Ttv. 16.§ (1) bekezdés b) pontjában meghatározott titoktartási kötelezettség terhel és a Ttv. 16.§ (2) bekezdésére figyelemmel a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV.
törvényben elõírt nemzetbiztonsági ellenõrzés hatálya alá tartozom.
3. A Ttv-ben, az R-ben, valamint a titokvédelmi szabályzatban meghatározott elõírásokat alkalmazás szinten megismertem és azokat maradéktalanul betartom. A minõsített adathordozók tartalmát illetéktelen részére nem tehetem hozzáférhetõvé és semmilyen formában nem hozhatom tudomására, így különösen nem publikálhatom.
4. A hatáskörömbe tartozó részletes titokvédelmi eljárási szabályokról oktatásban részesültem.
5. Ismert elõttem, hogy a rendelkezésemre bocsátott adathordozók tartalmát nem használhatom fel, az adathordozókról a minõsítõ vagy a titokbirtokos szerv vezetõjének engedélye nélkül se másolatot, se kivonatot nem készíthetek, illetve ezek tartalmának rögzítésére semmiféle technikai vagy más eszközt nem alkalmazhatok.
6. Tudomásul veszem, hogy a birtokomba kerülõ minõsített adathordozó nem képezi a tulajdonomat és azt köteles vagyok a titkos ügykezelésnek a nyilvántartás szerint visszaszolgáltatni.
7. Tisztában vagyok azzal, hogy törvény az államtitoksértést, a szolgálati titoksértést és a titokvédelmi szabálysértést
bünteti.

Budapest, 20…
………………………………………………
aláírás
Név:…………………………………………………
Beosztás:…………………………………………….

A titoktartási nyilatkozatot fogadta:
………………………………………………
titokvédelmi felügyelõ
Készült: 1 példányban
Terjedelem: 1 lap
Kapja: TÜK Irattár
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8. függelék

MEGISMERÉSI ENGEDÉLY MINTA

IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM
Szám:

………sz. pld.

MEGISMERÉSI ENGEDÉLY

…………………. számon iktatott kérelmére az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény 2. §
(1) bekezdés 7. pontja szerinti engedélyt a 15. § (1) és (2) bekezdés alapján megadom.
Ezen engedély alapján
név:………………………………………………………
(szül.idõ: ……………………………………………. szül.hely: ……………………………………………….……
an.: …………………………………………… lakcíme: …………………………………………………… jogosult
az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium irattárába tartozó alábbiakban felsorolt
1. ………………………………….ikt. számú „Szigorúan titkos!”
2 ………………………….……….ikt. számú „Titkos!”
3 ………………………….……….ikt. számú „Bizalmas!”
4 ………………………….……….ikt. számú „Korlátozott terjesztésû!”
iratok megismerésére az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium ….……. számú hivatalos helyiségében
…………………………………………………………(kijelölt munkatárs neve) jelenlétében.
A minõsített iratok megismerésénél a …………………………ikt.számú Titoktartási nyilatkozat és az alábbiak szerint kell eljárnia.
A megismerésre jogosult személy a rendelkezésére bocsátott fenti adathordozók tartalmát nem használhatja fel, az
adathordozókról a minõsítõ engedélye nélkül se másolatot, se kivonatot nem készíthet, illetve ezek tartalmának rögzítésére semmiféle technikai vagy más eszközt nem alkalmazhat.
Ezen adathordozók megismerését illetéktelen személy részére nem teheti lehetõvé és illetéktelen személynek ezeket
semmilyen formában nem hozhatja tudomására, így különösen nem publikálhatja.
A megismerési engedély visszavonásig érvényes és nem selejtezhetõ.
Az engedély kizárólag a kérelmezõ által aláírt és csatolt Titoktartási nyilatkozattal együtt érvényes.
Budapest, 20…
………………………………………………
engedélyezõ aláírása

Készült: 2 példányban
Terjedelem: 1 lap
Kapja: 1. sz.pld. A betekintésre jogosult
2. sz.pld. Irattár

1. számú példányt átvettem:
………………………………………………
a betekintésre jogosult aláírása
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9. függelék

TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT MINTA
MEGISMERÉSI ENGEDÉLYHEZ
TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT
megismerési engedélyhez

1. Alulírott ………………………………….. tudomásul veszem, hogy ……………………………… által 20…
……………………………-án aláírt …………………………… nyt. számú megismerési engedély birtokában az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvényben (továbbiakban: Ttv.), a minõsített adat kezelésének
rendjérõl szóló 79/1995. (VI. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R.), és más jogforrásokban meghatározott titokvédelmi elõírások hatálya alá tartozom.
2. Tudomásul veszem továbbá, hogy a fenti számú megismerési engedélyben szereplõ minõsített adathordozók vonatkozásában a minõsítés érvényességi ideje alatt a Ttv. 16.§ (1) bekezdés b) pontjában meghatározott titoktartási kötelezettség terhel.
3. A Ttv-ben és az R-ben, meghatározott elõírásokat alkalmazás szinten megismertem és azokat maradéktalanul betartom. A minõsített adathordozók tartalmát illetéktelen részére nem tehetem hozzáférhetõvé és semmilyen formában nem
hozhatom tudomására, így különösen nem publikálhatom.
4. Ismert elõttem, hogy a rendelkezésemre bocsátott adathordozók tartalmát nem használhatom fel, az adathordozókról a minõsítõ vagy a titokbirtokos szerv vezetõjének engedélye nélkül se másolatot, se kivonatot nem készíthetek, illetve ezek tartalmának rögzítésére semmiféle technikai vagy más eszközt nem alkalmazhatok.
5. Tudomásul veszem, hogy a birtokomba kerülõ minõsített adathordozó nem képezi a tulajdonomat és azt köteles vagyok a titkos ügykezelésnek a nyilvántartás szerint visszaszolgáltatni.
6. Tisztában vagyok azzal, hogy törvény az államtitoksértést, a szolgálati titoksértést és a titokvédelmi szabálysértést
bünteti.

Budapest, 20…
………………………………………………
aláírás
Név:…………………………………………………….
Lakcím:…………………………………………………

A titoktartási nyilatkozatot fogadta:
………………………………………………
titokvédelmi felügyelõ

Készült: 1 példányban
Terjedelem: 1 lap
Kapja: TÜK Irattár
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10. függelék

Budapest, 20……………………………………
…………………………………………………
aláírás igénylõ szervezeti egység részérõl

Budapest, 20……………………………………
…………………………………………………
a munkát átvettem (aláírás)

Engedélyezem: …………………………………
Budapest, 20……………………………………
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11. függelék

MINÕSÍTETT ADATHORDOZÓ SOKSZOROSÍTÁSI ZÁRADÉK MINTA

Sokszorosítva: …… példányban
Egy példány: …… lap
Engedélyezte: …………………
Snsz.: ……………… (sokszorosítási napló szám)
Kapják: 1. sz. soksz. pld.: …………………
2. sz. soksz. pld.: …………………
3. sz. soksz. pld.: …………………
4. sz. soksz. pld.: …………………
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12. függelék

TÜK belsõ iratminta
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13. függelék

TÜK kimenõ iratminta
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V. Személyügyi hírek
Az Állami Számvevõszék
személyügyi hírei
Kinevezések
Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevõszék elnöke
dr. Fejes Zoltánt a Szervezetirányítási és Mûködtetési
Igazgatóság Jogi osztály számvevõ fõtanácsos osztályvezetõjének 2008. szeptember 1-jétõl
kinevezte.
Bihary Zsigmond, az Állami Számvevõszék fõigazgatója

Kitüntetések
Dr. Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke
augusztus 20-a alkalmából
Németh Gábornak, az Önkormányzati és Területi Ellenõrzési Igazgatóság igazgatóhelyettesének az önkormányzatok pénzügyi-gazdasági ellenõrzésében végzett kiemelkedõ munkájáért
a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét
adományozta.
A kitüntetést dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevõszék elnöke adta át.

Jordanics Tamást az Államháztartás Központi Szintjét
Ellenõrzõ Igazgatóság számvevõjévé 2008. augusztus
15-tõl
kinevezte.
Marozsán Katalint és Hadnagyné Papp Ildikót az Államháztartás Központi Szintjét Ellenõrzõ Igazgatóság
számvevõjévé 2008. szeptember 1-jétõl
kinevezte.

Az Igazságügyi
és Rendészeti Minisztérium
személyügyi hírei

Dr. Lóránt Zoltán, az Állami Számvevõszék fõigazgatója

Kinevezések

Pintérné Sándor Évát, Gyulai György Imrét, Szudi Ferencnét, Szeibel Gábornét, Szilágyi Nándornét, dr. Palágyiné Gömöri Katalint, Moder Beatrixet az Önkormányzati és Területi Ellenõrzési Igazgatóság számvevõjévé
2008. szeptember 1-jétõl
kinevezte.

Az Állami Számvevõszéknél fennálló
közszolgálati jogviszonya megszûnt
Konorót Zsuzsanna Máriának, az Államháztartás Központi Szintjét Ellenõrzõ Igazgatóság számvevõ tanácsosának felmentéssel, Nagy Józsefnek, az Államháztartás Központi Szintjét Ellenõrzõ Igazgatóság fõtanácsadójának,
valamint dr. Baji Lászlónak, az Államháztartás Központi
Szintjét Ellenõrzõ Igazgatóság számvevõjének közös
megegyezéssel 2008. szeptember 1-jétõl.

Az igazságügyi és rendészeti miniszter
Kovácsné dr. Szekér Enikõ rendõr századost, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Rendészeti Igazgatási
Fõosztály Rendészeti Humánigazgatási Osztályára kiemelt fõreferensnek,
dr. Nagy-Juhák István rendõr ezredest, az Igazságügyi
és Rendészeti Minisztérium Rendészeti Felügyeleti és
Tervezési Fõosztály Rendészeti Oktatási Felügyeleti és
Tervezési Osztályára fõosztályvezetõ-helyettesnek,
Reiter László rendõr alezredest, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Rendészeti Igazgatási Fõosztály
Rendészeti Humánigazgatási Osztályára fõosztályvezetõhelyettesnek,
dr. Siket Nikoletta rendõr fõhadnagyot, az Igazságügyi
és Rendészeti Minisztérium Rendészeti Kodifikációs Fõosztály Rendészeti Kodifikációs Osztályára kiemelt fõreferensnek,
Szõke Gábor rendõr õrnagyot, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Rendészeti Igazgatási Fõosztály Védelmi Igazgatási és Ügyeleti Osztályára kiemelt fõreferensnek
berendelte.
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A civilisztikai és igazságügyi szakállamtitkár
dr. Zámbó Nóra kõvágóörsi lakost, az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztérium Igazságügyi Kodifikációs és
Szolgáltatási Fõosztály Igazságügyi Igazgatási Osztályára
határozott idõre próbaidõ kikötésével fogalmazónak
kinevezte.
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dr. Szabó Ildikó berettyóújfalui lakost, az Igazságügyi
és Rendészeti Minisztérium Rendészeti Kodifikációs Fõosztály Rendészeti Kodifikációs Osztályára határozatlan
idõre tanácsosnak
kinevezte.

A közjogi szakállamtitkár
Mészáros Gábor balassagyarmati lakost, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Alkotmányjogi Fõosztály Közigazgatási Jogi Kodifikációs Osztályára határozott idõre próbaidõ kikötésével fogalmazónak,
Ungi Noémi budapesti lakost, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Hatósági Fõosztály Hatósági Osztályára határozatlan idõre fogalmazónak
kinevezte.

Az európai uniós jogi szakállamtitkár
Gyõri Levente László budapesti lakost, az Igazságügyi
és Rendészeti Minisztérium Nemzetközi Együttmûködési
Fõosztály Nemzetközi Büntetõjogi Osztályára határozott
idõre próbaidõ kikötésével fogalmazónak,
Kolipka István György csömöri lakost, az Igazságügyi
és Rendészeti Minisztérium Nemzetközi Együttmûködési
Fõosztály Nemzetközi Büntetõjogi Osztályára határozatlan idõre próbaidõ kikötésével fõmunkatársnak,
Kutasi Balázs budapesti lakost, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Európai Uniós Jogi Fõosztály Fogyasztóvédelmi, Szerzõdési Jogi és Iparjogvédelmi Kodifikációs Osztályára határozatlan idõre próbaidõ kikötésével fogalmazónak,
kinevezte.

Közszolgálatijogviszony-megszûnések
Közszolgálati jogviszonya megszûnt
végleges közigazgatási áthelyezéssel
dr. Koleszár Zsuzsanna Erzsébet igazságügyi és rendészeti minisztériumi vezetõ-fõtanácsosnak,
dr. Szécsényi-Nagy Kristóf igazságügyi és rendészeti
minisztériumi szakmai tanácsadónak,
lemondással
dr. Pálinkás Kornélia igazságügyi és rendészeti minisztériumi vezetõ-tanácsosnak,
berendelés megszüntetésével
dr. Ecet Éva igazságügyi és rendészeti minisztériumi kiemelt fõmunkatársnak,
próbaidõ alatt azonnali hatállyal
Hoffmann Anita igazságügyi és rendészeti minisztériumi munkavállalónak.

Szakmai kitüntetések, elõléptetések,
jutalmazások
A büntetõpolitikai szakállamtitkár
Palicz Ildikó nyíregyházi lakost, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Büntetõpolitikai Fõosztály Bûnmegelõzési Osztályára határozatlan idõre tanácsosnak
kinevezte.

A Magyar Köztársaság igazságügyi és rendészeti minisztere augusztus 20-a alkalmából
Szent György Érdemjelet
adományozott

A rendészeti szakállamtitkár
Babják József György budapesti lakost, az Igazságügyi
és Rendészeti Minisztérium Rendészeti Igazgatási Fõosztály Rendészeti Igazgatási Osztályára határozatlan idõre
vezetõ-fõtanácsosnak,
Lipkovics Mária budapesti lakost, az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztérium Rendészeti Kodifikációs Fõosztályára határozatlan idõre fõmunkatársnak,

Bedõk János rendõr alezredesnek, a Készenléti Rendõrség fõosztályvezetõjének,
Bereczki Tamás rendõr alezredesnek, a Budapesti
Rendõr-fõkapitányság XXI. Kerületi Rendõrkapitányság
osztályvezetõjének,
Csapi Balázs rendõr alezredesnek, a Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság alosztályvezetõjének,
dr. Fülöp Zoltán rendõr alezredesnek, a Csongrád Megyei Rendõr-fõkapitányság osztályvezetõjének,
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dr. Kiss László rendõr ezredesnek, a Vas Megyei Rendõr-fõkapitányság bûnügyi igazgatójának, fõkapitány-helyettesnek,
Seres Andrea rendõr alezredesnek, a Nemzetközi Oktatási Központ alosztályvezetõjének,
dr. Törökné dr. Kaszás Rozália rendõr ezredesnek, a
Tolna Megyei Rendõr-fõkapitányság bûnügyi igazgatójának, fõkapitány-helyettesnek.
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Tóth Szilveszter rendõr zászlósnak, a Komárom Megyei
Rendõr-fõkapitányság Tatabányai Rendõrkapitányság
körzeti megbízottjának,
Varga Zsolt rendõr törzszászlósnak, a Baranya Megyei
Rendõr-fõkapitányság Pécsi Rendõrkapitányság nyomozójának,

soron kívül elõléptette rendõr ezredessé
Szent László Érdemjelet
adományozott
Németh Zsolt rendõr törzszászlósnak, a Bács-Kiskun
Megyei Rendõr-fõkapitányság Kelebiai Határrendészeti
Kirendeltség szolgálati csoportvezetõjének.
Bátorság Érdemjelet

dr. habil. Kovács Gábor rendõr alezredest, a Zrínyi
Miklós Nemzetvédelmi Egyetem tanszékvezetõjét,
Lasancz Zoltán rendõr alezredest, a Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság fõkapitány-helyettesét,
Soós Istvánné rendõr alezredest, a Budapesti Rendõr-fõkapitányság Hivatala vezetõjét,
Turóczi Bálint rendõr alezredest, a Komárom-Esztergom Megyei Rendõr-fõkapitányság fõkapitány-helyettesét,

adományozott
soron kívül elõléptette rendõr alezredessé
Ányos Attila rendõr törzszászlósnak, a Veszprém Megyei Rendõr-fõkapitányság futárának,
Baranyi Zoltán rendõr fõtörzsõrmesternek, a Készenléti
Rendõrség járõrvezetõjének,
Bézi Róbert István rendõr törzsõrmesternek, a Készenléti Rendõrség járõrének,
Kanál István rendõr törzszászlósnak, a Kiskörei Vízirendészeti Rendõrõrs õrsparancsnok-helyettesének,
Klenovics Tamás rendõr törzsõrmesternek, a Somogy
Megyei Rendõr-fõkapitányság Marcali Rendõrkapitányság járõrének,
Krebsz Gábor rendõr törzszászlósnak, a Baranya Megyei Rendõr-fõkapitányság Pécsi Rendõrkapitányság körzeti megbízottjának,
Márton Sándor rendõr zászlósnak, a Fejér Megyei
Rendõr-fõkapitányság Bicskei Rendõrkapitányság körzeti
megbízottjának,
Nemes Bálint Csaba rendõr törzsõrmesternek, a Somogy Megyei Rendõr-fõkapitányság Marcali Rendõrkapitányság járõrének,
Pere Attila rendõr fõtörzsõrmesternek, a Kiskörei Vízirendészeti Rendõrõrs hajóvezetõjének,
Poczkodi András Tamás rendõr hadnagynak, a Készenléti Rendõrség alosztályvezetõjének,
Révész Zoltán rendõr zászlósnak, a Baranya Megyei
Rendõr-fõkapitányság Pécsi Rendõrkapitányság szolgálatparancsnokának,
Rozmán Richárd rendõr zászlósnak, a Fejér Megyei
Rendõr-fõkapitányság Bicskei Rendõrkapitányság körzeti
megbízottjának,
Sárosi Tibor rendõr törzszászlósnak, a Baranya Megyei
Rendõr-fõkapitányság Pécsi Rendõrkapitányság szolgálatparancsnokának,

Szabó Tamás rendõr õrnagyot, a Baranya Megyei Rendõr-fõkapitányság kiemelt fõtechnikusát,
Vécsi Mihály rendõr õrnagyot, a Köztársasági Õrezred
kiemelt fõreferensét,

soron kívül elõléptette rendõr õrnaggyá
Fenyves Kornél rendõr századost, a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola kiemelt fõreferensét,
Garamvári Gábor rendõr századost, a Baranya Megyei
Rendõr-fõkapitányság õrsparancsnokát,
dr. Leyrer Richárd rendõr századost, az Országos Rendõr-fõkapitányság osztályvezetõjét,
Rák László Antal rendõr századost, a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola évfolyamparancsnokát,
Szternai János Tamás rendõr századost, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendõr-fõkapitányság Sajószentpéteri Rendõrõrs õrsparancsnokát,
Vincze Viktor rendõr századost, a Nógrád Megyei Rendõr-fõkapitányság Rétsági Rendõrkapitányság osztályvezetõ-helyettesét,

soron kívül elõléptette rendõr századossá
Ferenczi Anikó rendõr fõhadnagyot, a Hajdú-Bihar Megyei Rendõr-fõkapitányság Balmazújvárosi Rendõrkapitányság hivatalvezetõjét,
dr. Koczó Ferenc rendõr fõhadnagyot, a Szegedi Rendészeti Szakközépiskola kiemelt fõreferensét,
Megyeri Zsolt rendõr fõhadnagyot, a Tolnai Megyei
Rendõr-fõkapitányság alosztályvezetõjét,
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soron kívül elõléptette rendõr fõhadnaggyá

Hegedûs Tamás rendõr hadnagyot, a Repülõtéri Rendõr
Igazgatóság kiemelt fõelõadóját,
Sütõ Zsolt rendõr hadnagyot, a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Rendõr-fõkapitányság kiemelt fõelõadóját,
Szakács János rendõr hadnagyot, a Nemzeti Nyomozó
Iroda kiemelt fõreferensét,
Szeifert Lajos rendõr hadnagyot, a Borsod-AbaújZemplén Megyei Rendõr-fõkapitányság kiemelt fõnyomozóját,
Topánka Péter rendõr hadnagyot, a Tolnai Megyei
Rendõr-fõkapitányság kiemelt fõnyomozóját,

soron kívül elõléptette rendõr fõtörzszászlóssá
Sántosi Csaba rendõr törzszászlóst, a Somogy Megyei
Rendõr-fõkapitányság szolgálati részlegvezetõjét,
Tóth Tamás rendõr törzszászlóst, a Somogy Megyei
Rendõr-fõkapitányság Kaposvári Rendõrkapitányság körzeti megbízottját,

soron kívül elõléptette rendõr törzszászlóssá
Alimov Zsolt rendõr zászlóst, a Tolna Megyei Rendõrfõkapitányság Tamási Rendõrkapitányság körzeti megbízottját,
Balogh Ferenc rendõr zászlóst, a Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság Pilisvörösvári Rendõrõrs körzeti megbízottját,
Bálint József rendõr zászlóst, a Békés Megyei Rendõr-fõkapitányság Kõtegyáni Határrendészeti Kirendeltség
határrendészét,
Dencs István József rendõr zászlóst, a Bács-Kiskun Megyei Rendõr-fõkapitányság Kiskunfélegyházi Rendõrkapitányság járõrvezetõjét,
Holman Gábor rendõr zászlóst, a Nemzeti Nyomozó
Iroda technikusát,
Horváth Miklós Ferenc rendõr zászlóst, a Pest Megyei
Rendõr-fõkapitányság járõr ellenõrzõ motorosát,
Reményi Zsolt rendõr zászlóst, az Adyligeti Rendészeti
Szakközépiskola szakoktatóját,

soron kívül elõléptette rendõr zászlóssá
Andróczi Ferenc rendõr fõtörzsõrmestert, a Veszprém
Megyei Rendõr-fõkapitányság Devecseri Rendõrõrs járõrét,
Boros Katalin rendõr fõtörzsõrmestert, a Zala Megyei
Rendõr-fõkapitányság Letenyei Határrendészeti Kirendeltség határrendészét,
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Csécsi Tibor rendõr fõtörzsõrmestert, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendõr-fõkapitányság Encsi Rendõrkapitányság járõrét,
Dienes Dénes rendõr fõtörzsõrmestert, a Borsod-AbaújZemplén Megyei Rendõr-fõkapitányság Szendrõi Rendõrõrs járõrét,
Fehér István rendõr fõtörzsõrmestert, a Készenléti
Rendõrség járõrét,
Jakus István rendõr fõtörzsõrmestert, a Pest Megyei
Rendõr-fõkapitányság Érdi Rendõrkapitányság járõrét,
Kertész József rendõr fõtörzsõrmestert, a Somogy Megyei Rendõr-fõkapitányság Barcsi Rendõrkapitányság járõrét,
Lengyel István rendõr fõtörzsõrmestert, a Budapesti
Rendõr-fõkapitányság fogdaõrét,
Márkus László rendõr fõtörzsõrmestert, a Bács-Kiskun
Megyei Rendõr-fõkapitányság Keceli Rendõrõrs járõrét,
Mlatilik Péter rendõr fõtörzsõrmestert, a Pest Megyei
Rendõr-fõkapitányság Váci Rendõrkapitányság járõrét,
Rába Gábor rendõr fõtörzsõrmestert, a Vas Megyei
Rendõr-fõkapitányság járõrét,
Rózsavölgyi Mihály rendõr fõtörzsõrmestert, a Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság Pomázi Rendõrõrs gépkocsizó
járõrvezetõjét,
Sebõk Dániel rendõr fõtörzsõrmestert, a Pest Megyei
Rendõr-fõkapitányság Pilisvörösvári Rendõrõrs járõrét,
Tóth Jánosné rendõr fõtörzsõrmestert, a Bács-Kiskun
Megyei Rendõr-fõkapitányság segédelõadóját,
Vörös László rendõr fõtörzsõrmestert, a Zala Megyei
Rendõr-fõkapitányság Hévízi Rendõrõrs járõrvezetõjét,

soron kívül elõléptette rendõr fõtörzsõrmesterré
Varga György Zsolt rendõr törzsõrmestert, a Somogy
Megyei Rendõr-fõkapitányság Nagyatádi Rendõrkapitányság körzeti megbízottját.

Rendõrségi fõtanácsosi címet
adományozott
dr. Alasz Miklós rendõr alezredesnek, a Körmendi Rendészeti Szakközépiskola szakcsoportvezetõjének,
Dely Imre György rendõr alezredesnek, a Köztársasági
Õrezred kiemelt biztonsági fõtisztjének,
Kelemen József rendõr alezredesnek, a Pest Megyei
Rendõr-fõkapitányság Monori Rendõrkapitányság kapitányságvezetõjének,
Ladányi Zoltán rendõr alezredesnek, a Békés Megyei
Rendõr-fõkapitányság Békési Rendõrkapitányság kapitányságvezetõjének,
Németh Lajos rendõr ezredesnek, a Gyõr-Moson-Sopron
Megyei Rendõr-fõkapitányság fõkapitány-helyettesének,
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Tirol Zoltánné rendõr alezredesnek, a Köztársasági Õrezred osztályvezetõjének,
dr. Tisza Miklós rendõr alezredesnek, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapitányság osztályvezetõjének.

Rendõrségi tanácsosi címet
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munkatársi címet

adományozott
Herczeg Henriettának, a Bûnügyi Szakértõi és Kutatóintézet ügyviteli alkalmazottjának,
Piriczki Lászlónénak, a Bûnügyi Szakértõi és Kutatóintézet ügyviteli alkalmazottjának,

adományozott
Borsos Béla rendõr alezredesnek, a Bács-Kiskun Megyei Rendõr-fõkapitányság Kecskeméti Rendõrkapitányság õrsparancsnokának,
Bak István rendõr alezredesnek, a Heves Megyei Rendõr-fõkapitányság kiemelt fõtechnikusának,
Karácsonyi Rudolfné rendõr alezredesnek, a Komárom-Esztergom Megyei Rendõr-fõkapitányság Tatabányai Rendõrkapitányság osztályvezetõjének,
Nagy Gábor rendõr alezredesnek, a Nógrád Megyei
Rendõr-fõkapitányság kiemelt fõreferensének,
dr. Nagy Judit rendõr századosnak, a Rendõrtiszti Fõiskola fõiskolai tanársegédjének,
dr. Páter János rendõr alezredesnek, a Veszprém Megyei Rendõr-fõkapitányság osztályvezetõjének,
dr. Riczu Viktor rendõr alezredesnek, a Budapesti Rendõr-fõkapitányság osztályvezetõjének,
Szaszkó György rendõr törzszászlósnak, a Miskolci
Rendészeti Szakközépiskola szakoktatójának,
Takács Kálmán rendõr alezredesnek, a Körmendi Rendészeti Szakközépiskola kiemelt fõreferensének,
Tóth László rendõr alezredesnek, a Szegedi Rendészeti
Szakközépiskola kiemelt fõreferensének.

Fõtanácsosi címet
adományozott
dr. Gál Tamásnak, a Bûnügyi Szakértõi és Kutatóintézet laboratóriumvezetõjének,
Woller Jánosnak, a Bûnügyi Szakértõi és Kutatóintézet
igazságügyi hemogenetikai szakértõjének,
Zankó Károlynénak, a Bûnügyi Szakértõi és Kutatóintézet igazságügyi ujjnyomat szakértõjének.

Tanácsosi címet
adományozott
dr. Bodolai Olgának, a Bûnügyi Szakértõi és Kutatóintézet igazságügyi vegyész szakértõjének,
Elek Imrének, a Bûnügyi Szakértõi és Kutatóintézet
igazságügyi nyomszakértõjének,

nõi karóra ajándéktárgyat
adományozott
Budaváriné Béres Erzsébetnek, az Oktatási Fõigazgatóság vezetõ-fõtanácsosának,
Meszlerné Zomi Zsuzsannának, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal ügyintézõjének.

Miniszteri dicséretben és jutalomban
részesítette
Bodnár Istvánnét, a Készenléti Rendõrség csoportvezetõjét,
Csiba Károly rendõr ezredest, rendõrségi fõtanácsost,
az Oktatási Fõigazgatóság fõigazgató-helyettesét,
Gera Ilona Mónika rendõr törzszászlóst, a Csongrád
Megyei Rendõr-fõkapitányság Szegedi Rendõrkapitányság ügyeletesét,
Csesztregi Tamást, a Bûnügyi Szakértõi és Kutatóintézet szakértõjét,
dr. Farkas Gábort, az Oktatási Fõigazgatóság vezetõ
jogtanácsosát,
Farkas Zoltán rendõr törzszászlóst, a Vas Megyei
Rendõr-fõkapitányság szolgálatparancsnokát,
dr. Friedrich Gábor rendõr õrnagyot, a Komárom-Esztergom Megyei Rendõr-fõkapitányság Tatai Rendõrkapitányság kapitányságvezetõjét,
Gulyás Antal János rendõr fõtörzsõrmestert, a Csongrád Megyei Rendõr-fõkapitányság Szegedi Rendõrkapitányság körzeti megbízottját,
Hortobágyi Nándor rendõr zászlóst, a Köztársasági Õrezred biztonsági gépkocsivezetõjét,
Horváth Szilárd rendõr alezredest, a Köztársasági Õrezred alosztályvezetõjét,
Horváth Zoltánt, a Bûnügyi Szakértõi és Kutatóintézet
elõadóját,
dr. Hachbold Attilát, a Központi Gazdasági Fõigazgatóság osztályvezetõjét,
Halmai Ferenc rendõr alezredest, a Jász-NagykunSzolnok Megyei Rendõr-fõkapitányság Jászberényi Rendõrkapitányság osztályvezetõjét,
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Horváth András rendõr õrnagyot, a Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság osztályvezetõjét,
Johan Zoltán rendõr õrmestert, a Köztársasági Õrezred
biztonsági gépkocsivezetõjét,
Kallós András rendõr alezredest, a Rendõrtiszti Fõiskola osztályvezetõjét,
Kazai János rendõr hadnagyot, a Köztársasági Õrezred
biztonsági tisztjét,
Kerekes Csaba rendõr törzszászlóst, a Készenléti Rendõrség szolgálatparancsnokát,
Kiszel Sándor rendõr fõhadnagyot, Bács-Kiskun Megyei Rendõr-fõkapitányság csoportvezetõjét,
Kopka István rendõr õrnagyot, a Köztársasági Õrezred
kiemelt biztonsági fõtisztjét,
Kovács Krisztián rendõr hadnagyot, a Köztársasági Õrezred biztonsági fõtisztjét,
Krárné Németh Zsuzsannát, a Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság Móri Rendõrkapitányság segédhivatal-vezetõjét,
Kormos Zoltánt, a Bûnügyi Szakértõi és Kutatóintézet
szakértõjét,
dr. Máthé Ilonát, a Bûnügyi Szakértõi és Kutatóintézet
osztályvezetõjét,
Miskolczi Csanád Zoltán rendõr alezredest, a Készenléti Rendõrség osztályvezetõjét,
Morvai Tamás rendõr törzszászlóst, a Budapesti Rendõr-fõkapitányság szolgálatparancsnokát,
dr. Németh Zsolt nyugállományú rendõr ezredest, a
Rendõrtiszti Fõiskola tanszékvezetõjét,
Orosz Tibor rendõr alezredest, a Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság osztályvezetõjét,
Papp Gábor rendõr zászlóst, a Készenléti Rendõrség
járõrvezetõjét,
Petrovics Károly rendõr õrmestert, a Köztársasági Õrezred biztonsági gépkocsivezetõjét,
Sarkadi Gábor rendõr törzsõrmestert, a Budapesti
Rendõr-fõkapitányság járõrvezetõjét,
Seidl Tibor rendõr fõtörzsõrmestert, a Köztársasági Õrezred biztonsági gépkocsivezetõjét,
Somogyi István rendõr fõtörzsõrmestert, a Budapesti
Rendõr-fõkapitányság járõrvezetõjét,
Szabó Géza rendõr fõtörzszászlóst, a Köztársasági Õrezred biztonsági gépkocsivezetõjét,
Szekeres Tibor rendõr alezredest, a Budapesti Rendõr-fõkapitányság osztályvezetõ-helyettesét,
Szõnyi Tamás rendõr õrnagyot, a Köztársasági Õrezred
kiemelt biztonsági fõtisztjét,
Takács Zoltán rendõr törzsõrmestert, a Tolna Megyei
Rendõr-fõkapitányság Szekszárdi Rendõrkapitányság körzeti megbízottját,
Tánczosné Takács Márta rendõr alezredest, a Repülõtéri Rendõr Igazgatóság kiemelt fõnyomozóját,
Tóth Béla rendõr alezredest, a Budapesti Rendõr-fõkapitányság mb. fõosztályvezetõjét,
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Veres József rendõr alezredest, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendõr-fõkapitányság Miskolci Rendõrkapitányság osztályvezetõ-helyettesét,
Zámbó Gábor rendõr fõtörzsõrmestert, a Csongrád Megyei Rendõr-fõkapitányság Szegedi Rendõrkapitányság
körzeti megbízottját.

A Pénzügyminisztérium
személyügyi hírei
Közszolgálati jogviszony megszûnése
Határozott idõ elteltével
Nagy Andrásnak, a Központi költségvetési fejezetek fõosztálya fogalmazójának 2008. augusztus 11-ei hatállyal,
dr. Rokolya Ádámnak, a Jövedelemadók fõosztály fogalmazójának 2008. augusztus 15-ei hatállyal,
dr. Lukácsné dr. Veres Orsolyának, a Jogi és igazgatási
fõosztály tanácsosának 2008. augusztus 18-ai hatállyal;
közös megegyezéssel
Horváthné Stoczer Adriennek, a Nemzetközi kapcsolatok fõosztálya vezetõ tanácsosának 2008. augusztus 14-ei
hatállyal;
végleges áthelyezéssel
Bakonyi Jánosnak, a Központi költségvetési fejezetek
fõosztálya vezetõ fõtanácsosának 2008. augusztus 10-ei
hatállyal
a Pénzügyminisztériumnál fennálló közszolgálati jogviszonya megszûnt.

Cím adományozása
A pénzügyminiszter
Mellen Sándor, az államtitkári titkárság vezetõ fõtanácsosa részére 2008. augusztus 15-ei hatállyal
szakmai fõtanácsosi címet
adományozott.
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ÁLLÁSPÁLYÁZATOK
Gárdony Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet
építéshatósági ügyintézõi munkakör betöltésére
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló, módosított 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet által elõírt egyetemi
vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, építõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki) szakképzettség, fõiskolai szintû településmérnöki (városgazdasági mérnöki)
szakképzettség.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatási gyakorlat,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret,
– saját gépjármû.
A pályázathoz mellékelni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget igazoló okmányok másolatát,
– szakmai önéletrajzot.
Ellátandó feladat:
– építési-használatbavételi engedélyezés,
– környezettanulmányok, helyszínelések végzése,
– építésrendészeti ellenõrzések,
– szakhatósági közremûködés,
– bizottsági anyagok elõkészítése.
Az álláshoz kapcsolódó illetmény: a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint.
Pályázati határidõ:
2008. szeptember 22.
A pályázat benyújtása: írásban a pályázati határidõn belül a jegyzõhöz. Cím: polgármesteri hivatal, 2483 Gárdony, Szabadság u. 20–22., Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia jegyzõ. A borítékon fel kell tüntetni: „Építéshatósági
ügyintézõ”.
Eredményes pályázat esetén a határozatlan idõre szóló
kinevezés 6 hónap próbaidõ kikötésével, 2008. október 1-jétõl tölthetõ be.
A pályázatokat a jegyzõ, a kinevezési jogkör gyakorlója
bírálja el.
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Gyulaháza község jegyzõje
pályázatot hirdet
pénzügyi ügyintézõi munkakör betöltésére
Közigazgatási szerv megnevezése: Gyulaháza Község
Polgármesteri Hivatala, 4545 Gyulaháza, Petõfi u. 45.
Ellátandó feladatok:
– költségvetés tervezése,
– beszámoló készítése,
– könyvelõi, kontírozói feladatok,
– nyilvántartások vezetése,
– pénzbeli önkormányzati kifizetések utalása, bizonylatolása,
– pályázatok elõkészítésében közremûködés.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret.
Elõnyt jelent az elbírálásnál:
– önkormányzati, költségvetési gazdálkodásban szerzett legalább 1 éves szakmai gyakorlat.
A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.
Az illetmény és az egyéb juttatások a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) alapján kerülnek megállapításra.
A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Értesítõben való közzétételtõl számított 20 napon belül.
A munkakör 2008. november 1-jétõl tölthetõ be.
A kinevezés határozatlan idõre szól.
A pályázatot Gyulaháza község jegyzõjéhez kell benyújtani: 4545 Gyulaháza, Petõfi u. 45.
Telefon: (45) 715-006.
A pályázattal kapcsolatban további információkról
Pappné Vass Erzsébet jegyzõ ad felvilágosítást a (45)
715-006-os telefonszámon.
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Nyírmada Nagyközség
Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet
a Szociális Támogató Családsegítõ
és Gyermekjóléti Szolgálat
(4564 Nyírmada, Kossuth út 49.)
intézményvezetõi álláshelyének betöltésére

Pályázati feltételek:
– felsõfokú szociális alapvégzettség,
– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklet
3. és 5/A pontjai, valamint a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I. rész 1. pontja együttes feltételeinek teljesítése,
– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú
szakmai képesítést igénylõ, a szociális ellátás, gyermekjóléti területen végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
– büntetlen elõélet,
– szociális szakvizsga.
A pályázathoz csatolandó:
– a képesítést igazoló okirat közjegyzõ által hitelesített
másolata,
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– szakmai önéletrajz,
– az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program
a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel.
A vezetõi megbízás 2009. január 1-jétõl 2013. december 31-ig, 5 év idõtartamra szól.
Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. tv. szerint + vezetõi pótlék.
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Nyírmada Nagyközség
Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet
a Szociális Ápolási-Gondozási Központ
(4564 Nyírmada, Petõfi út 1.)
intézményvezetõi álláshelyének betöltésére
Pályázati feltételek:
– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 9. pontjában elõírt szakirányú szakképzettség (felsõfokú szociális alapvégzettség, orvos, teológus, pszichológus; felsõfokú egészségügyi vagy fejlesztõ pedagógus
végzettség mellett: szociális menedzseri, szociális igazgatási szakirányú végzettség),
– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú
szakmai képesítést igénylõ, a szociális ellátás területén
végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
– büntetlen elõélet,
– szociális szakvizsga.
A pályázathoz csatolandó:
– a képesítést igazoló okirat közjegyzõ által hitelesített
másolata,
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– szakmai önéletrajz,
– az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program
a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel.
A vezetõi megbízás: 2009. január 1-jétõl 2013. december 31-ig, 5 év idõtartamra szól.
Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. tv. szerint + vezetõi pótlék.
A pályázat benyújtásának határideje: a Szociális Közlönyben való megjelenéstõl számított 60. nap.
A pályázatokat Nyírmada nagyközség polgármesteréhez kell benyújtani, 4564 Nyírmada, Ady Endre út 16.
Telefon: (45) 492-100, (45) 492-049.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követõ 30. nap.

A pályázat benyújtásának határideje: a Szociális Közlönyben való megjelenéstõl számított 30. nap.
A pályázatokat Nyírmada nagyközség polgármesteréhez kell benyújtani, 4564 Nyírmada, Ady Endre út 16.
Telefon: (45) 492-100, (45) 492-049.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követõ 30. nap.

Geszteréd Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet
jegyzõi munkakör betöltésére
Pályáztató: Geszteréd Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete.
Közigazgatási szerv: Geszteréd Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala.
Munkakör: jegyzõ.
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Vezetett szervezeti egység: Geszteréd Község Önkormányzata jegyzõi feladatainak ellátása.
A munkakör betölthetõ: a helyi önkormányzatokról
szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 36. §
(1) bekezdése alapján, valamint a köztisztviselõk jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi XXIII. tv. 8. §
(1) bekezdése és 10. §-a alapján.
Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi
doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser
szakképesítés,
– legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat, közigazgatásban szerzett legalább 2 éves vezetõi gyakorlat,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga, vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos
fokozat alapján adott mentesítés,
– magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen
elõélet,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése a
Ktv. 7. § (7) bekezdése szerint.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– személyes adatait, életútját és szakmai gyakorlatát
bemutató önéletrajzát,
– iskolai végzettségét, képzettségét igazoló okiratok
hiteles másolatát,
– a munkakörrel és a hivatal irányításával kapcsolatos
szakmai elképzeléseit,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát,
– adatkezelési nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevõk a pályázat tartalmát megismerhetik.
Elõnyt jelent:
– jogi egyetem,
– 2 éves jegyzõi gyakorlat.
A munkakör betöltésének idõpontja: 2008. december 18.
A kinevezés határozatlan idõre szól.
Illetmény és egyéb juttatás: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján.
A pályázat a Magyar Köztársaság hivatalos lapjában, a
Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjében kerül megjelentetésre.
A pályázat benyújtásának határideje: a Magyar Közlöny
Hivatalos Értesítõjében történõ megjelenéstõl számított
15. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. november 15.
A pályázatot Vitkovics Bélához, Geszteréd község polgármesteréhez kell benyújtani, cím: 4232 Geszteréd, Petõfi út 7. A borítékon fel kell tüntetni: „Jegyzõi pályázat”.
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A pályázatot postai úton vagy személyesen, zárt borítékban lehet benyújtani.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Nagybörzsöny Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete pályázatot ír ki
határozott idõre
jegyzõi álláshely betöltésére
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi
doktori képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fokozat alapján adott mentesítés, vagy ezek hiányában a közigazgatási szakvizsga egy éven belüli megszerzése,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.
Elõnyt jelent:
– közigazgatásban szerzett legalább 2 év vezetõi gyakorlat,
– számítógép-kezelõi ismeretek.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó személyi adatait tartalmazó részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettségét, szakképesítését tanúsító okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról,
– adatkezelési nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevõk a pályázat tartalmát megismerhetik.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és
a vonatkozó helyi rendelet alapján történik.
A munkakör – a pályázat elnyerése után – azonnal betölthetõ.
A kinevezés 2008. december 30-ig határozott idõre
szól, 2009. január 1-jétõl Nagybörzsöny község körjegyzõséghez csatlakozik.
A pályázatot zárt borítékban, Nagybörzsöny község
polgármesteréhez (2634 Nagybörzsöny, Rákóczi u. 2.) cí-
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mezve, „Pályázat jegyzõi munkakörre” jeligével ellátva
kell benyújtani.
Érdeklõdni Batizi Zoltán polgármesternél a (27)
378-025-ös telefonszámon lehet.
A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Értesítõben történõ közzétételt követõ 15. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat elbírálásáról Nagybörzsöny Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a pályázati határidõ leteltét követõ legközelebbi ülésén dönt. A pályázat elbírálását követõ 8 napon belül
a pályázatok egyidejû visszaküldésével minden pályázó
írásbeli értesítést kap.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– részletes szakmai önéletrajz,
– az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
– hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevõk a teljes pályázati anyagot megismerhessék.
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései
az irányadók.
A munkakör betöltése vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör
legkorábban 2008. október 15-tõl tölthetõ be. A kinevezés
határozatlan idõre szól, hat hónap próbaidõ kikötésével.
A pályázat benyújtásának határideje:
2008. szeptember 30.

Szigethalom Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet
adócsoport-vezetõ munkakör betöltésére
Pályázati feltételek: a pályázónak meg kell felelnie a
köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv.
7. §-ban szereplõ általános alkalmazási feltételeknek, valamint a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló
9/1995. (II. 3.) Korm. r. 1. számú melléklet I/16. feladatkörnél az I. besorolási osztályban elõírt képesítésnek, valamint a pályázónak a közigazgatásban szerzett legalább
1–3 év szakmai tapasztalattal és gyakorlati szintû MS
Office (irodai alkalmazások) számítógépes ismerettel kell
rendelkeznie.
Ellátandó feladatok: az adócsoport munkájának irányítása, koordinálása, az önkormányzati adóhatóság feladatkörébe tartozó adónemek kivetésével, kezelésével, nyilvántartásával kapcsolatos feladatok szakszerû és jogszerû
ellátása. Méltányossági kérelmek elbírálása, adó- és értékbizonyítványok, vagyoni igazolások készítése, adóellenõrzés végzése.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatásban szerzett – legalább 1–3 év vezetõi
tapasztalat,
– gyakorlott szintû számviteli/pénzügyi szoftverismeret,
– az önkormányzatok által kezelt helyi adók programjának ismerete (ONKADO-program),
– adófelderítés és adóbehajtás területén szerzett szakmai gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga megléte.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak Szigethalom Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala jegyzõje címére történõ megküldésével
(2315 Szigethalom, Kossuth L. utca 10.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „Adócsoportvezetõ”.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. október 8.
A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet Ágics
Viktória aljegyzõnél a (24) 403-656-os telefonszámon.
További információk a www.szigethalom.hu weblapon
olvashatók.

Tázlár és Pirtó községek
önkormányzatainak képviselõ-testületei
pályázatot hirdetnek
körjegyzõi állás betöltésére
A pályázat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 36. § (1) bekezdése, valamint a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 8. § (1) bekezdése és 10. §-a alapján kerül meghirdetésre.
Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi fõiskolai vagy állam- és jogtudományi doktori végzettség,
– magyar állampolgárság,
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büntetlen elõélet,
cselekvõképesség,
jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
legalább 5 év közigazgatásban szerzett gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget, szakképesítést tartalmazó dokumentumok hiteles másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a körjegyzõi munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai, vezetési elképzeléseket.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– többéves vezetõi gyakorlat,
– számítógép felhasználói szintû ismerete,
– idegennyelv-ismeret.
A kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónap próbaidõ
kikötésével.
Illetmény és egyéb juttatások a Ktv. szabályai alapján
történik.
A pályázat benyújtásának határideje: a Magyar Közlöny
mellékletét képezõ Hivatalos Értesítõben való megjelenést
követõ 20. nap.
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Sajópetri Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete pályázatot ír ki
mûvelõdésszervezõi állás betöltésére
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
– szakirányú felsõfokú végzettség (mûvelõdésszervezõ-könyvtár szakosok elõnyben),
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– legalább 5 éves szakmai gyakorlat ezen a területen.
A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– képesítést tanúsító okiratok fénymásolatát (az eredeti
okiratok bemutatása személyes találkozáskor szükséges),
– részletes szakmai programot,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban részt vevõk
megismerhetik a pályázat anyagát.
Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény
szerint.

A pályázat benyújtásának címe: Tázlár Község Önkormányzatának polgármestere, 6236 Tázlár, Templom köz 2.

A pályázat benyújtásának határideje: a Magyar Közlöny
mellékletét képezõ Hivatalos Értesítõben való megjelenéstõl számított 15. nap.
Az álláshely a pályázat elbírálását követõen 2008. október 1-jétõl tölthetõ be.
A kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónap próbaidõ
kikötésével.
A pályázatot Debreczeni Balázs polgármesternél lehet
benyújtani. Cím: 3573 Sajópetri, Dózsa György utca 66.

Érdeklõdni lehet a (78) 455-140-es telefonszámon
Kószó Endre polgármesternél.

A képviselõ-testület jogosult a pályázatot érvénytelennek nyilvánítani.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
lejártát követõ soron következõ testületi ülés.
Az állás betölthetõ 2008. november 1-jétõl, illetve a
körjegyzõ kinevezésének napjától.
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VII. Pályázati felhívások
Az Egészségügyi Minisztérium közleménye*
A Nemzeti Vizsgabizottság
közleménye
a szakvizsgára jelentkezés módjáról
és vizsganaptáráról
a 2009. február–2009. június közötti vizsgaidõszakra
I. TÁJÉKOZTATÓ
– A meghirdetett idõpontok az elméleti szakvizsgára
vonatkoznak.
– Az elméleti vizsga elõtt teljesítendõ gyakorlati vizsga
idõtartama
= elsõként megszerezhetõ szakképesítés esetén: legfeljebb 5 munkanap,
= ráépített szakvizsga esetén: legfeljebb 2 munkanap.
– A szakvizsga pontos helyét és idõpontját a Nemzeti
Vizsgabizottság elnöke határozza meg.

– a szakképzés teljesítésével kapcsolatos adatokat igazoló lap (lásd jelentkezési lap elõtt) kitöltve
– a személyi igazolvány fénymásolata,
– az orvosi diploma fénymásolata,
– az elõzõ szakorvosi bizonyítvány(ok) fénymásolata(i),
– a vizsgadíj befizetésérõl szóló igazolás. A szakvizsga
díja 30 000 Ft, amely díjat az Egészségügyi Minisztérium
10032000-01491838 számú számlájára kell befizetni, a befizetés átutalással is teljesíthetõ. A feladóvevény fénymásolatát kérjük mellékelni. A csekken feladóként azt kérjük feltüntetni, akinek a részére a számlát kérik kiállítani (pl. bt. esetén a bt. neve, kórház stb), a befizetés jogcíme rovatban, és a közlemény rovatban kérjük a vizsgázó nevét feltüntetni. Sikertelen vizsga megismétlése esetén a vizsgadíjat ismét meg kell fizetni.
A központi gyakornoki rendszer alapján idén végzõk a
vizsgára bocsátó határozatot (abszolutóriumot) késõbb is
benyújthatják.
A JELENTKEZÉST A FENTIEKNEK MEGFELELÕEN A VIZSGÁRA BOCSÁTÓ HATÁROZAT
NÉLKÜL IS MEG KELL KÜLDENI OKTÓBER HÓ
FOLYAMÁN!!

Vizsgára jelentkezni
2008. október 1–31. között
kell, a következõkben felsorolt dokumentumok benyújtásával.
Ugyanekkor kell megismételni a jelentkezésüket írásban
azoknak, akik vizsgájukat halasztották, vagy sikertelenül
vizsgáztak.
A halasztással egy idõben a következõ vizsgaidõszakra
2. A NEM központi gyakornoki rendszer alapján
történõ beosztásra benyújtott kérelem nem fogadható el. végzett elsõ szakvizsgára jelentkezõk által benyújtandó
Halasztás esetén a halasztás indokoltsága és a vizsgadíj új- dokumentumok
bóli megfizetése kérdésében a Nemzeti Vizsgabizottság el– jelentkezési lap (lásd utolsó oldal) 2 pld.-ban,
nöke határoz.
– elfogadott szakképzési terv (ún. négyoldalas),
A szakképzések feltüntetett megnevezése a hatályos jog– a szakképzés teljesítésével kapcsolatos adatokat igaszabálynak felel meg. Korábban kezdett szakképzés esetén
zoló
lap (lásd: a jelentkezési lap elõtt) kitöltve
annak megnevezése eltérhet a feltüntetettõl (pl.: fertõzõ be– az orvosi diploma fénymásolata,
tegségek az infektológia helyett.)
– elõzõ szakorvosi bizonyítvány(ok) fénymásolata(i)
[ha
van(nak)],
1. A KÖZPONTI GYAKORNOKI RENDSZER
–
személyazonossági igazolvány, tartózkodási engealapján végzettek és
dély
vagy
születési anyakönyvi kivonat fénymásolata,
RÁÉPÍTETT VAGY TOVÁBBI ALAP** szakvizs–
mûködési
bizonyítvány(ok) (orvosoknál: osztályvegára egyetemi vizsgára bocsátó határozattal jelentkezetõ
fõorvos,
kórházigazgató
írja alá és pecsételi le, gyógyzõk által benyújtandó dokumentumok
szerészeknél:
a
gyógyszertár
vezetõje,
illetve a felügyeletet
– Jelentkezési lap (lásd: utolsó oldal) 2 pld.-ban,
gyakorló
szerv,
vállalkozó
orvos
esetében:
ÁNTSZ***),
– a szakképzést végzõ egyetem dékáni hivatala által ki– kötelezõ kiegészítõ gyakorlat(ok)ról mûködési bizoállított vizsgára bocsátó határozat vagy abszolutórium,
nyítvány,
– mûtéti kimutatás(ok),

*

LVIII. évfolyam 17. szám
** A jogszabály szövege szerint: elsõ.

2008. szeptember 2.

*** Vállalkozó orvosoknak nem a vállalkozást engedélyezõ ÁNTSZ-határozatot, hanem a tevékenység formáját, a napi munkavégzés idõtartamát tanúsító ÁNTSZ-igazolást kell benyújtaniuk.
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– a rendeletben elõírt tanfolyamok igazolása,
– nem munkában töltött idõ(k) munkáltató általi igazolása (szülési szabadság, gyed, gyes, katonaság, fizetés nélküli szabadság, táppénz),
– a vizsgadíj befizetésérõl szóló igazolás. A szakvizsga
díja 30 000 Ft. A díjat az Egészségügyi Minisztérium
10032000-01491838 számú számlájára kell befizetni, a
befizetés átutalással is teljesíthetõ. A feladóvevény fénymásolatát kérjük mellékelni. Sikertelen vizsga megismétlése esetén a vizsgadíjat ismét meg kell fizetni. A csekken
feladóként azt kérjük feltüntetni, akinek a részére a
számlát kérik kiállítani (pl. bt. esetén a bt. neve, kórház
stb.), a befizetés jogcíme rovatban, és a közlemény rovatban kérjük a vizsgázó nevét feltüntetni.
Integrált intézmények esetén kérjük külön igazolni a
kórházi osztályon és a járóbeteg-rendelésen eltöltött idõt.
Ha a jelölt a vizsgára jelentkezés és a vizsga idõpontja
között teljesíti a szakképzés valamely részét, vizsgára csak
akkor bocsátható, ha az utolsó részelem teljesítésérõl szóló
igazolást a vizsga meghirdetett idõpontja elõtt legkésõbb
egy hónappal benyújtja. Ennek a határidõnek az elmulasztása esetén a jelentkezés az adott vizsgaidõszakra nem fogadható el, és a következõ vizsgaidõszakra való jelentkezést írásban meg kell erõsíteni.
3. A nem egészségügyi alapdiplomával rendelkezõ
szakvizsgára jelentkezõk által benyújtandó dokumentumok
– Jelentkezési lap (lásd utolsó elõtti oldal) 2 pld.-ban,
– a szakképzést végzõ egyetem dékáni hivatala által kiállított vizsgára bocsátó határozat (lásd utolsó oldal),
– a személyi igazolvány fénymásolata,
– a diploma fénymásolata,
– a vizsgadíj befizetésérõl szóló igazolás. A szakvizsga
díja 30 000 Ft, amely díjat az Egészségügyi Minisztérium
10032000-01491838 számú számlájára kell befizetni, a
befizetés átutalással is teljesíthetõ. A feladóvevény fénymásolatát kérjük mellékelni. Sikertelen vizsga megismétlése esetén a vizsgadíjat ismét meg kell fizetni. A csekket
arra a névre kérjük kiállítani, amely névre a számlát
kérik (pl. bt., kórház neve), a befizetés jogcíme rovatban
kérjük a vizsgázó nevét feltüntetni.
4. A megismételt szakvizsgára jelentkezõk által benyújtandó dokumentumok
– Jelentkezési lap,
– mûködési bizonyítvány a sikertelen szakvizsga óta
végzett szakgyakorlatról,
– a nem munkában töltött idõ(k) munkáltató általi igazolása (szülési szabadság, gyed, gyes, katonaság, fizetés
nélküli szabadság, táppénz),
– a vizsgadíj befizetésérõl szóló igazolás. A szakvizsga
díja 30 000 Ft, amely díjat az Egészségügyi Minisztérium
10032000-01491838 számú számlájára kell befizetni, a
befizetés átutalással is teljesíthetõ. A feladóvevény fénymásolatát kérjük mellékelni.
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5. Általános tudnivalók
A vizsgára bocsátó határozat (vagy az abszolutórium)
benyújtására a határozat kiállítása után azonnal, legkésõbb pedig a vizsga meghirdetett idõpontja elõtt egy hónappal kerülhet sor. Ennek a határidõnek az elmulasztása
esetén a jelentkezés az adott vizsgaidõszakra nem fogadható el, és a következõ vizsgaidõszakra való jelentkezést
írásban meg kell erõsíteni.
A vizsgára bocsátó határozat (abszolutórium) benyújtása elõtt a jelölt nem kap vizsgabeosztást. Tényleges vizsgabeosztására és errõl szóló tájékoztatására csak az egyetem által kiállított vizsgára bocsátó határozat (abszolutórium) megérkezése után kerül sor.
Ha a jelölt a vizsgára jelentkezés és a vizsga idõpontja
között teljesíti a szakképzés valamely részét, vizsgára csak
akkor bocsátható, ha az utolsó részelem teljesítésérõl szóló
igazolást (és a vizsgára bocsátó határozatot) a vizsga meghirdetett idõpontja elõtt legalább egy hónappal benyújtja.
Ennek a határidõnek az elmulasztása esetén a jelentkezés az adott vizsgaidõszakra nem fogadható el, és a következõ vizsgaidõszakra való jelentkezést írásban meg
kell erõsíteni.
Ha a szakképzés követelményeinek teljesítése és a szakvizsgára történõ jelentkezés között több mint öt év telt el, a
jelöltnek igazolnia kell, hogy a vizsgára jelentkezéskor és
azt közvetlenül megelõzõen
a) alap (a jogszabály szerint: elsõ) szakképesítés esetén
tizenkét hónap,
b) ráépített szakképesítés esetén hat hónap szakgyakorlatot folytatott a megszerezni kívánt szakképesítés területén.
Ha szakképzés követelményeinek teljesítése és a szakvizsgára történõ jelentkezés között több mint tíz év telt el,
a szakképzés teljes idõtartamát és tartalmát meg kell ismételni.
A jelentkezéseket postán vagy – kivételesen – személyesen lehet a Nemzeti Vizsgabizottsághoz eljuttatni
(1051 Budapest, Arany J. u. 6-8.)
A szakképzettséget tanúsító bizonyítványt a mûködési
nyilvántartásban szereplõ névre állítjuk ki.
A felsoroltakon kívül további dokumentumot nem
kell mellékelni, amennyiben további igazolások szükségesek, arról a jelentkezõt írásban értesítjük.
Ügyintézõk:
Arlóy Györgyné: 428-4656; 301-7800/1220
Ridegné Cseke Irén: 428-4647; 301-7800/1280
Marton Márta: 428-4647; 301-7800/14-37
Fax: 301-7813
Ügyfélfogadás: HÉTFÕ:
9–12 óráig
SZERDA: 14–16 óráig
Dr. Fock Erzsébet szakmai fõtanácsadó fogadóórája panaszügyekben:
SZERDA: 15.00–16.30 óráig.
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II. VIZSGANAPTÁR
Addictológia

2009. III. 23.–IV. 5.

Marton

Allergológia és klinikai immunológia

2009. V. 18–29.

Marton

Aneszteziológia és intenzív terápia

2009. IV. 20–30.

Arlóyné

Andrológia

2009. IV. 6–17.

Ridegné

Arc-állcsont-szájsebészet

2009. V. 18–29.

Arlóyné

Audiológia

2009. III. 23.–IV. 5.

Arlóyné

Belgyógyászat

2009. V. 18–29.

Arlóyné

Bõrgyógyászat

2009. IV. 6–17.

Ridegné

Cytopatológia

2009. III. 23.–IV. 5.

Marton

Csecsemõ- és gyermek fül-orr-gégegyógyászat

2009. IV. 20–30.

Arlóyné

Csecsemõ- és gyermekgyógyászat

2009. V. 4–15.

Arlóyné

Csecsemõ- és gyermekgyógyászati intenzív terápia

2009. III. 16–27.

Arlóyné

Csecsemõ- és gyermekkardiológia

2009. IV. 20–30.

Arlóyné

Dento-alveoláris sebészet

2009. V. 18–29.

Arlóyné

Egészségbiztosítás

2009. III. 30.–IV. 6.

Arlóyné

Endokrinológia

2009. IV. 20–30.

Arlóyné

Érsebészet

2009. III. 2–13.

Marton

Fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás

2009. III. 16–27.

Marton

Fizioterápia

2009. III. 16–27.

Marton

Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan)

2009. III. 16–27.

Ridegné

Fogszabályozás

2009. V. 18–29.

Arlóyné

Foniátria

2009. III. 2–13.

Arlóyné
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Fül-orr-gégegyógyászat

2009. V. 4–15.

Arlóyné

Gasztroenterológia

2009. V. 4–15.

Arlóyné

Geriátria

2009. II. 16–27.

Ridegné

Gyermek- és ifjúsági pszichiátria

2009. III. 16–27.

Marton

Gyermekgasztroenterológia

2009. V. 4–15.

Arlóyné

Gyermekfogászat

2009. IV. 20–30.

Arlóyné

Gyermekneurológia

2009. V. 4–15.

Marton

Gyermeknõgyógyászat

2009. IV. 6–17.

Marton

Gyermekradiológia

2009. IV. 20–30.

Ridegné

Gyermeksebészet

2009. V. 18–29.

Marton

Gyermekszemészet

2009. IV. 20–30.

Arlóyné

Gyermek-tüdõgyógyászat

2009. IV. 20–30.

Marton

Hematológia

2009. IV. 20–30.

Arlóyné

Háziorvostan

2009. V. 18–29.

Ridegné

Honvédorvostan, katasztrófa-orvostan

2009. II. 16–27.

Arlóyné

Idegsebészet

2009. II. 16–27.

Gálosné

Igazságügyi orvostan

2009. III. 2–13.

Arlóyné

Igazságügyi pszichiátria (igazságügyi elmeorvostan)

2009. III. 2–13.

Arlóyné

Infektológia

2009. III. 2–13.

Marton

Intenzív terápia

2009. III. 30.–IV. 6.

Arlóyné

Iskola-egészségtan és ifjúságvédelem

2009. IV. 6–17.

Marton

Kardiológia

2009. IV. 20–30.

Marton

Kézsebészet

2009. III. 2–13.

Ridegné
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Klinikai farmakológia

2009. III. 16–27.

Marton

Klinikai genetika

2009. V. 4–15.

Ridegné

Klinikai neurofiziológia

2009. III. 23.–IV. 5.

Marton

Klinikai onkológia

2009. IV. 20–30.

Marton

Konzerváló fogászat és fogpótlástan

2009. V. 18–29.

Arlóyné

Laboratóriumi hematológia és immunológia

2009. IV. 20–30.

Marton

Megelõzõ orvostan és népegészségtan

2009. II. 16–27.

Marton

Mellkassebészet

2009. III. 2–13.

Ridegné

Molekuláris genetikai diagnosztika

2009. III. 23.–IV. 5.

Marton

Munkahigiéné

2009. IV. 20–30.

Ridegné

Nefrológia

2009. IV. 20–30.

Arlóyné

Neonatológia

2009. III. 23.–IV. 5.

Arlóyné

Neurológia

2009. III. 16–27.

Marton

Neuropatológia

2009. IV. 6–17.

Marton

Neuroradiológia

2009. III. 2–13.

Ridegné

Nukleáris medicina

2009. III. 2–13.

Ridegné

Ortopédia és traumatológia

2009. III. 23.–IV. 5.

Ridegné

Orvosi laboratóriumi diagnosztika

2009. V. 18–29.

Arlóyné

Orvosi mikrobiológia

2009. III. 2–13.

Marton

Orvosi rehabilitáció

Alapszakma szerint

szakma függõ

Orvosi rehabilitáció (pszichiátria)

2009. V. 18–29.

Marton

Oxyológia és sürgõsségi orvostan

2009. II. 16–27.

Ridegné

Parodontológia

2009. IV. 20–30.

Arlóyné
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Patológia

2009. III. 23.–IV. 5.

Marton

Plasztikai (égési) sebészet

2009. V. 4–15.

Marton

Pszichiátria

2009. II. 16–27.

Marton

Pszichoterápia

2009. V. 18–29.

Marton

Radiológia

2009. III. 16–27.

Ridegné

Repülõorvostan

2009. V. 18–29.

Marton

Reumatológia

2009. III. 16–27.

Marton

Sebészet

2009. III. 16–27.

Ridegné

Sportorvostan

2009. III. 23.–IV. 5.

Marton

Sugáregészségtan

2009. III. 16–27.

Ridegné

Sugárterápia

2009. III. 16–27.

Ridegné

Szemészet

2009. V. 18–29.

Arlóyné

Szívsebészet

2009. III. 30.–IV. 6.

Ridegné

Szülészet-nõgyógyászat

2009. III. 16–27.

Marton

Transzfúziológia

2009. III. 30.–IV. 6.

Marton

Trópusi betegségek

2009. III. 2–13.

Marton

Tüdõgyógyászat

2009. III. 23.–IV. 05.

Marton

Urológia

2009. VI. 6.

Ridegné

2009. IV. 20–30.

Marton

2009. V. 18–29.
2009. V. 18–29.
2009. V. 18–29.
2009. V. 18–29.
2009. V. 18–29.

Ridegné
Ridegné
Ridegné
Ridegné
Ridegné

SZAKGYÓGYSZERÉSZET

minden szakon:

Klinikai szakpszichológia minden szakon:
Klinikai biokémia
Klinikai mikrobiológia
Molekuláris biológiai diagnosztika
Klinikai sugárfizikus
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A szakképzés teljesítésével kapcsolatos adatok

Név:
Szakterület:
Jogszabály alapján elõírt szakképzési idõ:
A szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzésérõl szóló
66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet 6. §-a szerinti
kedvezmény/gyakorlati idõ idõtartama (ha van):
Esetleges méltányossági engedély száma:

Beszámítás a jogszabály alapján:
1. külföldi munkavállalásból beszámított idõ:
a beszámítás alapjául szolgáló tevékenység:
végzésének helye:
szakmai vezetõ:
idõtartama:

2. PhD-ösztöndíjból beszámított idõ:
a tudományos tevékenység végzésének helye:
szakmai vezetõ:
témakör:
idõtartama:

3. Elõzõ szakvizsga alapján beszámított idõ:
(ha a beszámított idõszak egy évnél hosszabb, a beszámítás alapjául szolgáló közös elemek, és azok idõtartama)

4. Kiesõ idõ:
oka:
idõtartama:

Fentiek valóságát igazolom, vizsgára bocsátását javasolom:

Egyetem képviselõje
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JELENTKEZÉSI LAP
a 2009. tavaszi vizsgaidõszakra
(kézírás esetén nyomtatott betûkkel kérjük kitölteni)
2 pld.-ban kérjük beküldeni

Mely szakmából kíván vizsgázni: ......................................................................................................................................
Központi gyakornoki rendszer alapján végezte-e a szakképzést*:

igen

nem

A vizsgára bocsátó határozatot (vagy abszolutóriumot) kiállító egyetem:
...........................................................................................................................................................................................
A jelentkezõ neve: .............................................................................................................................................................
Orvosi pecsét száma: .........................................................................................................................................................
Születési hely, idõ: ............................................................................................................................................................
Diploma megszerzésének helye, idõpontja: .......................................................................................................................
Jelenlegi munkahelye: .......................................................................................................................................................
Elõzõ szakvizsgák megnevezése (ha vannak) és száma:
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Értesítési cím (+ telefonszám): ...........................................................................................................................................
A vizsgadíj befizetésének dátuma: .....................................................................................................................................
Ha más számára kéri a befizetett vizsgadíjról a számlát kiállítani, a címzett pontos
neve: ..................................................................................................................................................................................
címe, irányítószáma: .........................................................................................................................................................

* Aláhúzással kérjük megjelölni.
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VIII. Közlemények
A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium
és az Önkormányzati Minisztérium együttes közleménye
A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter, valamint az önkormányzati miniszter
8002/2008. (HÉ 37.) KHEM–ÖM együttes tájékoztatója
a helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatásának önkormányzatonként megítélt összegeirõl
A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérõl szóló 2007. évi CLXIX. törvény 5. számú mellékletének 13. pontja,
valamint a helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatásáról szóló 1/2008. (V. 30.) KHEM–ÖM együttes rendelet
4. § (6) bekezdése alapján a helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatásának összege önkormányzatonként és
szolgáltatónként, valamint a támogatás megállapítása során alkalmazott súlyszámokat a melléklet szerint tesszük közzé.

Melléklet a 8002/2008. (HÉ 37.) KHEM–ÖM együttes tájékoztatóhoz

1. A helyi közösségi közlekedés 2008. évi normatív támogatásának súlyszámai:
A helyi közforgalmú közlekedés 2008. évi normatív támogatásának súlyszámai
Fajlagos üzemi ráfordítás súlyszáma
Üzemág

Dízel autóbusz
Gázüzemû autóbusz
Trolibusz
Villamos
Metró
HÉV

Környezetvédelmi súlyszám
Budapest és megyei jogú városok

Egyéb települések

4,06
3,84
5,93
6,02
3,59
3,27

4,05

1,00
1,75
2,10
2,90
3,00
3,00

2. A helyi közösségi közlekedés 2008. évi normatív támogatási összegei:
Normatív támogatás 2008.
Sorszám

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Település

Aba
Ajka
Baja
Balassagyarmat
Balatonfüred
Balatonfûzfõ
Baracska
Barcs
Bátonyterenye

Társaság

Abai Kistérségi Kft.
Somló Volán Zrt.
Bács Volán Zrt.
Nógrád Volán Zrt.
Balaton Volán Zrt.
Bakony Volán Zrt.
Alba Volán Zrt.
Kapos Volán Zrt.
Nógrád Volán Zrt.

Üzemág

Dízel autóbusz
Dízel autóbusz
Dízel autóbusz
Dízel autóbusz
Dízel autóbusz
Dízel autóbusz
Dízel autóbusz
Dízel autóbusz
Dízel autóbusz

Támogatás
(ezer Ft)

791
12 021
12 232
2 990
4 089
91
764
125
2 029

Arány

0,00225%
0,03412%
0,03472%
0,00849%
0,01161%
0,00026%
0,00217%
0,00035%
0,00576%
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Normatív támogatás 2008.
Sorszám

10
11
12
13
14
15

16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Település

Békés
Békéscsaba
Berettyóújfalu
Bicske
Bonyhád
Budapest

Bük
Csongrád
Csurgó
Debrecen

Dombóvár
Dunaföldvár
Dunaújváros
Edelény
Eger
Érd
Esztergom
Fonyód
Fót
Gödöllõ
Gyomaendrõd
Gyöngyös
Gyõr
Gyula
Hajdúszoboszló
Hatvan
Hódmezõvásárhely
Jászberény
Kaposvár
Karcag
Kazincbarcika
Kecskemét

Társaság

Üzemág

Körös Volán Zrt.
Körös Volán Zrt.
Hajdú Volán Zrt.
CIREK-BAU Kft.
Gemenc Volán Zrt.

Dízel autóbusz
Dízel autóbusz
Dízel autóbusz
Dízel autóbusz
Dízel autóbusz

BKV Zrt.
BKV Zrt.
BKV Zrt.
BKV Zrt.
BKV Zrt.
Vasi Volán Zrt.
Tisza Volán Zrt.
Kapos Volán Zrt.

Dízel autóbusz
Trolibusz
Villamos
HÉV
Metró
Dízel autóbusz
Dízel autóbusz
Dízel autóbusz

Hajdú Volán Zrt.
Hajdú Volán Zrt.
DKV Zrt.
DKV Zrt.
Gemenc Volán Zrt.
Gemenc Volán Zrt.
Alba Volán Zrt.
Borsod Volán Zrt.
Agria Volán Zrt.
Volánbusz Zrt.
Vértes Volán Zrt.
Kapos Volán Zrt.
Települési 2004. Kft.
Volánbusz Zrt.
Mobilbusz Közlekedési Kft.
Mátra Volán Zrt.
Kisalföld Volán Zrt.
Körös Volán Zrt.
Hajdú Volán Zrt.
Hatvani Volán Zrt.
Tisza Volán Zrt.
Jászkun Volán Zrt.
KT Zrt.
Jászkun Volán Zrt.
Borsod Volán Zrt.
Kunság Volán Zrt.

Dízel autóbusz
Gázüzemû autóbusz
Villamos
Trolibusz
Dízel autóbusz
Dízel autóbusz
Dízel autóbusz
Dízel autóbusz
Dízel autóbusz
Dízel autóbusz
Dízel autóbusz
Dízel autóbusz
Dízel autóbusz
Dízel autóbusz
Dízel autóbusz
Dízel autóbusz
Dízel autóbusz
Dízel autóbusz
Dízel autóbusz
Dízel autóbusz
Dízel autóbusz
Dízel autóbusz
Dízel autóbusz
Dízel autóbusz
Dízel autóbusz
Dízel autóbusz

Támogatás
(ezer Ft)

0
35 334
1 115
9
0
32 198 072
5 855 794
1 359 162
10 629 181
4 821 437
9 532 498
440
2 252
0
408 750
166 865
47 752
123 852
70 281
5 472
0
0
57
57 564
16 761
11 669
502
2 079
5 607
217
4 923
123 816
6 116
3 141
4 145
14 261
3 019
48 740
1 884
652
71 639

Arány

0,00000%
0,10030%
0,00317%
0,00003%
0,00000%
91,40236%

0,00125%
0,00639%
0,00000%
1,16034%

0,01553%
0,00000%
0,00000%
0,00016%
0,16341%
0,04758%
0,03313%
0,00143%
0,00590%
0,01592%
0,00062%
0,01398%
0,35148%
0,01736%
0,00892%
0,01177%
0,04048%
0,00857%
0,13836%
0,00535%
0,00185%
0,20337%
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Normatív támogatás 2008.
Sorszám

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

Település

Kerepes
Keszthely
Kiskõrös
Kisújszállás
Komárom
Komló
Körmend
Kõszeg
Lenti
Makó
Marcali
Martonvásár
Mezõberény
Mezõkovácsháza
Mezõtúr
Miskolc

Mohács
Mór
Mosonmagyaróvár
Nagyatád
Nagykanizsa
Nagykarácsony
Nyírbátor
Nyíregyháza
Orosháza
Ózd
Pápa
Pécs
Püspökladány
Salgótarján
Sarkad
Siklós
Siófok
Sopron
Szarvas
Százhalombatta

Társaság

Üzemág

Sibi-Net kft.
Zala Volán Zrt.
Szarvas Kft.
CITYBUSZ Közlekedési Kft.
Vértes Volán Zrt.
Pannon Volán Zrt.
Vasi Volán Zrt.
Vasi Volán Zrt.
Zala Volán Zrt.
Tisza Volán Zrt.
Kapos Volán Zrt.
Alba Volán Zrt.
Körös Volán Zrt.
Körös Volán Zrt.
Jászkun Volán Zrt.

Dízel autóbusz
Dízel autóbusz
Dízel autóbusz
Dízel autóbusz
Dízel autóbusz
Dízel autóbusz
Dízel autóbusz
Dízel autóbusz
Dízel autóbusz
Dízel autóbusz
Dízel autóbusz
Dízel autóbusz
Dízel autóbusz
Dízel autóbusz
Dízel autóbusz

MVK Zrt.
MVK Zrt.
Pannon Volán Zrt.
Alba Volán Zrt.
Kisalföld Volán Zrt.
Kapos Volán Zrt.
Zala Volán Zrt.
Alba Volán Zrt.
SZAKI-TOURS Kft.
Szabolcs Volán Zrt.
Körös Volán Zrt.
Borsod Volán Zrt.
Bakony Volán Zrt.
PK Zrt.
Hajdú Volán Zrt.
Nógrád Volán Zrt.
Körös Volán Zrt.
Pannon Volán Zrt.
Kapos Volán Zrt.
Kisalföld Volán Zrt.
Körös Volán Zrt.
Volánbusz Zrt.

Dízel autóbusz
Villamos
Dízel autóbusz
Dízel autóbusz
Dízel autóbusz
Dízel autóbusz
Dízel autóbusz
Dízel autóbusz
Dízel autóbusz
Dízel autóbusz
Dízel autóbusz
Dízel autóbusz
Dízel autóbusz
Dízel autóbusz
Dízel autóbusz
Dízel autóbusz
Dízel autóbusz
Dízel autóbusz
Dízel autóbusz
Dízel autóbusz
Dízel autóbusz
Dízel autóbusz

Támogatás
(ezer Ft)

0
2 868
0
1 068
2 921
18 243
420
955
2 500
499
173
723
610
0
285
668 752
309 763
358 989
763
3 068
6 896
587
41 839
7
1 531
87 145
6 042
17 116
14 428
255 213
2 147
50 006
0
603
4 783
22
0
2 002

Arány

0,00000%
0,00814%
0,00000%
0,00303%
0,00829%
0,05179%
0,00119%
0,00271%
0,00710%
0,00142%
0,00049%
0,00205%
0,00173%
0,00000%
0,00081%
1,89842%

0,00217%
0,00871%
0,01958%
0,00167%
0,11877%
0,00002%
0,00435%
0,24738%
0,01715%
0,04859%
0,04096%
0,72449%
0,00609%
0,14195%
0,00000%
0,00171%
0,01358%
0,00006%
0,00000%
0,00568%
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Normatív támogatás 2008.
Sorszám

78

79
80

Település

Támogatás
(ezer Ft)

Üzemág

Szeged

Szeghalom
Székesfehérvár

81
82
83
84
85
86
87
88

Szekszárd
Szentendre
Szentes
Szentmártonkáta
Szigetvár
Szolnok
Szombathely
Tapolca

89
90
91
92

Tatabánya
Tiszafüred
Tiszaújváros
Törökbálint

93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

Társaság

Törökszentmiklós
Újfehértó
Újszász
Vác
Várpalota
Vecsés
Veszprém
Vésztõ
Zalaegerszeg
Zirc
Összesen

Tisza Volán Zrt.
Tisza Volán Zrt.
Szkt. Kft.
Szkt. Kft.
Körös Volán Zrt.

Dízel autóbusz
Gázüzemû autóbusz
Trolibusz
Villamos
Dízel autóbusz

Alba Volán Zrt.
Alba Volán Zrt.
Gemenc Volán Zrt.
Volánbusz Zrt.
Tisza Volán Zrt.
Kékesbusz Kft.
Pannon Volán Zrt.
Jászkun volán Zrt.
Vasi Volán Zrt.
MB Balaton Szállítási és
Szolgáltató Kft.
Vértes Volán Zrt.
Jászkun Volán Zrt.
Borsod Volán Zrt.

Dízel autóbusz
Gázüzemû autóbusz
Dízel autóbusz
Dízel autóbusz
Dízel autóbusz
Dízel autóbusz
Dízel autóbusz
Dízel autóbusz
Dízel autóbusz
Dízel autóbusz

Volánbusz Zrt.
Bálint-busz Kft.
Jászkun Volán Zrt.
Újfehértour Kft.
Jászkun Volán Zrt.
Volánbusz Zrt.
Bakony Volán Zrt.
Dencinger Kft.
Vértes Volán Zrt.
Körös Volán Zrt.
Zala Volán Zrt.
Zala Volán Zrt.

Dízel autóbusz
Dízel autóbusz
Dízel autóbusz
Dízel autóbusz
Dízel autóbusz
Dízel autóbusz
Dízel autóbusz
Dízel autóbusz
Dízel autóbusz
Dízel autóbusz
Dízel autóbusz
Dízel autóbusz

Dízel autóbusz
Dízel autóbusz
Dízel autóbusz

Arány

497 287
138 203
69 552
129 497
160 035
279
98 970
84 138
14 832
14 401
4 407
2 500
0
2 122
61 553
57 602
4 300
75 000
496
1 069
459
459
0
417
11 003
349
11 764
7 053
2 428
65 070
225
50 000
403
35 226 740

1,41167%

0,00079%
0,28095%

0,04088%
0,01251%
0,00710%
0,00000%
0,00602%
0,17473%
0,16352%
0,01221%
0,21291%
0,00141%
0,00303%
0,00130%

0,00118%
0,03123%
0,00099%
0,03340%
0,02002%
0,00689%
0,18472%
0,00064%
0,14194%
0,00114%
100,00000%

Dr. Szabó Pál s. k.,

Dr. Gyenesei István s. k.,

közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter

önkormányzati miniszter
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A Szociális és Munkaügyi Minisztérium közleményei*
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium
közleménye
a szakképesítések központi programjainak (tanterveinek) kiadásáról
A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján az alábbi szakképesítések központi programja (tanterve) és ajánlott szakképzési programja kiadásra kerültek.
Sorszám

Szakképesítés azonosító száma

Szakképesítés megnevezése

Jóváhagyási szám

1.

33

522

04

1000

00

00

Villanyszerelõ

14430-1/2008. (VIII. 28.)

2.

55

762

01

0000

00

00

Ifjúságsegítõ

14430-2/2088. (IX. 3.)

A jóváhagyott központi program (tanterv) és ajánlott szakképzési program megtekinthetõek a Nemzeti Szakképzési és
Felnõttképzési Intézet honlapján (www.nive.hu).
A központi programot és az ajánlott szakképzési programot a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet forgalmazza.
A megrendeléseket az NSZFI Dokumentációs Osztály, 1085 Budapest, Baross utca 52. levelezési címre lehet megküldeni.
Dr. Székely Judit s. k.,
foglalkoztatási és képzési szakállamtitkár

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium közleménye
az 1991. évi IV. törvény 41/A. §-ának (5) és (6) bekezdésében foglaltak alapján
a rehabilitációs hozzájárulás összegérõl*
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium közzéteszi, hogy a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 41/A. §-ának (5) és (6) bekezdésében foglaltak alapján a rehabilitációs hozzájárulás
2009. naptári évi összege 177 600 Ft/fõ.
Budapest, 2008. augusztus 29.

* A Hivatalos Értesítõ 2008. évi 36. számában megjelent közlemény szövegében számelírás történt, helyesen: „2009. naptári évi összege 177 600 Ft/fõ”.
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Az Országos Szociális és Gyermekvédelmi Továbbképzési és Szakvizsga Bizottság
közleménye
a 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet 6. §-ának (4) bekezdésében foglaltak alapján
a 2009. évi szociális alap- és szakvizsgával kapcsolatos díjakról és a szociális szakvizsgáztatási joggal
rendelkezõ intézményekrõl
Az Országos Szociális és Gyermekvédelmi Továbbképzési és Szakvizsga Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a személyes gondoskodást végzõ személyek továbbképzésérõl és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM
rendelet 6. §-ának (4) bekezdésében foglaltak alapján közzéteszi a 2009. évre érvényes szociális alap- és szakvizsgadíjakat, a vizsgáztatói díjakat, a 13. § (6) bekezdése alapján a szociális szakvizsgáztatási joggal rendelkezõ intézményeket,
valamint a szociális alap- és szakvizsga jelentkezési lapokat.

2009. évre vonatkozó szociális alap- és szakvizsgadíjak:
Díjak jogcíme

Összeg (Ft)

Szociális alapismereteket nyújtó tanfolyam

107–117 000

Szociális alapvizsga

26 500

Szociális szakvizsga

53 000

Pótvizsga

26 500

Szóbeli pótvizsga

13 250

A 2009. évre vonatkozó vizsgáztatói díjak:
Díjak jogcíme

Összeg (Ft)

Vizsgabizottság elnöke

69 500

Vizsgabizottsági tag

53 000

Szociális alap- és szakvizsgáztatási joggal rendelkezõ intézmények:

Intézményi
kód

Vizsgajoggal rendelkezõ intézmény neve,
címe

SZV 1. Debreceni Egyetem Egészségügyi
Fõiskolai Kar Szociális Szakvizsga,
Szak- és Továbbképzési Központ
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 2–4.

*

VI. évfolyam 8. szám

2008. augusztus 29.

Felnõttképzési
nyilvántartási
száma

09-0293-05

A szakvizsga szervezéséért, lebonyolításáért
felelõs személy

Szociális
szakvizsgáztatási
joggal
rendelkezik

Dr. Horváth László
2011. V. 31-ig
(dr.horvathlaszlo@freemail.hu,
lgabor@mail.doteefk.hu) T.: 42/404-411,
M: 20/974-7367, fax: 42/408-656,
Kótisné Plajner Mónika
(plajnermonika@freemail.hu
M: 30/286-2395
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Vizsgajoggal rendelkezõ intézmény neve,
címe

Felnõttképzési
nyilvántartási
száma

A szakvizsga szervezéséért, lebonyolításáért
felelõs személy

2008/37. szám
Szociális
szakvizsgáztatási
joggal
rendelkezik

SZV 3. Eötvös Loránd Tudományegyetem
07-0350-02
Társadalomtudományi Kar Szociális
Tanulmányok Intézete
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A

Szécsi Judit (szecsijudit@vivamail.hu)
T.: 209-0555/6851, M.: 70/282-3683,
Fax: 372-2992

2011. V. 31-ig

SZV 4. Nemzeti Szakképzési
és Felnõttképzési Intézet
3100 Salgótarján, Május 1 út 54.

04-0123-02

Németh Lászlóné
(nemeth.zsuzsa@nive.hu)
T.: 32/521-739/3116

2011. V. 31-ig

SZV 5. Nyíregyházi Fõiskola Pedagógusképzõ
Fakultás Szociálpedagógia Csoport
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B

15-0103-04

Dr. Pornói Imre (porimrit@axelero.hu)
T.: 42/599-469, M.: 30/410-4320
Élesné Asztalos Zsuzsa T.: 42/599-421

2011. V. 31-ig

SZV 6. Nyugat-Magyarországi Egyetem
08-0124-05
Apácai Csere János Tanítóképzõ
Fõiskolai Kar Szociálpedagógia Tanszék
9022 Gyõr, Liszt Ferenc u. 42.

Dr. Fehér Irén (feher@atif.hu)
T.: 96/516-746, fax: 96/329-934
Soós Zsolt (sooszs@citromail.hu)

2011. V. 31-ig

SZV 7. Pécsi Tudományegyetem
03-0004-02
Bölcsészettudományi Kar
Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék
7624 Pécs, Rókus u. 2.

Dr. Szõllõsi Gábor (szollosi@btk.pte.hu)
T.: 72/501-500/3568 Burán Albinné
T.: 72/503-650/3561
Fax: 72/503-650/3566

2011. V. 31-ig

SZV 8. Pécsi Tudományegyetem
Egészségtudományi Kar
Szociális Munkás Képzõ Intézet
9700 Szombathely, Jókai u. 14.

03-0004-02

Dr. Takács Magdolna
(magdolna.takacs@etk.pte.hu)
Horváth Izidorné
(izidorne.horvath@etk.pte.hu)
T.: 94/311-170
Fax: 94/316-820 M.: 20/545-2213

2011. V. 31-ig

SZV 9. Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula
Fõiskolai Kar Szociálpolitikai Tanszék
7100 Szekszárd, Rákóczi út 1.

03-0004-02

Dr. Tormási Anita
(nanica71@freemail.hu) T.: 74/419-622,
M.: 30/500-2868
Dr. Nagy Janka Teodóra
(jankateodora@freemail.hu)
T./fax: 74/419-622
7100 Szekszárd, Szent István tér 15–17.

2012. V. 31-ig

06-0019-03

Dr. Török Judit Horváth Sára
(zeleine@efk.u-szeged.hu)
T.: 62/546-463, fax: 62/545-130
Mobil: 30/421-1642 T.: 62/545-150
(titkárnõ) 6726 Szeged, Bal fasor 39-45.

2011. V. 31-ig

SZV12. Szent István Egyetem Jászberényi
07-0412-02
Fõiskolai Kar Szociálpedagógia Tanszék
5102 Jászberény, Rákóczi út 53.

Tomborné Szõllõsi Zsuzsa
T./fax: 57/502-459, 57/502-415
Dr.Tóth Edit (szocped@freemail.hu)
T.: 57/502-482

2011. V. 31-ig

11-0132-04
SZV 13. Vitéz János Római Katolikus
Tanítóképzõ Fõiskola Szociális Képzési
és Neveléstudományi Tanszék
2500 Esztergom, Májer I. u. 1-3.

Tordainé Vida Katalin (vida@vjrktf.hu)
T./Fax: 33/413-881, 33/413-699/139,
33/400-631 M.: 20/443-6206

2012. V. 31-ig

SZV 14. Wesley János Lelkészképzõ Fõiskola
Szociális Munka és Szociálpolitika
Tanszék 1086 Budapest, Dankó u. 11.

Nemes Judit (junemes&@freemail.hu)
T.: 210-54-00/120, 06/70-335-2625
Langa Judit 210-5400/125, 30/856-0113

2011. V. 31-ig

SZV 11. Szegedi Tudományegyetem
Egészségügyi Fõiskolai Kar Szociális
Munka és Szociálpolitika Tanszék
6726 Szeged, Temesvári körút 31.

07-0331-03
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Vizsgajoggal rendelkezõ intézmény neve,
címe

SZV 16. Debreceni Egyetem
Bölcsészettudományi Kar
Szociológia és Szociálpolitika Tanszék
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

Felnõttképzési
nyilvántartási
száma

05-0258-03

A szakvizsga szervezéséért, lebonyolításáért
felelõs személy

6271
Szociális
szakvizsgáztatási
joggal
rendelkezik

Csoba Judit (csobaj@freemail.hu)
T.: 52/512-900/2543, M.: 20/465-6497
Fax: 52/454-241
4010 Debrecen, Pf. 11

2009. V. 31-ig

SZV 17. Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi 05-0060-02
Pedagógiai Fõiskolai Kar
Szociálpedagógiai Tanszék
4220 Hajdúböszörmény, Désány I. u. 1–9.

Kissné dr. Korbuly Katalin
(korbulyk@hwpf.hu) T.: 52/560-161

2012. V. 31-ig

SZV 18. Kodolányi János Fõiskola Pedagógiai
és Szociális Tanulmányok Intézete
Szociális Tanulmányok Tanszék
8000 Székesfehérvár, Fürdõ u. 1.

02-0037-02

Kevy Beáta (kevy@uranos.kodolanyi.hu) 2012. V. 31-ig
M.: 20/352-1697

SZV 19. Nyugat-Magyarországi Egyetem
Benedek Elek Pedagógiai Kar
Szociális- és Neveléstudományi Intézet
9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5.

08-0124-05

Molnár Katalin (molnar.katalin@bepf.hu) 2012. V. 31-ig
T.: 99/518-925

A Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképzõ Fõiskolai Kar Szociális Munka- és Diakóniai Intézet vizsgajoga
2008. május 31-én lejárt.
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JELENTKEZÉSI LAP
Szociális alapvizsgára és szociális alapismereteket nyújtó tanfolyamra
Név, leánykori név: ............................................................................................................................................................
Anyja neve: ........................................................................................................................................................................
Születési hely, idõ: ............................................................................................................................................................
Mûködési nyilvántartási száma: ........................................................................................................................................
Munkahely megnevezése: .................................................................................................................................................
Munkahely címe (telefon, e-mail): .....................................................................................................................................
Betöltött munkakör: ...........................................................................................................................................................
Levelezési, értesítési cím.: ................................................................................................................................................
Tel.: .......................................................... E-mail: ........................................................................
Szakvizsgára kötelezett:

igen

nem

Vállalja, hogy jelentkezését átirányítsák más vizsgajoggal rendelkezõ intézményhez abban az esetben, ha a választott intézmény az adott idõszakban nem szervez szociális alapismereteket nyújtó tanfolyamot és alapvizsgát:
igen

nem

Átirányítást vállalom az alábbi vizsgajoggal rendelkezõ intézmény(ek)be (intézményi kód):
Az alapvizsga és a szociális alapismereteket nyújtó tanfolyam díjának majdani befizetésérõl a számlát az alábbi névre és
címre kérem kiállítani:
Kelt ...................................................., ......... év ......................... hó .............. nap
...................................................................................
jelentkezõ aláírása

_____________________________________________________________________________________________

MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS
Mint a fent nevezett munkáltatója igazolom, hogy ........................................................................ dolgozónk ............... év
............................ hó ........... naptól a 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendeletben elõírt képesítéshez kötött tevékenységet végez.
A rendeletben szakvizsgára nem kötelezett jelentkezõ esetén a munkáltató
az alaptanfolyam díját

átvállalja

részben vállalja át

nem vállalja át

az alapvizsga díját
(A megfelelõ rész aláhúzandó!)

átvállalja

részben vállalja át

nem vállalja át

Kelt ...................................................., ......... év ......................... hó .............. nap
P. H.
.................................................................................
munkáltató aláírása
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JELENTKEZÉSI LAP
Szociális szakvizsgára
Név, leánykori név: ............................................................................................................................................................
Anyja neve: ........................................................................................................................................................................
Születési hely, idõ: .............................................................................................................................................................
Mûködési nyilvántartási száma:.........................................................................................................................................
Munkahely megnevezése: ..................................................................................................................................................
Munkahely címe (telefon, e-mail):.....................................................................................................................................
Betöltött munkakör: ...........................................................................................................................................................
Levelezési, értesítési cím: .................................................................................................................................................
Tel.: .......................................................... E-mail: ........................................................................
Szakvizsgára kötelezett.:

igen

nem

Mentesül-e az alapvizsga letétele alól:

igen

nem

Vállalja, hogy jelentkezését átirányítsák más vizsgajoggal rendelkezõ intézményhez abban az esetben, ha a választott intézmény az adott idõszakban és témacsoportban nem szervez szakvizsgát:
igen

nem

Az átirányítást vállalom az alábbi vizsgajoggal rendelkezõ intézmény(ek)be (intézményi kód):
A szabadon választható témacsoportok közül az alábbira jelentkezem.:
A szakvizsga és konzultáció díjának majdani befizetésérõl a számlát az alábbi névre és címre kérem kiállítani:
Kelt ...................................................., ......... év ......................... hó .............. nap
...................................................................................
jelentkezõ aláírása
______________________________________________________________________________________________
M U N K Á L T A T ÓI I G A Z O L Á S
Mint a fent nevezett munkáltatója igazolom, hogy ........................................................................................ dolgozónk
...................... .év ................................. hó ........................... naptól a 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendeletben elõírt képesítéshez kötött tevékenységet, illetve szociális alapvégzettségének megfelelõ munkát végez.
A rendeletben szakvizsgára nem kötelezett jelentkezõ esetén a munkáltató
a szakvizsga díját
átvállalja
részben vállalja át
nem vállalja át
(A megfelelõ rész aláhúzandó)
Kelt ...................................................., ......... év ......................... hó .............. nap
P. H.
...................................................................................
munkáltató aláírása
Szociális szakvizsgához kapcsolódó minden információ megtalálható, illetve a dokumentumok letölthetõk a
www.nszfi.hu/skk Országos szociális alap- és szakvizsga menüpontból.
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Az Országos Szociális és Gyermekvédelmi Továbbképzési és Szakvizsga Bizottság
közleménye
a személyes gondoskodást végzõ személyek továbbképzési programjainak minõsítéséhez szükséges adatlapról
és az akkreditáció díjáról
Az Országos Szociális és Gyermekvédelmi Továbbképzési és Szakvizsga Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) – a
személyes gondoskodást végzõ személyek továbbképzésérõl és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.)
SZCSM rendelet 4. §-ának (4) bekezdése alapján – közzéteszi a 2009. évi indítással tervezett továbbképzési programok minõsítése iránti kérelem benyújtására szolgáló adatlapot és a minõsítési díjat. A minõsítési kérelem (ADATLAP) és a kitöltési útmutató letölthetõ a www.nive.hu/skk weboldalról.
A minõsítési kérelmet 2008. október 15-éig, 3 példányban lehet benyújtani a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet Salgótarjáni Képzésszervezési Központ, Továbbképzési és Szakvizsga osztályához, a Bizottság titkársági
feladatait ellátó szervezeti egysége (a továbbiakban: Titkárság) részére. A pontos címet, a minõsítési kérelem benyújtásához a tartalmi és formai követelményekre vonatkozó információkat a mellékelt kitöltési útmutató tartalmazza.
A továbbképzési program minõsítési díja 2008. évben továbbképzés céljából szervezett tanfolyam és szakmai személyiségfejlesztés esetén 24 150 Ft, szakmai tanácskozás, hazai vagy külföldi tanulmányút, illetve szakmai mûhely
esetén pedig 10 350 Ft. A minõsítési díj visszafizetésére nincs mód!
A személyes gondoskodást végzõ személyek minõsített továbbképzési programjai tekintetében az adatlapon szereplõ
információk kerülnek közreadásra a Szociális Közlönyben megjelenõ, 2009. évi továbbképzéseket tartalmazó jegyzékben (Továbbképzési Tájékoztató).
A korábbi években 3 évre akkreditált és érvényes minõsítéssel rendelkezõ továbbképzési programok 2009-ben
akkor indíthatók, ha a továbbképzést szervezõk 2008. október 15-ig a 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet 2. számú
melléklete szerinti adatlapon bejelentik a Titkárságnak a továbbképzési program indítását. Amennyiben a szervezõ a
bejelentést elmulasztja, úgy 2009-ben továbbképzési programot nem indíthat!
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Adatlap 2008
A 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet alapján
a személyes gondoskodást végzõ személyek továbbképzéséhez benyújtott programok minõsítésére
I. A továbbképzési programot benyújtó adatai
I. 1. A továbbképzési programot benyújtó (szervezet, magánszemély stb.) adatai:
Név: ...................................................................................................................................................................................
Helység: ........................ Irányítószám:

c ccc

Megye: .................................................................

Utca/házszám: ...................................................................................................................................................................
E-mail: .................................. Telefon: .................................................. Fax: .................................................................
Az intézmény felnõttképzési nyilvántartási száma:
[A 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet alapján a felnõttképzést folytató intézményekrõl vezetett nyilvántartási száma, kérjük,
a nyilvántartásba vételrõl szóló tanúsítvány másolatát mellékelje!]
...........................................................................................................................................................................................
(Ezt a rovatot azok kötelesek kitölteni, akik továbbképzés céljából szervezett tanfolyam minõsítését kérik.)
I. 2. A továbbképzési program lebonyolításáért felelõs személy adatai:
Név:....................................................................................................................................................................................
Helység: .............................................................. Irányítószám: ....................................................................c c c c
Utca/házszám: ....................................................................................................................................................................
E-mail: ................................... Telefon:.................................................... Fax: .................................................................
I. 3. A továbbképzési programot benyújtó besorolása (A megfelelõ kategóriát x-szel jelölje!):
Szociális intézmény

Gyermekjóléti intézmény

Gyermekvédelmi intézmény

Felsõoktatási intézmény

Közoktatási intézmény

Egyházi intézmény

Gazdasági társaság

Nonprofit szervezet

Egyéb: ................................................

I. 4. A minõsítési díj befizetésének módja:
SzámlaszáM.: 10032000-01744260-00000000; befizetési kód: 90890
(A befizetési bizonylat hiteles másolatát csatolni kell az adatlaphoz!)
Számlát az alábbi címre kérem kiállítani:
Intézmény neve: ................................................................................................................................................................
Címe: .................................................................................................................................................................................
A befizetett összeg: ....................... Ft.

A befizetés módja

c postai úton (csekken)

c banki átutalással

Dátum:
P. H.
......................................................................
Cégszerû aláírás
Kérjük, hogy ez az oldal fénymásolás esetén is külön lapra kerüljön!
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II. A továbbképzési programra vonatkozó adatok
II. 1. A továbbképzési program címe:
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

II. 2.1. A 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet alapján korábban szociális továbbképzésben akkreditált, de már lejárt képzésre kéri a program újbóli minõsítését:
c igen

c nem (A megfelelõ kategóriát x-szel jelölje!)

A lejárt továbbképzés engedélyszáma:

II. 2.2. A 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján a pedagógus továbbképzésben akkreditált:
c igen

c nem (A megfelelõ kategóriát x-szel jelölje!)

Akkreditált program esetében
Alapítási engedélyszám: ......................................................................................................................................
A program alapítója: ...........................................................................................................................................
A továbbképzés indítási engedélyszáma: .............................................................................................................

II. 2.3. A 28/1998. (VI. 18.) NM rendelet alapján az egészségügyi továbbképzésben akkreditált:
c igen

c nem (A megfelelõ kategóriát x-szel jelölje!)

Akkreditált program esetében
A továbbképzés indítási engedélyszáma: ............................................................................................................

II. 3. A továbbképzési program típusa:
(A megfelelõ rész aláhúzandó, csak egy típus jelölhetõ!)
1. Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam (T)
1.1. Jogszabály alapján kijelölt, módszertani feladatokat ellátó szociális, gyermekjóléti, valamint gyermekvédelmi
intézmény (Az igazoló dokumentum intézményvezetõ által hitelesített másolatát csatolja!):
c igen

c nem (A megfelelõ kategóriát x-szel jelölje!)

1.2. Sorolja fel, hogy milyen államilag elismert szociális vagy gyermekvédelmi képzést folytatott az elmúlt 3 évben
(Az igazoló dokumentum intézményvezetõ által hitelesített másolatát csatolja!):
..................................................................................................................................................................................
1.3. Sorolja fel, hogy milyen OKJ-ben szereplõ szociális vagy gyermekvédelmi képzést folytatott az elmúlt 3 évben
(Az igazoló dokumentum intézményvezetõ által hitelesített másolatát csatolja!):
2. Szakmai személyiségfejlesztõ foglalkozás (S)
3. Szakmai tanácskozás (K)
4. Külföldi vagy hazai tanulmányút (U)
5. Szakmai mûhely (M)

II. 4. A továbbképzés célja, tartalma:
(Nem lehet azonos a továbbképzési program címével!)
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
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II. 5. A résztvevõ által fizetett részvételi díj: ____________ Ft/fõ
II. 6. A továbbképzés tartalmi területek szerinti besorolása:
(A megfelelõ kategóriát x-szel jelölje!)
II. 6.1. Tanfolyam, szakmai tanácskozás, tanulmányút, szakmai mûhely esetén:
Családvédelem, családgondozás

Fogyatékosok szociális ellátása, rehabilitációja

Gyermekjóléti alapellátás

Hajléktalanellátás

Gyermekvédelmi szakellátás

Pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátása

Idõsek szociális ellátása

Egyéb, éspedig: .......................................................

II. 6.2. Szakmai személyiségfejlesztõ foglalkozás esetén:
Szupervízió

Kommunikációs készségfejlesztõ tréning

Esetmegbeszélés

Szervezetfejlesztõ tréning

Kiégést megelõzõ tréning

Vezetõi készségfejlesztõ tréning

Konfliktuskezelõ tréning

Egyéb, éspedig: .......................................................

II. 7. A továbbképzés idõtartama:
II. 7.1. Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam esetén összesen: _____________ óra
az elméleti órák száma: _______________ óra
a gyakorlati órák száma: _______________ óra
Szakmai személyiségfejlesztés esetén

____________ óra

Szakmai tanácskozás esetén

____________ elõadások száma

Külföldi vagy hazai tanulmányút esetén ____________ nap
Szakmai mûhely esetén

____________ fórum

II. 7.2. A továbbképzés intenzitása
II. 7.3. A továbbképzés teljesítésének feltételei:
(A képzési formának megfelelõen kérjük kitölteni!)
Maximális hiányzás mértéke a program idõtartamának _________ %-a.
A számonkérés módja:
...........................................................................................................................................................................................

6278

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

2008/37. szám

II. 8. Az indítandó továbbképzésre vonatkozó információk:
II. 8.1. Tervezett továbbképzés csoport szerinti létszáma:
(Kötelezõ kitölteni!)
A tervezett létszám
Csoport
1.

minimum

maximum

II. 8.2. Tervezett továbbképzés az indítás konkrét helyszíne szerinT.:
Csoport
1.
2.
3.

Tervezett helyszín

Az indítás tervezett idõpontja

II. 8.3. Tervezett továbbképzés indítása megyék szerint:
(A megye kódszámát jelölje x-szel!)
Kód

Megye

Kód

Megye

1

Baranya

11

Jász-Nagykun-Szolnok

2

Bács-Kiskun

12

Komárom-Esztergom

3

Békés

13

Nógrád

4

Borsod-Abaúj-Zemplén

14

Pest

5

Budapest

15

Somogy

6

Csongrád

16

Szabolcs-Szatmár-Bereg

7

Fejér

17

Tolna

8

Gyõr-Moson-Sopron

18

Vas

9

Hajdú-Bihar

19

Veszprém

10

Heves

20

Zala

A megjelölt megye/megyék településein a továbbképzés indításának feltétele minimálisan ________ fõ/csoport.
(Az itt megjelölt minimum létszám nem lehet kevesebb, mint a II. 8.1. pontban megjelölt minimum létszám.)
II. 8.4. Tervezett továbbképzés indítás országosan:
(A megfelelõ választ húzza alá!)

igen

nem

Országos indítás esetén a továbbképzés indításának feltétele minimálisan ________fõ/csoport.
(Az itt megjelölt minimum létszám nem lehet kevesebb, mint a II. 8.1. pontban megjelölt minimum létszám.)
II. 9. A továbbképzés célcsoportja:
(A megfelelõ kategóriát x-szel jelölje!)
II. 9.1. Munkakörök szerint:
Ápoló-gondozó

Örökbefogadási tanácsadó

Családgondozó

Pedagógus

Családgondozó asszisztens

Pszichológus
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Klubvezetõ

Utógondozó

Gyermekvédelmi ügyintézõ

Fejlesztõ pedagógus, konduktor

Szociális segítõ

Gyógypedagógus

Mentálhigiénés munkatárs

Gyógytornász, mozgásterapeuta

Gyermekfelügyelõ

Helyettes szülõi tanácsadó

Hivatásos nevelõszülõ

Foglalkoztatásszervezõ, terápiás munkatárs

Hivatásos vagyonkezelõ, illetve eseti gondnok

Nevelõszülõi, gyámi, gondozói tanácsadó

Szociális gondozó, ápoló

Munkavezetõ

Szociális munkás

Szociális munkatárs/szakértõ

Gyermekotthoni, lakásotthoni nevelõ

Egyéb:

II. 9.2. Munkakör megkülönböztetése nem szükséges:
II. 9.3. Funkció szerint:
Nincs jelentõsége a program szempontjából

Középvezetõ

Magasabb vezetõ

Szakdolgozó

II. 10. A továbbképzési program benyújtását megelõzõ igényfelmérés:
(Írja le az igényfelmérés módját, eredményét, továbbá ha írásbeli igényfelmérést végzett, csatolja a kérdõívet is!)
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II. 11. A továbbképzési program önértékelésének formái és módja:
(Amennyiben írásos formában történik, kérjük csatolja az adatlapot, adatlapokat!)

III. A továbbképzés tartalmára, személyi és tárgyi feltételeire vonatkozó információk
III. 1. A továbbképzés részletes tematikája, a megvalósítás módja, ütemezése:
(Kérjük, a táblázat minden oszlopát töltse ki - a táblázat szükség esetén további oldalakon folytatható!)
A továbbképzés egységeinek (elõadásainak)
megnevezése, az egyes elemek résztémáinak
rövid tartalmi ismertetése

Az egyes tartalmi
részek óraszáma/
idõtartama

Módszerek/
munkaformák
egységenként

Az elõadó/tréner neve, képzettsége,
szakterülete

Csatolandó dokumentumok, megjegyzések:
Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam esetén tüntesse fel az elõadó képzettségét és szakterületét!
Személyiségfejlesztõ foglalkozás esetén csatolandó a tréner/trénerek szakmai önéletrajza, a tréning vezetésére való
jogosultsága, jártasságának igazolása.
Szakmai tanácskozás esetén csatolandó a tanácskozás meghívóterve.
Külföldi vagy hazai tanulmányút esetén csatolandó a tanulmányozandó módszer leírása, a tanulmányút idõbeosztása.
Szakmai mûhely esetén csatolandó a szakmai mûhely meghívóterve (a fórumok tervezett idõpontjainak meghatározásával) és a programfelelõs szakmai önéletrajza, melyben tüntesse fel az eddigi mûhelyvezetési jártasságát.
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III. 2. A továbbképzés szervezésének tárgyi feltételei:
Terem

Technika

Egyéb

III. 3. A továbbképzésen a hallgatók számára átadott oktatási segédanyagok pl.: jegyzet, kiadvány felsorolása
(a segédanyagok egy-egy példányát mellékelje):
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

IV. A továbbképzési program tartalmának részletes kifejtése
(Terjedelme minimum. 15, maximum 25 sor)

6282

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

2008/37. szám

ÚTMUTATÓ AZ ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ
A szociális továbbképzés részletes szabályait, a személyes gondoskodást végzõ személyek továbbképzésérõl és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: rendelet) tartalmazza, amelyet az
ADATLAP 2008. kitöltése elõtt célszerû gondosan áttanulmányozni!
Az ADATLAP-ot továbbképzési programonként három példányban kell a titkársághoz az alábbi címre eljuttatni:
Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet Képzésszervezési Központ (3100 Salgótarján, Május 1. út 54.)
Kizárólag a 2008. október 15-éig postára adott ADATLAPOK fogadhatók el. Az ADATLAPOT nyomtatott formában, egy eredeti és azzal mindenben megegyezõ két másolati példányban kell benyújtani. Az eredeti példányt a pályázó intézmény, szervezet aláírási címpéldányán feltüntetett vezetõjének (képviselõjének) szignálnia kell. Az ADATLAP
minden példányát, példányonként összefûzve (tûzve, ragasztva vagy spirálozva) kell benyújtani. Célszerû egy, a benyújtott ADATLAPPAL megegyezõ példányt megõrizni.
Akkreditációs idõszakok tapasztalatai:
A beérkezett és akkreditált továbbképzési programok áttekintése alapján megállapításra került, hogy bizonyos területeken dolgozó szakemberek számára kevés speciális, konkrétan a szakterületekre, munkakörökre, tevékenységekre
vonatkozó továbbképzési program áll rendelkezésre.
A lezajlott programok ismeretében, illetve visszajelzések alapján megállapítható, hogy országosan is kevés vagy egyáltalán nincs az alábbi munkakörben dolgozó szakemberek tevékenységéhez kapcsolódó továbbképzési prograM.:
– orvos, pszichológus,
– konduktor, mozgásterapeuta, gyógytornász, terápiás munkatárs,
– diétás nõvér,
– falugondnok,
– hivatásos nevelõszülõ.
A meglévõ hiányok felszámolása érdekében fontos jelezni a továbbképzést szervezõknek, hogy a fent jelzett munkakörökben dolgozók, illetve szakterülettel foglalkozók továbbképzési igényeinek kielégítése érdekében, ezen célcsoportok számára is szervezzenek továbbképzési programokat.
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RÉSZLETES INFORMÁCIÓK AZ ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ
I. A továbbképzési programot benyújtó adatai
I. 1. A továbbképzési programot benyújtó (szervezet, magánszemély stb.) adatai
Azok számára, akik továbbképzés céljából szervezett tanfolyam minõsítését kérik, az adatok feltüntetése mellett csatolandó a 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet alapján a felnõttképzést folytató intézményekrõl vezetett nyilvántartásba való
felvételrõl szóló tanúsítvány, az alapító okirat, a cégbírósági bejegyzés, illetve a vállalkozói igazolvány másolata.
I. 2. A továbbképzési program lebonyolításáért felelõs személy adatai
Azt a kontakt személyt kell megjelölni, aki a szervezési feladatot ténylegesen ellátja, elérhetõsége folyamatosan biztosított. A kapcsolattartás miatt szükséges kitölteni az e-mail elérhetõségét is.
I. 3. A továbbképzési programot benyújtó besorolása
A megfelelõ kategóriát kell megjelölni!
I. 4. A minõsítési díj befizetésének módja
A minõsítési díj összegének feltüntetése mellett a díj befizetését igazoló bizonylat másolatát minden esetben csatolni
kell, ennek hiányában a program elutasításra kerül (csekk, banki átutalás fénymásolata). Kérjük a szervezeti kódot
(90890) minden befizetésen tüntesse fel!
Minden esetben írja be, hogy a számlát kinek a részére vagy mely intézmény számára kell kiállítani.
Az eredeti pályázatot a pályázó intézmény aláírási címpéldányon feltüntetett vezetõjének (képviselõjének) szignálnia kell!
II. A továbbképzési programra vonatkozó adatok
II. 1. A továbbképzési program címe
A minõsített továbbképzési program a Szociális Közlönyben megjelenõ Továbbképzési Tájékoztatóban ezen a címen
szerepel, ezért célszerû rövid, a program tartalmát kifejezõ címet választani. A továbbképzés címének egyértelmûen
utalnia kell a választott témakörre, a továbbképzés tartalmára. Ha a program megnevezése túl általános, akkor nem orientálja kellõképpen a továbbképzésre jelentkezõket.
II. 2.1. A 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet alapján korábban szociális továbbképzésben akkreditált, de már
lejárt képzésre kéri a program újbóli minõsítését
Amennyiben a továbbképzési program korábban nem volt akkreditálva, úgy a nem választ kell bejelölni.
Amennyiben a továbbképzés program korábban akkreditálva volt, a minõsítése lejárt, úgy az igen válasz mellett fel
kell tüntetni a lejárt továbbképzési program engedélyszámát, ha annak újbóli minõsítését a továbbképzés szervezõje kéri. A korábban lejárt továbbképzési programot célszerû aktualizálni, hiszen a továbbképzés egyik legfontosabb célja,
hogy a szakdolgozók a legfrissebb szakmai ismeretek, módszerek birtokába jussanak.
II. 2.2. A 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján a pedagógus továbbképzésben akkreditált
Ezt a pontot csak abban az esetben kell kitölteni, ha a benyújtott program a pedagógus továbbképzésben is akkreditált.
II. 2.3. A 28/1998. (VI. 18.) NM rendelet alapján az egészségügyi továbbképzésben akkreditált
Ezt a pontot csak abban az esetben kell kitölteni, ha a benyújtott program az egészségügyi továbbképzésben is akkreditált.
II. 3. A továbbképzési program típusa
Továbbképzés típusaként csak egyféle típus jelölhetõ meg. Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam esetén a
módszertani feladatokat ellátó intézmény csak az 1.1. pontot köteles kitölteni.
Amennyiben a továbbképzés céljából szervezett tanfolyam benyújtója nem módszertani intézmény, akkor köteles kitölteni az adatlap II. 3.1.2. vagy II. 3.1.3. pontját.
II. 4. A továbbképzés célja, tartalma
A Továbbképzési Tájékoztatóban megjelenik a továbbképzés célja, tartalma, melynek tömör megfogalmazása segíti a
felhasználók eligazodását a változatos kínálaton belül.
A program célja nem lehet azonos a program címével! A program céljának, rövid tartalmi leírásának összhangban kell
lennie a címmel és a megnevezett célcsoporttal.
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II. 5. A résztvevõ által fizetett részvételi díj
Minõsítés esetén a Továbbképzési Tájékoztatóban ez az összeg kerül közzétételre. A részvételi díj meghatározásánál
figyelemmel kell lenni arra, hogy a részvételi díj összegétõl magasabb összeget az adott évben nem lehet kérni! Módosításra a hároméves minõsítéssel rendelkezõ programok esetében a második és harmadik évben van mód.
II. 6. A továbbképzés tartalmi területek szerinti besorolása
II. 6.1. Tanfolyam, szakmai tanácskozás, tanulmányút, szakmai mûhely esetén:
A továbbképzési program által érintett terület megjelölésének helye. Olyan speciális továbbképzési programok esetében, melyek ismeretanyaga több területet is érint, több terület is megjelölhetõ, de ebben az esetben célszerû ezt az egyéb
éspedig sorra beírni pl: adósságkezelés stb.
II. 6.2. Szakmai személyiségfejlesztõ foglalkozás esetén
Szakmai személyiségfejlesztés konkretizálásának, a csoportmunka megnevezésének (pl. kiégés elleni tréning, esetmegbeszélés stb.) helye. A specifikum határozza meg továbbiakban, hogy a fejlesztés tartalma, a folyamat idõrendje, a
felhasznált eszközök és személyközi kommunikációs formák milyenek lehetnek.
II. 7. A továbbképzés idõtartama
A továbbképzés idõtartamát, a továbbképzés típusának megfelelõen kell meghatározni.
II. 7.1. Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam esetén összesen
Továbbképzés céljából szervezett tanfolyamok esetében célszerû optimálisan meghatározni az óraszámot. A túl magas óraszámú tanfolyam (60 óra feletti) nehezen illeszthetõ be a továbbképzés rendszerébe, gondolni kell arra, hogy az
óraszám növelése jelentõsen növeli a költségeket, valamint a munkából való távollét idejét, ezért ez mind a munkáltatóra,
mind a résztvevõre többletterheket ró.
II. 7.2. Továbbképzés intenzitása
Itt kell megjelölni, hogy a továbbképzés milyen intenzitású. Pl.: 40 óra: egy hónap alatt 8 alkalom, alkalmanként 5 óra.
A továbbképzés intenzitása természetesen a képzés jellegétõl és célcsoportjától függõen határozható meg.
II. 7.3. A továbbképzés teljesítésének a feltételei
Ebben a pontban kell megjelölni a maximális hiányzás mértékét, mert, ha a továbbképzésen részt vevõ túllépi ezt a
mértéket, a továbbképzés szervezõje számára nem állíthat ki részvételrõl szóló igazolást.
Tanfolyam típusú továbbképzési program esetében itt kell meghatározni a számonkérés módját is, ennek hiányában a
program formai hibás!
II. 8. Az indítandó továbbképzésre vonatkozó információk
II. 8.1. Tervezett továbbképzés csoport szerinti létszáma
Itt kell meghatározni egy csoportra vonatkozóan a minimum és maximum létszámot. A meghatározott minimum létszám
esetén a továbbképzés szervezõje indítani köteles a csoportot, a maximum létszámot szakmai tanácskozás kivételével nem
lépheti túl. A maximum létszámot meghaladó jelentkezés esetén újabb csoport indítása javasolt.
II. 8.2. Tervezett továbbképzés az indítás konkrét helyszíne szerint
Az a képzõ, aki meghatározott helyszínen és idõpontban szervezi meg továbbképzését, az ennek a rovatnak a kitöltésével a tervezett települést jelölje meg. Az indítás idõpontjának kiválasztásánál javasolt figyelembe venni azt a tényt,
hogy a tájékoztató 2009. január végén jelenik meg, tehát a szakdolgozóknak, illetve a munkáltatóknak csak ezt követõen
van módjuk választani és jelentkezni a továbbképzésekre.
II. 8.3. Tervezett továbbképzés indítás megyék szerint
Az a továbbképzõ, aki egy vagy több megye bármely településén vállalja a továbbképzési programja megszervezését,
itt tudja bejelölni. Amennyiben megyei szervezésnél a csoport minimális létszáma magasabb kell, hogy legyen, mint
amit a II. 8.1. pontban megjelölt, akkor itt tudja meghatározni azt. A minimális létszám meghatározásnál vegye figyelembe,
hogy az itt meghatározott létszám megléte esetén köteles indítani a csoportot, illetve azt, hogy a II. 8.1. pontban meghatározott maximális létszámot ez esetben sem lépheti túl.
II. 8.4. Tervezett továbbképzés indítás országosan
A továbbképzést szervezõ az igen megjelölésével vállalja, hogy felmerülõ igény alapján az ország bármely pontján
megszervezi továbbképzési programját. Amennyiben nem vállalja akkor húzza alá a nem szót.
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Országos indítás esetén is lehetõsége van a II. 8.1. pontban meghatározott minimális létszámnál magasabb indítási létszám bejelölésére. A minimális létszám meghatározásnál vegye figyelembe, hogy az itt meghatározott létszám megléte
esetén köteles indítani a csoportot, illetve azt, hogy a II. 8.1. pontban meghatározott maximális létszámot ez esetben sem
lépheti túl.
II. 9. A továbbképzés célcsoportja
II. 9.1. Munkakörök szerint
A továbbképzési program által érintett célcsoport meghatározásánál adott a lehetõség több munkakör meghatározására is, azonban ez esetben célszerûbb azt összefoglalóan az egyéb sorba beírni pl. fogyatékkal élõkkel foglalkozó szakemberek stb. Arra azonban érdemes odafigyelni, hogy a célcsoport ne legyen túl tág, a program címében, céljában, tartalmában megfogalmazottakhoz illeszkedjen.
II. 9.2. Munkakör megkülönböztetése nem szükséges
Bizonyos továbbképzési típusoknál (pl. személyiségfejlesztés) vagy témáknál, amelyek a munkakörök 80-90%-át
érintik, célszerû a II. 9.2. pontot választani. A tematikus továbbképzéseknél viszont szükséges a munkakörök meghatározása.
II. 9.3. Funkció szerint
Bizonyos továbbképzési típusoknál vagy témáknál szükséges a funkciók szerinti bontás. Itt van lehetõség a résztvevõk
beosztás szerinti bontására.
II. 10. A továbbképzési program benyújtását megelõzõ igényfelmérés
A program benyújtását megelõzõen szükséges összegyûjteni a szakterületen dolgozók és a munkáltatók továbbképzési igényeit, illetve felmérést végezni, hogy a tervezett program iránt van-e érdeklõdés. Ezzel megelõzhetõ az, hogy a
program jelentkezés hiányában elmaradjon. Itt írja le az igényfelmérés módját, eredményét, továbbá ha írásbeli igényfelmérést végzett, csatolja a kérdõívet is!
II. 11. A program önértékelésének formái és módja
Írja le, hogy a továbbképzés minõségének fejlesztése érdekében milyen önértékelési formát és módot fog alkalmazni.
Amennyiben az írásos formában történik, csatolja az adatlapot, vagy adatlapokat.

III. A továbbképzés tartalmára, személyi és tárgyi feltételeire vonatkozó információk
III. 1. A továbbképzés részletes tematikája, a megvalósítás módja, ütemezése
A III. 1. pont részletes kitöltése mellett szükséges, hogy az adatlap alján megjelölt, a továbbképzés típusának megfelelõ
dokumentumok mellékelve legyenek!
III. 2. A továbbképzés szervezésének tárgyi feltételei
Írja le a továbbképzés tárgyi feltételeit. A továbbképzés eredményes lebonyolításához hozzátartozik a résztvevõk számához optimális nagyságú terem, a képzés jellegétõl függõ berendezéssel és a képzést segítõ technikai eszközök alkalmazásával.
III. 3. A továbbképzésen a hallgatók számára átadott oktatási segédanyagok felsorolása
Azokat az oktatási segédanyagokat kell felsorolni, illetve mellékelni, amelyek a hallgatók számára térítésmentesen
végleges átadásra kerülnek.

IV. A program tartalmának részletes kifejtése
Fejtse ki röviden (15–20 sorban) a program tartalmát.
Lényeges, hogy az adatlapon az egyes pontokban szereplõ adatok, tartalmak összhangban legyenek az adatlap
többi pontjában szereplõ adatokkal, tartalmakkal!
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FORMAI HIBÁNAK MINÕSÜLNEK AZ ALÁBBIAK:

– A program nem felel meg a 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet 3. §-a (5) bekezdésének a)–e) pontjában meghatározott minimális követelményeknek,
– a pályázati adatlap kitöltése hiányos,
– a továbbképzési program típusának megjelölése nem egyértelmû (nincs megjelölés, vagy több típus egyidejû
megjelölése),
– a program tematikája, vagy egyéb tartalmi eleme hiányzik,
– tanfolyami program esetén a benyújtó nem rendelkezik tanfolyam szervezési joggal, az intézmény a 48/2001.
(XII. 29.) OM rendelet szerint a felnõttképzést folytató intézményekrõl vezetett nyilvántartásban nem szerepel,
– a tanfolyami program nem tartalmaz számonkérést,
– szakmai személyiségfejlesztés esetén nem tartalmazza a tréner szakirányú végzettségét igazoló dokumentumokat, a tréning vezetésére való jogosultságot,
– szakmai mûhely esetén hiányzik a szakmai mûhely meghívóterve, a programfelelõs szakmai önéletrajza,
– tanulmányút esetén hiányzik a tanulmányozandó módszer leírása, a tanulmányút programjának idõbeni
ütemezése,
– szakmai tanácskozás esetén nem tartalmazza a meghívótervet, vagy kevesebb, mint 5 elõadást tartalmaz,
– nem történt meg a minõsítési díj befizetése,
– a postára adás dátuma a megjelölt határidõn túli,
– a benyújtó már megkezdett vagy lezajlott, korábban nem akkreditált továbbképzési program minõsítését
kéri,
– a program nincs megfelelõ számú, és mindenben megegyezõ példányszámban benyújtva,
– nincs cégszerûen aláírva,
– nem tartalmazza a kötelezõ mellékletek mindegyikét.
A formai hibás minõsítési adatlapok nem kerülnek szakmai, tartalmi értékelésre! Utólagos, a beadási határidõt
követõ hiánypótlásra nincs lehetõség!
A Bizottság a továbbképzési programok minõsítésével kapcsolatos szakmai szempontjait a www.nive.hu/skk
címen teszi közzé! Az egyes továbbképzési programok szakmai követelményéhez továbbá segítséget nyújthat a Minõsített képzések-minõségi programok c. kiadvány, mely tartalmazza a szakmai minõsítés adatlapjait is. A kiadvány utánvétellel megrendelhetõ telefonon és e-mail-ben: Cseh Lászlóné: 32/521-758, cseh.laszlone@nive.hu
A lejárt minõsítéssel rendelkezõ pályázatok érvényességi idejének meghosszabbítására nincs lehetõség, e programokat új programként kell 3 példányban benyújtani (ugyanaz az elõírás vonatkozik rá, mint egy teljesen új továbbképzési programra).
Az adatlap benyújtása elõtt önellenõrzés céljából tanácsos kitölteni az Ellenõrzõ listát, így megbizonyosodhat
arról, hogy minden szükséges dokumentumot csatolt a pályázat mellé!
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Ellenõrzõ lista
c A pályázat számítógéppel készített egy eredeti és 2 az eredetivel mindenben megegyezõ egyenként (fûzött, kötött, spirálozott) példányból áll.
Csatolandó mellékletek listája:
c Minõsítési díj befizetését igazoló dokumentum másolata.
c Tanfolyam esetén, ha módszertani intézmény, akkor az azt igazoló dokumentum intézményvezetõ által hitelesített másolata.
c Tanfolyam esetén alapító okirat, cégbírósági bejegyzés intézményvezetõ által hitelesített másolata.
c Tanfolyam esetén felnõttképzést folytató intézmény nyilvántartásba vételét igazoló dokumentum intézményvezetõ által hitelesített másolata.
c Egyéni vállalkozó benyújtó esetén vállalkozói igazolvány másolata.
c Továbbképzési program benyújtását megelõzõ igényfelmérés kérdõíve.
c Továbbképzési program önértékelésének adatlapja, adatlapjai.
c Személyiségfejlesztés esetén a tréner/trénerek szakmai önéletrajza, a tréning vezetésére való jogosultsága,
jártasságának igazolása.
c Szakmai tanácskozás esetén a tanácskozás meghívóterve.
c Külföldi és hazai tanulmányút esetén a tanulmányozandó módszer részletes leírása.
c Külföldi és hazai tanulmányút esetén a tanulmányút programjának idõbeosztása.
c Szakmai mûhely meghívóterve a fórumok tervezett idõpontjainak meghatározásával.
c Szakmai mûhely esetén a programfelelõs szakmai önéletrajza mûhelyvezetésben való jártasságának megjelölésével.
c A továbbképzés során a hallgatóknak átadott oktatási segédanyagok egy példánya.
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A Csongrád Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Földmûvelésügyi Igazgatósága hirdetménye
A Csongrád Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földmûvelésügyi Igazgatósága – a földrendezõ és
földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. tv. 4/B. § (5) bekezdése és 9. §-a alapján –
nyilvános sorsolást
tart a röszkei Kossuth Mezõgazdasági Szövetkezet használatában lévõ földek kiadása céljából.

A sorsolás helye: Petõfi Sándor Mûvelõdési Ház, Röszke, Dózsa György u. 1.
A sorsolás ideje:
2008. október 14. (kedd) 9 óra.

A sorsolásra kerülõ földrészletek adatait a táblázat tartalmazza.
Település

Helyrajzi szám

Mûvelési ág

Fekvés

Terület (ha)

Aranykorona

Megjegyzés

Röszke

07/1

erdõ, szántó

külterület

2,5504

17,62

Bányaszolgalmi jog:
ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt.

Röszke

07/5

szántó

külterület

1,3070

61,30

Bányaszolgalmi jog:
ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt.

Röszke

018

szántó

külterület

0,1579

5,76

Bányaszolgalmi jog:
ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt.

Röszke

0103/53

szántó

külterület

0,0242

0,30

Röszke

0103/56

szántó

külterület

0,1596

1,95

Röszke

0103/59

szántó

külterület

0,1625

1,30

Röszke

0103/61

szántó

külterület

0,0510

0,62

Röszke

0103/62

szántó

külterület

0,0285

0,35

Röszke

0103/64

szántó

külterület

0,0987

1,20

Röszke

0103/65

szántó

külterület

0,2075

2,53

Röszke

0103/90

szántó

külterület

2,3054

22,64

Röszke

0112/6

szántó

külterület

0,6222

11,32

Röszke

0114/52

szõlõ

külterület

0,1312

5,47

Röszke

0114/67

gyümölcsös

külterület

0,2432

5,28

Röszke

0114/73

gyümölcsös

külterület

0,1911

4,15

Röszke

0114/85

szõlõ

külterület

0,2090

8,72

Röszke

0114/86

szõlõ

külterület

0,1324

5,52

Röszke

0114/89

szõlõ

külterület

0,2533

10,56

Röszke

0114/91

gyümölcsös

külterület

0,1479

3,21

Röszke

0,114/94

gyümölcsös

külterület

0,1171

2,54

Röszke

0,114/96

gyümölcsös

külterület

0,1482

3,22

Röszke

0114/111

gyümölcsös

külterület

0,1519

3,30

Vezetékjog: Invitel Zrt.
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Település

Helyrajzi szám

Mûvelési ág

Fekvés

Terület (ha)

Aranykorona

Megjegyzés

Röszke

0114/115

gyümölcsös

külterület

0,1661

3,60

Röszke

0114/116

gyümölcsös

külterület

0,0662

1,44

Röszke

0114/125

gyümölcsös

külterület

0,1450

3,15

Röszke

0122/1

szántó

külterület

0,3018

3,68

Röszke

0122/13

szántó

külterület

0,0302

0,24

Röszke

0122/53

szántó

külterület

0,6893

5,51

Röszke

0122/66

szántó

külterület

2,0421

18,61

Röszke

0128/10

szántó

külterület

0,7502

6,00

Röszke

0130/37

gyümölcsös

külterület

0,1670

3,62

Röszke

0130/39

gyümölcsös

külterület

0,3341

7,25

Röszke

0130/43

gyümölcsös

külterület

0,2056

4,46

Röszke

0130/47

gyümölcsös

külterület

0,1832

3,98

Röszke

0130/52

szõlõ

külterület

0,1296

5,40

Röszke

0130/55

gyümölcsös

külterület

0,1197

2,60

Röszke

0130/63

gyümölcsös

külterület

0,1425

3,09

Röszke

0130/64

gyümölcsös

külterület

0,1215

2,64

Röszke

0130/66

gyümölcsös

külterület

0,1402

3,04

Röszke

0138

nádas, gyep (rét)

külterület

4,8777

147,04

Röszke

0146/19

szántó

külterület

0,1180

0,94

Röszke

0157/9

gyep (rét)

külterület

0,1798

2,80

Röszke

0161/33

szántó

külterület

1,4972

11,98

Röszke

0178/3

gyep (rét)

külterület

0,2768

4,32

Röszke

0178/4

gyep (legelõ)

külterület

0,4307

3,27

Röszke

0188/23

szántó

külterület

0,1550

1,24

Röszke

0190/29

szántó

külterület

0,1482

1,19

Röszke

0213/16

gyümölcsös

külterület

0,0250

0,54

Röszke

0216/2

szántó

külterület

0,8041

6,43

Röszke

0219/1

szántó

külterület

2,4844

19,88

Röszke

0219/9

szántó

külterület

1,9829

20,06

Röszke

0219/17

szántó

külterület

0,0033

0,04

Röszke

0219/28

szántó

külterület

0,6936

6,22

Röszke

0225/11

szántó

külterület

1,1247

30,25

Röszke

0225/20

szántó

külterület

0,1363

2,48

Röszke

0225/55

gyep (rét)

külterület

1,9741

46,39

Röszke

0225/58

szántó

külterület

0,4182

11,25

Röszke

0229/84

gyep (legelõ)

külterület

3,3576

25,52

Röszke

0241/2

szántó

külterület

0,0174

0,32

Vezetékjog: MOL Nyrt.

Röszke

0245/47

szántó

külterület

0,1649

6,02

Bányaszolgalmi jog: MOL Nyrt.
Vezetékjog: MOL Nyrt.

Országos jelentõségû
természetvédelmi terület szikes tó
Jogi jelleg: községi mintatér

Vízvezetési jog: VPOP
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Település

Helyrajzi szám

Mûvelési ág

Fekvés

Terület (ha)

Aranykorona

Röszke

0277/1

gyep (legelõ),
szántó

külterület

0,4565

7,73

Röszke

0290/1

gyep (rét)

külterület

0,0729

1,14

Röszke

0290/10

gyep (legelõ)

külterület

0,0524

0,40

Röszke

0296

gyep (legelõ)

külterület

0,1101

0,84

Röszke

0303/2

szántó

külterület

0,5925

21,63

Szeged III. ker.
Gyála

022/4

nádas

külterület

11,7549

653,57

Szeged III. ker.
Gyála

024/106

szántó

külterület

0,0656

1,88

Szeged III. ker.
Gyála

040

gyep (legelõ)

külterület

1,1297

10,62

Szeged III. ker.
Gyála

045

erdõ, gyep
(legelõ)

külterület

1,9543

13,79

Szeged III. ker.
Gyála

053/1

szántó

külterület

7,8262

257,24

Szeged III. ker.
Gyála

053/2

szántó

külterület

0,3268

12,48

Szeged III. ker.
Gyála

053/14

szántó

külterület

0,2095

6,01

Szeged III. ker.
Gyála

072/1

erdõ

külterület

3,7753

24,92

Megjegyzés

A sorsolás nyilvános, azon bárki jelen lehet.
A részarány-tulajdonosok a sorsolás megkezdését megelõzõen egyezséget köthetnek.
A sorsoláson a szövetkezetben még ki nem adott részarány-földtulajdonnal rendelkezõ személyek vehetnek részt.
A sorsoláson bármilyen okból meg nem jelenõ jogosult késõbb a mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebbõl az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.
A sorsolás szabálytalan lebonyolítása ellen az, akinek jogos érdekét érinti vagy sérti, törvénysértésre hivatkozással a
sorsolás lebonyolítását követõ 48 órán belül kifogást nyújthat be a mezõgazdasági igazgatási szervhez
Szeged, 2008. szeptember 8.
Tasnádi Gábor s. k.,
fõigazgató
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A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 73. § (1) bekezdése alapján – az eddig közzétetteken kívül –
az alábbi elveszett, megsemmisült gépjármûtörzskönyvek sorszámát teszi közzé
461680G
017704D
844240B
068620F
249144D
403400D
569143E
891557E
718229C
926250H
448971C
477892F
249412A
516057D
285950F
755684B
697455H
224981H
903524C
957530A
540995D
418732F
947293G
105630B
201956E
491882F
931896C
596244D
491769D
395496C
666914E
995348H
271536A
184991E
792044G
259350H

712080F
574684C
490814D
267758G
285777G
006951F
619020C
996910H
249605C
032294E
352202A
519184H
845161H
025889E
289282F
355612E
619770F
768094G
115601H
182279I
382635B
211558A
279628F
271920F
643274B
466380G
567724F
231543C
497859E
837918A
838177E
114239B
156260I
894269B
974980G
225096A

196970F
001387H
234718C
762101G
614174B
291564I
092549F
344230F
995646A
700032C
594799D
312992I
214990G
753088B
748936G
342461D
005653G
735264D
330036C
435650B
459053C
235611C
085430A
475837E
343158A
411345C
500203F
700064C
937679G
348841E
180707D
677954C
409866C
189463H
159397E
811574C

379439G
638284C
972074A
185499D
082133H
014658A
158685E
325216G
596494B
503937C
337651B
266373F
442382G
359524A
571091F
013976G
948045E
057119A
630823E
320323C
810563D
489506H
790451F
830332G
694334C
215957H
363714D
293640B
659577D
777643A
009585G
873873F
519030H
451890H
091726G
538868A
330709B
076868H

963719G
640095G
662445E
635514C
356963C
661737H
050876H
510334F
698944A
071375I
958197H
826742C
501750D
315750F
737645G
682838E
271746D
233987A
483258D
558591H
506401G
786618D
323374G
148337H
523111G
253095A
514805G
539915C
808794B
812345F
100020B
244329E
158689I
797649F
470933D
802941F
691046E
087705F

628554D
898432C
080111B
001067F
580426E
476689H
036996B
266452H
856390F
737627D
579731H
362475A
517246B
294023C
264783E
362318A
578863C
510374D
113515H
704908H
623776H
607688C
279099G
390388A
710580A
822443F
752644E
570769G
658112G
252783A
743875F
379353E
402187E
665867H
462220B

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala
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IX. Hirdetmények
AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK VIZSGÁLATAI
Összefoglaló a fejezeti kezelésû elõirányzatok rendszerének ellenõrzésérõl (0821)
Az Állami Számvevõszék a fejezeti kezelésû elõirányzatok rendszerét önálló vizsgálatként elsõ alkalommal ellenõrizte, ami módot adott arra, hogy az éves zárszámadási jelentésekben, illetve az egyes fejezetek mûködésére irányuló ellenõrzéseinkben tett megállapításainkat nyomon kövessük.
A fejezeti kezelésû elõirányzatok közvetlenül a fejezetek felügyeletét ellátó szervek (minisztériumok) döntési és felelõsségi körébe tartoznak a tervezésüktõl a felhasználás ellenõrzéséig. Az éves költségvetési és zárszámadási törvényekben 1992-tõl szerepelnek.
Vizsgálatunk a 2005-2007. közötti idõszakra terjedt ki, ez alatt közel 4500 Mrd Ft eredeti, 5600 Mrd Ft módosított és
4800 Mrd Ft teljesített kiadási elõirányzatot érintett. A fejezeti kezelésû elõirányzatok felülvizsgálatát a kormány az éves
költségvetések tervezésének egyik kiemelt szempontjaként írta elõ. Ugyanakkor csak számbeli csökkenés következett
be, a kiadások volumene nõtt, meghatározóvá vált a miniszteri feladatok megvalósulásában. Az elõirányzatok teljesítésének nagyságrendje egyes fejezeteknél (ÖTM, FVM, SZMM) a 65%-ot, a GKM-nél, az EU-integráció és az NKTH fejezeteknél pedig a 80%-ot is meghaladó mértékû volt.
A vizsgált idõszakban ugyanakkor jelentõsen (a 2005. évi ellenõrzések 60%-ára) csökkentek a minisztériumokban a
fejezeti kezelésû elõirányzatokkal kapcsolatos ellenõrzések, jellemzõen létszámproblémák (FVM, IRM, EüM, GKM)
miatt. A fejezeti kezelésû elõirányzatokra vonatkozó vizsgálatok 75%-a érintette a célszerû felhasználást. A felhasználókig viszont csak a vizsgálatok 30%-a jutott el.
A fejezeti kezelésû elõirányzatoknak az éves költségvetési törvényekben prezentált stuktúrája nehezen áttekinthetõ, egyes
fejezeteknél (GKM, ÖTM, OKM, SZMM) túlbonyolított volt. Az elõirányzatok átláthatóságát az egyes feladatok ellátásánál
elõforduló átfedések és párhuzamosságok, valamint a gyakori feladatátcsoportosítások kedvezõtlenül érintették.
Az elõirányzatok forrásainak elosztása évente más-más döntési szinten, változó tervezési metodikával, de alapvetõen
bázis alapon történt. A vizsgált idõszakot követõen a programszemléletû költségvetési rendszer bevezetését tervezi a
kormány.
Az elõirányzatokkal való gazdálkodás szabályozott volt, a kezelés és az ellenõrzés szabályzatai általában megfelelõ
keretet adtak a szabály- és célszerû felhasználásához. Ugyanakkor az államháztartáson kívüli szervezetek állami feladatellátásának fejezeti kezelésû elõirányzatokkal való finanszírozását, a támogatási célú elõirányzatokból történõ pályázatkezelés és egyedi elbírálás folyamatát, eljárásrendjét (döntési preferenciákat), valamint az elõirányzatok felhasználásával elért eredmények értékelését, monitoringját nem támogatta egységes módszer és eljárásrend, azt a minisztériumok eltérõen, vagy nem alakították ki.
A fejezeti kezelésû elõirányzatok kiadásainak mintegy 75%-a kezelõ szervezetek közremûködésével került felhasználásra. Jelentõs (65%) volt a végsõ felhasználásra közvetlenül az államháztartáson kívülre átadott elõirányzatok nagysága. A támogatásokat nagyrészt (55%) egyedi elbírálás alapján hozott döntéssel határozták meg.
Átláthatósági és elszámoltathatósági kockázatot jelent(ett) a fejezeteknél közvetlenül felhasznált elõirányzatok gyakori módosítása, illetve az, hogy az elõirányzat-átcsoportosítással történõ felhasználáskor a fejezeti szintû nyilvántartásban a teljesítés nem volt nyomon követhetõ.
A támogatások egységes, integrált nyilvántartásának hiánya is szerepet játszott a párhuzamos és többszörös támogatások elõfordulásában, ami nehezítette az eredményesség és hatékonyság megítélését.
Utóellenõrzés keretében megvizsgáltuk hét átfogó és témaellenõrzés, valamint az MK költségvetése 2005. és 2006.
évi végrehajtása ellenõrzésének keretében tett javaslataink hasznosulását. Megállapítottuk, hogy a javaslatainkkal kapcsolatban intézkedési terveket készítettek, a hasznosítás többnyire megkezdõdött.
A strukturális problémák megoldásához a javaslatainkat a kormánynak címeztük: a költségvetési politika prioritásai
és a fejezeti kezelésû elõirányzatokra is kiterjedõ tervezési súlypontok közötti nagyobb összhang kialakítása; az elõirányzatok tervezésénél mérõszámok, mutatók alkalmazása; a „miniszteri keretek” indokoltságának felülvizsgálata; a
címrendek egységesítése; a párhuzamos és többszörös támogatások kiszûrésére alkalmas integrált nyilvántartás kialakítása érdekében.
Az elkészített jelentés az interneten a www.asz.hu címen olvasható.
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Összefoglaló a helyi önkormányzatok gazdálkodási rendszerének
2007. évi átfogó és egyéb szabályszerûségi ellenõrzésérõl (0822)
Az államháztartás önkormányzati alrendszerét 2007-ben 3194 helyi önkormányzat és 2040 települési kisebbségi önkormányzat alkotta. Az önkormányzatok könyvviteli mérlegben kimutatott vagyona 2004–2007 között 9618 milliárd Ft-ról 10 624 milliárd Ft-ra nõtt, a 2004. évben 3061 milliárd Ft, a 2007. évben ennél 21%-kal magasabb összegû,
3699 milliárd Ft konszolidált költségvetési bevétellel gazdálkodtak. A feladatok ellátásában a 2007. évben 41 ezer köztisztviselõ és 391 ezer teljes munkaidõben foglalkoztatott közalkalmazott vett részt.
A 2007. évben öt megyei, öt megyei jogú városi, hat Budapest fõvárosi kerületi, 67 városi önkormányzatnál, valamint
nyolc nagyközségi és 76 községi önkormányzatnál végeztük el a gazdálkodási rendszer átfogó és egyéb szabályszerûségi ellenõrzését. Az ellenõrzés során alapvetõen a 2006. évi gazdálkodásra koncentráltunk, de a helyszíni vizsgálat befejezéséig figyelemmel kísértük a pénzügyi-gazdasági folyamatokat és az egyes gazdálkodási tendenciák megítélésénél a
2004–2007. közötti idõszak eseményeit, adatait is értékeltük.
Az ellenõrzött megyei, megyei jogú városi, fõvárosi kerületi és városi önkormányzatok évente közel azonos hányada
– mintegy kilenctizede – nem biztosította a 2004–2006. években a tervezett költségvetési bevételek és kiadások egyensúlyát, költségvetési bevételeik nem nyújtottak fedezetet a költségvetési kiadásokra. A tervezettõl eltérõen az ellenõrzött
önkormányzatok 20-35-40%-ánál volt költségvetési hiány. Az ellenõrzött önkormányzatoknál a mûködési célú költségvetési kiadások csökkentése érdekében intézmény-összevonásokról, átszervezésekrõl, átadásokról döntöttek. A költségvetés végrehajtása során az ellenõrzött önkormányzatok ötöde a 2007. évben deviza alapú, hosszú lejáratú változó kamatozású kötvényt bocsátott ki. A tõketörlesztés megkezdéséhez meghatározott türelmi idõ 1-6 év között változott. A 2007.
évi bevételek összetételét figyelembe véve az önkormányzatok a tõke- és kamatfizetési kötelezettségvállalások során betartották a törvényben meghatározottak szerinti felsõ határt, annak átlag harmadára vállaltak hosszú távú fizetési kötelezettséget. A deviza esetleges árfolyamváltozása, valamint a változó kamatmérték miatt az önkormányzatok számára a
kötvénykibocsátás kockázatot jelent.
Az összes költségvetési bevételen belül 2004–2006. között a mûködési célú költségvetési bevételeket az önkormányzatok kilenctizedénél alul, a felhalmozási célú költségvetési bevételeket pedig közel felénél túltervezték. Az ellenõrzött
önkormányzatok kétharmadánál a felhalmozási célú költségvetési bevételeket meghaladó összegben terveztek felhalmozási célú költségvetési kiadásokat.
Az európai uniós források igénybevételére és felhasználására a szabályozottság terén az ellenõrzött megyei, megyei
jogú városi, fõvárosi kerületi és városi önkormányzatok kilenctizede, a szervezettség vonatkozásában közel ötöde
2004–2006. között nem készült fel eredményesen. Nem rendelkeztek az európai uniós forrásokhoz kapcsolódóan a pályázatfigyelés, a pályázatkészítés, az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztés lebonyolítási feladatairól, felelõseirõl, nem szabályozták az európai uniós forrásokra irányuló pályázatok koordinálásával összefüggõ feladatokat, az önkormányzati szintû pályázat-nyilvántartás vezetésének felelõseit. Elmaradt a pályázatfigyelést végzõk és a döntési jogkörrel rendelkezõk közötti információszolgáltatási kötelezettség, valamint a polgármester/elnök és a fejlesztési feladat
lebonyolítója közötti kapcsolattartás rendjének elõírása. Az ellenõrzött önkormányzati hivatalokon belül, valamint külsõ
személy, szervezet igénybevételével a pályázatfigyelés, a pályázatkészítés személyi és szervezeti feltételeit, valamint a
fejlesztési feladat lebonyolítását közel kilenctizednél kialakították, illetve megszervezték.
A szabályozási és szervezési hiányosságok is közrejátszottak abban, hogy az ellenõrzött fejlesztési feladatok mintegy
felének megvalósítása nem a támogatási szerzõdésben foglalt ütemezésben folyt, valamint a támogatási szerzõdések közel felét módosították a határidõk csúszása, a támogatás és kiadások évek közötti átütemezése, a projektköltségvetésen
belüli részösszegek átcsoportosítása, valamint a mûszaki tartalom változása miatt. A kifizetési kérelmek benyújtása és
azok teljesítése között az önkormányzatok közel felénél félév-háromnegyedév közötti különbség volt, elsõsorban az
igénylést alátámasztó dokumentumok alaki, tartalmi hiányosságai miatt.
Az ellenõrzött megyei, megyei jogú városi, fõvárosi kerületi és városi önkormányzatok mintegy fele biztosította honlapján egyes ügykörökben az ügyintézésekhez szükséges dokumentumok ellenõrzött elektronikus kitöltésének lehetõségét, azonban az elektronikus ügyintézés széles körû kialakítását a pénzügyi források, az informatikához értõ szakemberek, valamint a szükséges szoftver hiánya késleltette. A nem normatív módon nyújtott céljellegû támogatások, valamint a
nettó ötmillió Ft-ot elérõ, vagy azt meghaladó értékû árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatásmegrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra vonatkozó szerzõdések törvényben meghatározott adatainak közzétételi kötelezettségét az ellenõrzött megyei, megyei jogú városi, fõvárosi kerületi és városi önkormányzatok mintegy fele a törvényi
elõírások ellenére elmulasztotta.
Az ellenõrzött önkormányzatoknál a feladatok szervezeti és szabályozási kereteinek, valamint ellátási módjának kialakítása a költségvetési tervezési és a zárszámadási folyamatok, továbbá az informatikai feladatok esetében a megyei,
megyei jogú városi, Budapest fõvárosi kerületi, valamint városi önkormányzatok közel mintegy felénél, a gazdálkodási,
a pénzügyi-számviteli, a folyamatba épített ellenõrzési feladatok és a belsõ ellenõrzés esetében közel harmadánál, illetve
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közel kétharmadánál jelentett alacsony kockázatot. A kialakított belsõ kontrollok mûködésének megbízhatósága a költségvetés-tervezés és a zárszámadás-készítés folyamatában, és az informatikai rendszerek közel felénél, illetve kétötödénél összességében kiváló volt.
A gazdálkodási, a pénzügyi-számviteli és a folyamatba épített ellenõrzési feladatok végrehajtásánál a szakmai teljesítés igazolása és az utalvány ellenjegyzése mûködésének megbízhatósága csak az ellenõrzött önkormányzatok harmadánál minõsült összességében kiválónak, mivel a továbbiaknál a szakmai teljesítés igazolása elmaradt, vagy azt a jegyzõ
kijelölésével nem rendelkezõk jogosulatlanul végezték, továbbá elmaradt az utalvány ellenjegyzése, vagy annak során
az ellenjegyzõ nem végezte el ellenõrzési feladatát. A kialakított belsõ kontrollok mûködésének megbízhatósága a belsõ
ellenõrzés mûködésénél csupán az ellenõrzött önkormányzatok közel tizedénél volt összességében kiváló, mivel a többieknél hiányosan, vagy egyáltalán nem végezték el a tervezett feladatokat, az ellenõrzés tervezésekor figyelmen kívül
hagyták a magas kockázatúnak értékelt terültek ellenõrzését, nem biztosítottak kapacitást a soron kívüli ellenõrzési feladatokra, a jegyzõk a költségvetési beszámoló keretében nem számoltak be a folyamatba épített elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzés, valamint a belsõ ellenõrzés mûködtetésérõl, a polgármesterek harmada a zárszámadás elõterjesztése során nem adott tájékoztatást a költségvetési szervek ellenõrzési tapasztalatairól. A belsõ ellenõrzés szervezeti kereteinek
kialakításánál, szabályozásánál és mûködésének megbízhatóságánál tapasztalt hiányosságok esetében az önkormányzati
mulasztások mellett közrejátszottak a vonatkozó központi elõírásokat részletezõ kormányrendelet hiányosságai is.
Az önkormányzatok gazdálkodási rendszerének korábbi ellenõrzései során tett javaslatok kétharmadát az önkormányzatok hasznosították, ennek következtében pontosabbá, teljesebbé vált a képviselõ-testületek tájékoztatása, döntéseik megalapozottsága, javult a gazdálkodás és pénzügyi-számviteli tevékenység szervezettsége, szabályozottsága. A javaslatok ellenére továbbra is hiányosságokat tapasztaltunk a költségvetés összeállításánál, a gazdálkodási és ellenõrzési
feladatok elvégzésénél, a költségvetési elõirányzatok betartásánál, a közbeszerzési eljárások lefolytatásánál. A korábbi
ellenõrzések során tett javaslatok végrehajtásának elmulasztása, valamint a gazdálkodási, ellenõrzési feladatok hiányos
szabályozása és elvégzése miatt l2 önkormányzatnál felelõsségre vonást kezdeményeztünk, illetve további hét önkormányzatnál az érintett személy munkaviszonyának megszûnése miatt nem került erre sor. A kormánynak és az egyes minisztereknek tett javaslataink megvalósításának hatására érezhetõ javulás figyelhetõ meg az önkormányzatok gazdálkodási kereteit meghatározó szabályoknál.
Az elkészített jelentés az interneten a www.asz.hu címen olvasható.

Összefoglaló
a kiemelt – turisztikai célú – beruházások ellenõrzésérõl a helyi önkormányzatoknál (0823)
Az Állami Számvevõszék a Széchenyi-terv keretében a központi költségvetés által egészségturisztikai beruházásokra
nyújtott támogatások felhasználásán keresztül vizsgálta az önkormányzatok és önkormányzati többségi tulajdonban lévõ gazdasági társaságok 13 nemzetközi, illetve országos jelentõségû fürdõlétesítményéhez kapcsolódó 17 egészségturisztikai beruházását, valamint ellenõrizte a Pécs Európa Kulturális Fõvárosa 2010 projekt megvalósításának elõkészítettségét. A települések helyi turizmusfejlesztési célkitûzései a képviselõ-testületek által jóváhagyott gazdasági programokban, idegenforgalmi és turizmusfejlesztési programokban és koncepciókban, valamint a hosszú távú fejlesztési stratégiákban jelentek meg. A fürdõfejlesztéseket a beruházók megvalósíthatósági tanulmányokban, üzleti tervekben alapozták meg, amelyekben elsõsorban az adottságok hangsúlyozására, a lehetõségek optimista bemutatására törekedtek,
és nem fordítottak figyelmet a fejlesztéseket akadályozó kockázati tényezõk számbavételére. Területileg közel egymáshoz párhuzamos fejlesztésekre került sor, egyéni, karakterisztikus jegyek nélkül.
A beruházások megvalósításában részt vevõk kiválasztásánál a tervezõk, valamint a bonyolítók és a mûszaki ellenõrök esetében kevésbé érvényesült a nyilvánosság, a kivitelezõk és szállítók 86,5%-át választották ki versenyeztetéssel.
A közbeszerzési eljárás lefolytatási kötelezettségüknek a beruházók 31,1%-ban nem tettek eleget. A versenyeztetés hiánya akadályozta a közpénzek takarékos és átlátható felhasználását, nem tette lehetõvé a vállalkozók összeférhetetlenségének, valamint a döntéshozatal folyamatában a szakmai szempontok érvényesülésének a megállapítását. A beruházások megvalósításának folyamatában a kivitelezésre kötött szerzõdések több mint kétharmadát módosították, amelyek
34,4%-ánál nem támasztották alá megfelelõen annak szükségességét, a beruházások közel felénél a kivitelezõi alapszerzõdésekkel össze nem hasonlítható módon határozták meg a mûszaki tartalmat. A szakmai-mûszaki elõkészítés a beruházások 41,2%-ánál nem volt megfelelõ, mert az Étv. és a Vg. tv. elõírásai ellenére, a kivitelezés megkezdésekor nem
rendelkeztek érvényes jogerõs építési és vízjogi létesítési engedéllyel. A mûszaki ellenõrök által végzett folyamatos
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szakmai ellenõrzés a beruházások háromnegyed részénél nem vagy csak részben járult hozzá a jogszabályokban és a kivitelezõi szerzõdésekben elõírtaknak megfelelõ megvalósításhoz. A gazdasági társaságok nagyobb figyelmet fordítottak
a kötbérigényeik érvényesítésére, míg az önkormányzatok nagyrészt eltekintettek ettõl. A használatbavételi és vízjogi
üzemeltetési eljárások a beruházások 52,9%-ánál elhúzódtak, a Vg. tv. és az Étv elõírásait megsértve a létesítmények
üzemeltetésének megkezdésekor egy beruházásnál sem rendelkeztek jogerõs vízjogi üzemeltetési engedéllyel, a beruházások több mint a felénél jogerõs használatbavételi engedéllyel. A mûszaki átadás-átvételi eljárások lezárását követõen a
beruházások 88,2%-ánál merültek fel üzemeltetési problémák.
A támogatások elnyerésére benyújtott pályázatok alapján az ellenõrzött szervezetek a tervezett 15,22 milliárd Ft beruházási költségekhez 7,03 milliárd Ft támogatást kaptak A megvalósítás folyamatában a beruházások több mint háromnegyedénél megváltozott a pénzügyi forrásösszetétel, ami döntõen a költségek növekedésével volt összefüggésben, de szerepe volt a pénzügyi források tervezettõl eltérõ rendelkezésre állásának is. A kifizetésekhez a beruházások 41,2%-ánál
nem csatolták az azok mûszaki tartalmát megalapozó, hiteles kimutatásokat, illetve azokból nem volt megállapítható a
tényleges teljesítés nagysága.
A beruházások megvalósítása nem volt tervszerû, mert a beruházók 94,1%-ban eltértek a benyújtott és elfogadott támogatási pályázatokban megjelölt idõtervektõl, 52,9%-ban a mûszaki tartalomtól, 82,3%-ban az elõirányzott költségektõl. A gazdasági társaságok pontosabban tervezték meg a bekerülési költségeket, a növekedés itt átlagosan 6,4%-os volt
az önkormányzati beruházások költségének 21,8%-os emelkedésével szemben. A beruházások eredményeként a fürdõlétesítmények bruttó területe 1,8-szeresére, ezen belül a fedett terület több mint a kétszeresére nõtt, 79 új medence épült,
befogadóképességük több mint a kétszeresére, az egy látogatóra jutó költés átlagosan 29,8%-kal, a tényleges látogatószáma összességében 43,2%-kal nõtt. A fürdõk kapacitáskihasználtsága a 2002. évrõl a 2006. évre 40,7%-ról 32,4%-ra
csökkent.
Pécs kétfordulós pályázat keretében nyerte el a 2006. évben az Európa Kulturális Fõvárosa 2010. címet, melynek keretében öt kulcsprojekt valósulhat meg. A kulcsprojektekben szereplõ beruházások megvalósításához azonban a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség az erre vonatkozó pályázatot 2008. június hónapban írta ki, így a megvalósításra vonatkozó támogatási szerzõdéseket még nem írhatták alá. A beruházások jelentõs részénél az elõkészítés a pályázatban tervezettnél lényegesen lassúbb, a megvalósításra mindössze 18 hónap áll rendelkezésre. Az önkormányzat a kormány döntését követõen nem hozta meg a szükséges döntéseket az Európa Kulturális Fõvárosa kulturális stratégiájára, a
fejlesztési projektek mûszaki elõkészítésére, illetve ezek összehangolására vonatkozóan. A program nagyságrendje és
újszerûsége mellett ehhez hozzájárult a projekt megvalósításában közremûködõk gyakori szervezeti, személyi változásai is. Az elõkészítésre felhasznált források átláthatóságát az önkormányzat, illetve a projekt megvalósításában közremûködõ szervezetek nem biztosították. A Pécs Európa Kulturális Fõvárosa 2010. projekt indulásakor nem jelölték ki azt a
személyt a kormányzati oldalról, aki biztosítja a kormányon belüli koordinációt. Ezen túlmenõen nem volt megfelelõ a
projekt megvalósításában közremûködõk együttmûködése. A késésben lévõ Európa Kulturális Fõvárosa projekt megvalósításának felgyorsítása érdekében fogalmaztunk meg javaslatot a kormány és az önkormányzat számára.
A helyszíni vizsgálat tapasztalatai alapján, az önkormányzatok beruházásainak megalapozottabb elõkészítése, a versenyeztetés érvényesítése, a fokozottabb mûszaki-szakmai ellenõrzés érdekében fogalmaztunk meg javaslatot a kormány és az önkormányzati miniszter számára.
Az elkészített jelentés az interneten a www.asz.hu címen olvasható.

Összefoglaló
az Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Zrt. 2007. évi mûködésének és a központi költségvetés
végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenõrzésérõl (0825)
Az Állami Számvevõszék törvényi kötelezettségének megfelelõen évente ellenõrzi az állam vállalkozói vagyonának
alakulását, privatizációját és mûködését. A 2007. évi tevékenység ellenõrzése kiterjedt a társaság gazdálkodásának – a
hozzárendelt és a saját vagyon alakulásának, az állami vagyon privatizációjának és mûködésének, valamint az állami vagyonról szóló törvény végrehajtásának – ellenõrzésére.
Az ÁPV Zrt. mûködése összességében összhangban volt a hozzárendelt vagyonra vonatkozó szabályozással, az igazgatóság mûködésében viszont folytonossági hiány alakult ki. A Társaság mûködése a vagyontörvény hatálybalépése
után nem volt átlátható.
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A hozzárendelt vagyonba tartozó társaságok elõzõ évhez viszonyítva jelentõs eredményjavulást mutattak. A korábbi
vagyonkezelési hiányosságok is szerepet játszottak abban, hogy a Budapest Airport Zrt.-nél és a Bábolna csoportnál továbbra is megoldatlanok a kialakult problémák. A Budapest Airport Zrt.-nél nem teljesültek a vagyonkezelési szerzõdésben foglalt feltételek. A Bábolna csoportnál a számonkérés hiánya, a piaci változásra nem megfelelõen reagáló, egymásnak ellentmondó tulajdonosi és menedzsmenti intézkedések miatt tovább folytatódott a vagyon felélése.
A hozzárendelt vagyon értékesítésénél a MALÉV Zrt. esetében teljeskörûen nem teljesült a privatizációval elérni kívánt cél. Az alacsony értékesítési ár ellenére az állami garanciás hitelek nem rendezõdtek véglegesen, valamint a szerzõdésben vállalt feltételeket csak részben teljesítette a vevõ. A Földhitel és Jelzálogbank Nyrt. értékesítése a korábbi bankprivatizációkhoz képest megfelelõ és üzletileg sikeres volt. Kifogásolható azonban, hogy a bank jövõbeni szerepére átfogó felmérés nem készült, a gyorsított részvényértékesítést végzõ tanácsadó kiválasztása és a tranzakció nem volt átlátható, valamint az, hogy a „B” sorozatú részvények megvásárlásánál az ÁPV Zrt. nem érvényesítette teljeskörûen az érdekeit.
A hozzárendelt vagyon értékesítésének elõkészítése során a társaság jogi tanácsadói alkalmazási gyakorlata néhány
esetben nem volt megfelelõ. Az ügyvédi tevékenységrõl szóló törvényben meghatározott ügyvédi tevékenységeken kívül a megkötött szerzõdésekben meghatározott szolgáltatási feladatok privatizációs tevékenység elõkészítésérõl és
összehangolásáról is szóltak, így a közbeszerzésrõl szóló törvényben leírt kivétel nem volt alkalmazható. A társaság privatizációs és osztalékbevétele elérte a tervezett szintet. A privatizációs tartalékból történt kifizetések – az egyes ügyvédi
munkadíjjal kapcsolatos kifizetéseket leszámítva – megfeleltek az elõírásoknak.
A saját vagyonnal való gazdálkodást jelentõsen befolyásolta a szervezet jogállásában várható várakozás, felkészülés.
A Társaság 2007. IV. negyedévében jelentõs többletfeladatot látott el a vagyontörvény végrehajtásából adódó egységes
vagyonkezelésre való áttérés miatt. A vagyonkezelés átszervezése egyelõre csak részeredményeket hozott. Az állami vagyonról szóló törvénnyel és az átszervezéssel kapcsolatos feladatok végrehajtása elsõsorban idõ hiányában nem volt
megfelelõen elõkészítve. A vagyonelemek nyilvántartása nem megbízható. A vagyontörvényben foglaltak eltérõen, illetve hiányosan szabályozzák az általános (társasági, számviteli, cégjogi) törvényekben foglaltakat, ezért a garanciális
elemek nem érvényesülnek megfelelõen.
A hiányosságok megszüntetésére, a személyi felelõsségre vonás megállapítására vonatkozó korábbi javaslataink részben hasznosultak. A Társaság felügyelõbizottsága – amely a pénzügyminiszter felkérésére végezte a vizsgálatot – szabálytalanságot, személyi felelõsség megállapítására, jogellenes magatartásra vonatkozó körülményt nem tárt fel.
A helyszíni ellenõrzés megállapításainak hasznosítása mellett javaslatot fogalmaztunk meg a pénzügyminiszternek
többek között, hogy tekintse át az állami vagyonról szóló törvény tapasztalatait és amennyiben szükséges kezdeményezze annak módosítását. Intézkedjen olyan módszerek kialakításáról és alkalmazásáról, amelyekkel elérhetõ a vagyontörvény általános céljaként megjelölt hatékonyságjavulás és költségtakarékosság.
Az elkészített jelentés az interneten a www.asz.hu címen olvasható.
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A Budapesti Rendõr-fõkapitányság árverési hirdetménye
A Budapesti Rendõr-fõkapitányság nyilvános árverést hirdet állami tulajdonú, forgalomból kivont 88 db gépkocsi és
7 tételnyi egyéb alkatrész és motorkerékpár bezúzás céljából történõ megvásárlására bruttó 1 900 000 Ft kikiáltási áron.
Az árverésen nyertes vevõ a felhasználást tekintve korlátozott tulajdonjogot szerez, melynek értelmében a megvásárolt gépkocsikat a hatályos jogszabályokban meghatározott módon köteles bezúzni és a hulladékot – jogszabályi kötelezettségek figyelembevételével – szabadon felhasználhatja. A kiíró halasztott vagy a szerzõdésben meghatározottól eltérõ
ütemezésû részletfizetést tartalmazó ajánlatot nem fogad el.
1. Az árverés helye: Budapesti Rendõr-fõkapitányság, 1139 Budapest, Teve u. 4–6.
2. Az árverés idõpontja: 2008. szeptember 16. 10 óra.
3. Az árverésen való részvétel elengedhetetlen feltétele
– A kiíró az ajánlattevõktõl 350 000 Ft, azaz háromszázötvenezer forint bánatpénz megfizetésén túlmenõ egyéb pénzügyi garanciát nem kér. A fent megjelölt bánatpénz megfizetése az árverés idõpontjáig a Budapesti Rendõr-fõkapitányság számlaszámára: Magyar Államkincstár 10023002-01451430.
– Az árverési dokumentáció árverést megelõzõ átvétele.
– Az árverésre jelentkezõ rendelkezzen a gépjármûveket átvevõ telephelye szerint illetékes környezetvédelmi felügyelõség által 16 01 04* EWC-kódra kiadott kezelési engedéllyel és az illetékes önkormányzat fenti hulladék kezelésére vonatkozó telephelyengedélyével, valamint az árverésre jelentkezõ vagy alvállalkozója rendelkezzen az Országos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség (vagy jogelõdje) által 16 01 04* EWC-kódra kiadott
szállítási vagy begyûjtési és szállítási engedéllyel.
4. Az árverésre jelentkezés módja: a fenti címen az árverés napján a 2. pontban megjelölt idõpontot megelõzõ 30 percben, zárt, cégjelzés nélküli boríték átvételi elismervény ellenében történõ benyújtása mellett lehet jelentkezni. A borítékban el kell helyezni az árverési dokumentációban elõírt – az érvényességi feltételként megjelölt – mellékleteket, a bánatpénz átutalásának hitelt érdemlõ igazolását, valamint a kikiáltási árra vagy annál magasabb összegre szóló ajánlati formanyomtatványt. A borítékon fel kell tüntetni az árverési dokumentációban megjelölt szöveget. A kikiáltási ár alatti
ajánlat érvénytelen.
Az árverésen részt venni és vételi ajánlatot tenni személyesen vagy meghatalmazott útján lehet. A meghatalmazást
közokiratba vagy teljes bizonyító erejû magánokiratba kell foglalni. Az árverésen történõ részvételi jogosultságot igazolni kell a személyi igazolvánnyal (útlevéllel), jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdálkodószervezetek esetén aláírási címpéldánnyal, 30 napnál nem régebbi cégkivonattal, illetve a folyamatban lévõ cégeljárást igazoló cégbírósági dokumentummal, valamint konzorciális ajánlat esetén az erre vonatkozó megállapodással.
A Budapesti Rendõr-fõkapitányság térítésmentesen biztosítja a részvételre jelentkezõk részére az árverési dokumentációt az 1139 Budapest, Teve u. 4–6. címen munkanapokon 9–13 óra között. Az információs pulttól a BRFK Gazdasági
Igazgatóság, titkárság, gazdálkodási és beszerzési csoportot kell keresni (belsõ telefonmellék: 32-441).
Az árveréssel kapcsolatos – az árverési dokumentációban nem szereplõ – kérdésekben felvilágosítás kérhetõ:
– gépkocsikkal kapcsolatos kérdésekben (a gépkocsik megtekintésének idõpontját is itt kell egyeztetni): Szabó Károly
r. tzls. (távolléte esetén helyettese ugyanezen a telefonszámon), telefon: 307-5208,
– árverésre jelentkezéssel kapcsolatos kérdésekben: Lak Vilmos r. õrnagy (távolléte esetén helyettese ugyanezen a telefonszámon), telefon: 443-5305.
5. Az árverés lefolytatása:
Az ajánlattevõk a kikiáltási árról, illetve ha van ennél magasabb, akkor a legmagasabb ajánlattól indulva licitálhatnak.
Egy-egy ráajánlás minimális összege (licitlépcsõ) 20 000 Ft, azaz húszezer forint. A következõ licit megtételére rendelkezésre álló idõ 60 másodperc. A licitálás addig tart, amíg a rendelkezésre álló idõn belül új ajánlat nem érkezik. A gépkocsikat az árverésen legmagasabb vételárat ajánló veheti meg. A gépkocsik és egyéb tárgyak külön-külön megvételére
nincs lehetõség, csak a pályázati dokumentációban szereplõ összes tétel egyszerre történõ megvételére.
6. Szerzõdéskötés módja:
Az árverésen nyertes vevõt a szerzõdés aláírásának árverést követõ 8 napon belüli kötelezettsége terheli. Az adásvételi
szerzõdés tervezete az árverési dokumentáció mellékletét képezi.
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7. A vételár megfizetése:
A vételár bánatpénz feletti részét a Budapesti Rendõr-fõkapitányság által kibocsátott számla kézhezvételétõl számított 15 napon belül kell a szerzõdéstervezet szerinti MÁK-nál vezetett számlára megfizetni átutalás útján. Az árverési
nyertes bánatpénze a vételárba beszámít. Amennyiben az árverési nyertes a teljes vételárat határidõn belül nem fizeti
meg, a bánatpénzt elveszti, és az árverés eredménytelennek minõsül. A nem nyert árverezõk részére a bánatpénzt a kiíró
az árverést követõen haladéktalanul visszafizeti.
8. Egyebek:
A Budapesti Rendõr-fõkapitányság az árverést annak megkezdése elõtt kártérítési, illetve kártalanítási kötelezettség
nélkül visszavonhatja. Ez esetben az átutalt bánatpénz a jelentkezõknek haladéktalanul visszajár. Az árverés megkezdése elõtt a Budapesti Rendõr-fõkapitányság tételesen ellenõrzi az elõírt iratok, igazolások meglétét, amennyiben valamely
igazolás, irat hiányzik, vagy a pályázat formailag nem megfelelõ, úgy a jelentkezõ az árverésen nem licitálhat.

A Budapesti Békéltetõ Testület hirdetménye

A Budapesti Békéltetõ Testület elnöke a békéltetõ testületi tagok kijelölésének szabályairól szóló 215/2008.
(VIII. 29.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése alapján felhívja a testület illetékességi területén mûködõ fogyasztóvédelmi
szervezeteket egy fõ testületi tag jelölésére.
A jelölésre vonatkozó javaslatokat a hirdetmény napilapban történõ közzétételétõl számított harminc napon belül kell
írásban benyújtani az elnöknek. Határidõben benyújtottnak minõsül a határidõ utolsó napján postára adott javaslat is.
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Dr. Baranovszky György s. k.,
a Budapesti Békéltetõ Testület elnöke
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A MAGYAR KÖZLÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ TÁJÉKOZTATÓJA
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvû kiadásában megjelent jogi aktusokról
(2008. augusztus 27.–szeptember 3.)
(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
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(2008. augusztus 27.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
A Bizottság 840/2008/EK rendelete (2008. augusztus 26.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL
ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK
2008/692/EK:
* A mezõgazdasági termékek kereskedelmérõl szóló, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött megállapodás által létrehozott mezõgazdasági vegyes bizottság
2/2008 határozata (2008. június 24.) a megállapodás 1. és 2. mellékletének kiigazításáról
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(2008. augusztus 28.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
A Bizottság 841/2008/EK rendelete (2008. augusztus 27.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 842/2008/EK rendelete (2008. augusztus 27.) a cukorágazat egyes termékeire az
1109/2007/EK rendelet által a 2007/2008-as gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítõ
importvámok összegének módosításáról
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Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Bizottság
2008/693/EK:
* A Bizottság határozata (2008. augusztus 13.) az Európai Halászati Alapot terhelõ közösségi
kötelezettségvállalási elõirányzatoknak a 2007. január 1-jétõl 2013. december 31-ig tartó
idõszakra vonatkozó, tagállamok közötti indikatív felosztásáról szóló C(2006) 4332 határozat módosításáról [az értesítés a C(2008) 4358. számú dokumentummal történt]
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(2008. augusztus 28.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Tanács
2008/687/EK:
* Az EU–Egyiptom Társulási Tanács 1/2007 határozata (2007. március 6.) a Társulási Bizottság albizottságai és egy migrációs, szociális és konzuli ügyekkel foglalkozó munkacsoport
létrehozásáról
AJÁNLÁSOK
Tanács
2008/688/EK:
* Az EU–Egyiptom Társulási Tanács 1/2007 ajánlása (2007. március 6.) az EU–Egyiptom cselekvési terv végrehajtásáról
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(2008. augusztus 29.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
A Bizottság 843/2008/EK rendelete (2008. augusztus 28.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 844/2008/EK rendelete (2008. augusztus 28.) a további feldolgozás nélkül exportált fehér cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról
A Bizottság 845/2008/EK rendelete (2008. augusztus 28.) a további feldolgozás nélkül exportált
szirupokra és más cukorágazati termékekre vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról
A Bizottság 846/2008/EK rendelete (2008. augusztus 28.) a 900/2007/EK rendelet által elõírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítésérõl
A Bizottság 847/2008/EK rendelete (2008. augusztus 28.) az 1060/2007/EK rendelet által elõírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés
rögzítésérõl
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* A Bizottság 848/2008/EK rendelete (2008. augusztus 28.) a 2076/2002/EK rendeletnek és a
2003/565/EK határozatnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv 8. cikke (2) bekezdésében elõírt
idõszak tekintetében történõ módosításáról1
* A Bizottság 849/2008/EK rendelete (2008. augusztus 28.) a jövedéki adó alóli mentesség alkalmazásában az alkohol teljes denaturálására vonatkozó eljárások kölcsönös elismerésérõl szóló 3199/93/EK rendelet módosításáról
* A Bizottság 850/2008/EK rendelete (2008. augusztus 28.) az egyes GATT-kontingensek
alapján 2009-ben az Amerikai Egyesült Államokba exportálandó sajtokra vonatkozó kiviteli engedélyek odaítélésére vonatkozó eljárás megnyitásáról
A Bizottság 851/2008/EK rendelete (2008. augusztus 28.) a cukorágazatba tartozó, a Szerzõdés
I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráta rögzítésérõl

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL
ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK
* Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) 117. számú elõírása
– Egységes rendelkezések gumiabroncsok gördülési zaj és nedves tapadás tekintetében történõ jóváhagyásáról
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Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
A Bizottság 852/2008/EK rendelete (2008. augusztus 29.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
* A Bizottság 853/2008/EK rendelete (2008. augusztus 18.) az 1580/2007/EK rendeletnek az
almára és a paradicsomra kivetett kiegészítõ vám küszöbszintjei tekintetében történõ módosításáról
* A Bizottság 854/2008/EK rendelete (2008. augusztus 29.) a sertéshúsra vonatkozó kiviteli
engedélyeket érintõ rendkívüli intézkedésekrõl
A Bizottság 855/2008/EK rendelete (2008. augusztus 29.) a gabonaágazatban a 2008. szeptember 1-jétõl alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Bizottság
2008/694/EK:
* A Bizottság határozata (2008. augusztus 18.) az állatszállítás területére vonatkozó tanulmányhoz a 2008. évben nyújtott közösségi pénzügyi hozzájárulásról
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2008/695/EK:
* A Bizottság határozata (2008. augusztus 29.) a közös halászati politika keretében a földközi-tengeri regionális tanácsadó testület mûködésének megkezdésérõl
NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL
ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK
* Az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) 58. sz. elõírása – Egységes rendelkezések a következõk jóváhagyására vonatkozóan: I. Hátsó ráfutásgátlók [aláfutásgátlók] (RUPD), II. Jármûvek, jóváhagyott típusú hátsó ráfutásgátló beépítése tekintetében,
III. Jármûvek, hátsó ráfutás elleni védelem (RUP) tekintetében
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Helyesbítések

(2008. augusztus 30.)

* Helyesbítés az egyrészrõl az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészrõl Bosznia és
Hercegovina közötti stabilizációs és társulási megállapodás, valamint az Európai Közösség,
Bosznia és Hercegovina közötti, a kereskedelemrõl és a kereskedelemmel kapcsolatos
ügyekrõl szóló, ideiglenes megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról szóló,
2008. június 16-i 594/2008/EK tanácsi rendelethez (HL L 169., 2008. 6. 30.)
* Helyesbítés az egyrészrõl az Európai Közösség és másrészrõl Bosznia és Hercegovina között
a kereskedelemrõl és kereskedelemmel kapcsolatos ügyekrõl szóló ideiglenes megállapodás
megkötésérõl szóló, 2008. június 16-i 2008/474/EK tanácsi határozathoz (HL L 169., 2008.
6. 30.)
Ideiglenes megállapodás egyrészrõl az Európai Közösség és másrészrõl Bosznia és Hercegovina
között a kereskedelemrõl és kereskedelemmel kapcsolatos ügyekrõl
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Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
* A Bizottság 839/2008/EK rendelete (2008. július 31.) a bizonyos termékekben, illetve azok
felületén található növényvédõszer-maradékok megengedett határértékérõl szóló
396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és IV. mellékletének módosításáról1
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Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
* A Tanács 856/2008/EK rendelete (2008. július 24.) a vízumok egységes formátumának meghatározásáról szóló 1683/95/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 857/2008/EK rendelete (2008. szeptember 1.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1
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* A Bizottság 858/2008/EK rendelete (2008. szeptember 1.) a kvótán felüli cukortermelésre
vonatkozóan a 318/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló 967/2006/EK rendelet módosításáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Bizottság
2008/696/EK:
* A Bizottság határozata (2008. március 11.) a Spanyolország által a Chupa Chups vonatkozásában elfogadott, C 1/06 (ex NN 103/05) számú intézkedésekhez kapcsolódó, 2007. május 10-i bizottsági határozat módosításáról [az értesítés a C(2008) 868. számú dokumentummal történt]1
2008/697/EK:
* A Bizottság határozata (2008. április 16.) az Olaszország által a New Interline vállalkozás
számára nyújtott C 13/07 (a korábbi NN 15/06. és N 734/06.) sz. állami támogatásról [az értesítés a C(2008) 1321. számú dokumentummal történt]1
2008/698/EK:
* A Bizottság határozata (2008. augusztus 8.) a törzskönyvezett lovaknak Dél-Afrikából a Közösségbe való ideiglenes beléptetésérõl és behozataláról [az értesítés a C(2008) 4211. számú
dokumentummal történt]1
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Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
A Bizottság 860/2008/EK rendelete (2008. szeptember 2.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
* A Bizottság 861/2008/EK rendelete (2008. szeptember 2.) a tejtermékeket tartalmazó, a
3448/93/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó egyes árucikkek Svájcból a Közösségbe történõ behozatalára alkalmazandó, csökkentett mezõgazdasági alkotóelemek és kiegészítõ
vámok meghatározásáról szóló 634/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl
* A Bizottság 862/2008/EK rendelete (2008. szeptember 1.) a Németország lobogója alatt közlekedõ hajók által az ICES I és II övezet norvég vizein folytatott, közönséges tõkehalra irányuló halászat tilalmáról
* A Bizottság 863/2008/EK rendelete (2008. szeptember 1.) a Németország lobogója alatt közlekedõ hajók által az ICES IV övezet norvég vizein folytatott, északi menyhalra irányuló halászat tilalmáról
* A Bizottság 864/2008/EK rendelete (2008. szeptember 1.) a Dánia lobogója alatt közlekedõ
hajók által az ICES IIIa övezetben, valamint az ICES IIIb, IIIc és IIId övezet közösségi vizein folytatott, északi menyhalra irányuló halászat tilalmáról
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Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Bizottság
2008/708/EK:
* A Bizottság határozata (2007. október 23.) a Németországi Szövetségi Köztársaság által a
digitális földfelszíni televíziós mûsorszórás (DVB-T) Észak-Rajna-Vesztfáliában történõ
bevezetéséhez nyújtandó C 34/06. sz. (korábbi N 29/05. és CP 13/04. sz.) állami támogatásról
[az értesítés a C(2007) 5109. számú dokumentummal történt]1
2008/709/EK:
* A Bizottság határozata (2008. március 11.) a Volvo Cars Gent számára Belgium által nyújtani kívánt C 35/07 (korábbi N 256/07) számú állami támogatásról [az értesítés a C(2008)
832. számú dokumentummal történt]1
2008/710/EK:
* A Bizottság határozata (2008. április 16.) az Egyesült Királyság által a Vauxhall Motors Ltd
részére nyújtani tervezett C 23/07 (ex N 118/07) sz. állami támogatásról [az értesítés a
C(2008) 1333. számú dokumentummal történt]1
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A Közbeszerzési Értesítõ 102. számának (2008. szeptember 3.) tartalomjegyzékérõl
HIRDETMÉNYEK
Ajánlati felhívás

lence–Gárdony közös gyalog- és kerékpárút építéséhez
kapcsolódó lebonyolító mérnöki tevékenységre – K. É. –
13464/2008)
Székesfehérvári Épületfenntartó és Hõszolgáltató Zrt.
(ajánlatkérõ saját tulajdonú épületeinek karbantartása
– K. É. – 12828/2008)
Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Markusovszky Kórháza Egyetemi Oktató Kórház (4405/Szombathely/08. – MR-, mobil röntgen- és UH-készülék beszerzése – K. É. – 13823/2008)
Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdõ Kórház (étkezési utalványok beszerzése – K. É. – 13062/2008)

Budapest Fõváros Önkormányzata (a Budapest egészségügyi modell koncepció kidolgozása – K. É. –
13269/2008)
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlõségéért Közalapítvány (TÁMOP 5.4.5 eszközbeszerzés – K. É. –
13808/2008)
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
(PACS-rendszer beszerzése és üzembe helyezése – K. É.
– 13668/2008)
Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (irodabútorok
szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése – K. É.
– 13357/2008)
Ajánlati felhívás – egyes ágazatokban
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (ajánlati felhívás
a vállalkozói szerzõdés a 7. sz. fõút 47+376–49+225
km-szelvények között közös gyalog- és kerékpárút épíBKV Zrt. Mûszaki Igazgatóság (a BKV Zrt. által üzetésére – K. É. – 13378/2008)
meltetett metrómotorkocsik egyes villamos készüléNemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (ajánalti felhívás keinek adott futásteljesítmény utáni tervszerû javítása
a 7. sz. fõút 47+376–49+225 km-szelvények között Ve- – K. É. – 13743/2008)
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Részvételi felhívás
ENTAR Elsõ Energiabeszerzési Önkormányzati Társulás (földgázbeszerzés a társulás intézményei részére
– K. É. – 13675/2008)
Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (ORFK flottabérlet – K. É. – 11866/2008)
Magyar Közút Kht. (4232 j. Körösladány–Gyomaendrõd összekötõ út 0+000–2+000 km-szelvények közötti felújítási munkák – K. É. – 13726/2008)
Semmelweis Egyetem (Semmelweis Egyetem I. Sz.
Belgyógyászati Klinikán intenzív osztály kialakítása
– K. É. – 13665/2008)

Idõszakos tájékoztató – egyes ágazatokban
BKV Zrt. Mûszaki Igazgatóság (jármûflotta – K. É. –
13673/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl
Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (rendezvények/2008.
– K. É. – 13664/2008)
Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (M0–M1 csp. és M1 ap.
törökbálinti csp. burkolatfelújítás/2008. – K. É. –
13733/2008)
Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (M1 ap. vízelvezetés átépítése/2008. – K. É. – 13829/2008)
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (Csepel-szigeti teherforgalmi elkerülõ út építésével kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmányok, engedélyezési
tervdokumentációk és tendertervek beszerzése – K. É.
– 13452/2008)
Dunaharaszti Város Önkormányzata (hosszú távú hitel
felvétele – K. É. – 12317/2008)
Eszterházy Károly Fõiskola (az Eszterházy Károly Fõiskola hõenergia-szolgáltatás beszerzése – K. É. –
13854/2008)
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (õrzés-védelmi feladatok ellátása – K. É. – 13625/2008)
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala [nyomdai termékek biztosítása választások, népszavazások során (keretmegállapodásos eljárás) – K. É. – 13835/2008]
Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (KSZF) (nyomdai kivitelezésû munkák a Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság ellátási körébe tartozó minisztériumok és
intézményeik részére – K. É. – 13487/2008)
Magyar Közút Kht. Nógrád Megyei Területi Igazgatósága (hídfelújítások Nógrád megyében 2008. – K. É. –
13581/2008)
Magyar Közút Kht. Nógrád Megyei Területi Igazgatósága (hídfelújítások tervezése Nógrád megyében 2008.
– K. É. – 13744/2008)
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MÁV Cargo Árufuvarozási Zrt. (hosszú távú beruházási hitel felvétele – K. É. – 10181/2008)
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (médiavásárlás 2008.
– K. É. – 13024/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató az
M0 autóút déli szektorán az 51. sz. fõút és M5 autópályák közötti szakaszok kivitelezése során lebonyolító
mérnöki feladatok ellátása tárgyú eljárás eredményérõl – K. É. – 13478/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (Pilis állomás átépítése, Pilis–Albertirsa vonalszakasz felújítása – K. É.
– 13568/2008)
Országos Rendõr-fõkapitányság Országos Balesetmegelõzési Bizottság (tanévkezdeti kampány – K. É. –
13749/2008)
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa
András Oktató Kórháza [labor II. EU táj. (Jósa) – K. É. –
13756/2008]
Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdõ Kórház (a Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. épületeinek általános
karbantartási feladatai ellátására kiírt közbeszerzési
eljárás szerzõdéskötésérõl szóló tájékoztató – K. É. –
13129/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl – egyes ágazatokban
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XII. ker.,
Hadik András utca 8–15. szám közötti szakaszán
(hrsz.: 10368/1) gázelosztó vezeték létesítése – K. É. –
13727/2008]
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest II. ker., budai alsó rakpart Bem József tér–Margit híd közötti szakaszán (hrsz.: 13474/1) gázelosztó vezeték létesítése
– K. É. – 13728/2008]
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XII. ker.,
Csörsz utca Szendi árok–Alkotás utca közötti szakaszán (hrsz.: 8205/2) gázelosztó vezeték létesítése – K. É.
– 13729/2008]
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest II. ker., Hûvösvölgyi út a Riadó utca, a Furulya utca, a Szerb Antal
utca és a Nyéki út keresztezõdéseiben (hrsz.: 11154/4)
gázelosztó vezetékek létesítése – K. É. – 13731/2008]

Helyesbítés
Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. [az Európai Unió
Hivatalos Lapjához K. É. – 12702/2008 számon 2008.
augusztus 12-én megküldött ajánlati felhívás helyesbítése (elektronikus) – K. É. – 13356/2008]
Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (takarítási szolgáltatás – K. É. – 13522/2008)
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Kecskemét és Térsége Társult Települések Szennyvíz.
és Tisztítótelep Tul. Képv. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata [egyösszegû átalányáras szerzõdés
– a kecskeméti agglomeráció szennyvíz-elvezetési és
-tisztítási rendszerének fejlesztése 3. számú építési
szerzõdés: új komposztáló telep (KA projekt
2003/HU/16/P/PE/019) tárgyában – K. É. –
13777/2008]
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. – 13775/2008)

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása
Miniszterelnöki Hivatal (a 2008. október 23-i nemzeti
ünnep központi állami rendezvényeinek megszervezése
és lebonyolítása – K. É. – 13890/2008)
Pécsi Tudományegyetem Gazdasági Fõigazgatóság
(portaszolgálati és õrzés-védelmi feladatok ellátása
– K. É. – 13588/2008)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása
Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai
Ügynökség (5 tengelyes CNC marógép – K. É. –
13730/2008)
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata (Kiskunfélegyháza, Mártírok útja és Mónus Illés utca útburkolat-felújítási munkái – K. É. – 13479/2008)
Pannon Egyetem (környezeti levegõminõség monitorozására alkalmas mobil mérõrendszer összeállítása,
kiépítése szállítási szerzõdés keretében – K. É. –
13672/2008)
Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intézmények Igazgatósága (Pécs, Dr. Veress Endre u. 2. szám
alatti rendelõintézet északi oldalán található pavilonon
egy szint ráépítésének generálkivitelezése – K. É. –
13428/2008)

Ajánlati felhívás
Bányavagyon-hasznosító Kht. (4 db szénhidrogén ipari célú mélyfúrás rekultivációja – K. É. – 13621/2008)
Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
megbízásából Zuglói Vagyonkezelõ Zrt. (azonnali beavatkozást igénylõ hibaelhárítási munkák – K. É. –
13840/2008)
Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat (Budapest XVI. kerületben útburkolat-felújítás I. – ajánlati
felhívás – K. É. – 13681/2008)
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Családsegítõ és Gondozási Központ (élelmiszer beszerzése – K. É. – 12667/2008)
Debreceni Egyetem nevében eljáró Debreceni Egyetem
Agrár- és Mûszaki Tudományok Centruma (gépjármûbeszerzés – K. É. – 13690/2008)
Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ (ajánlatkérõ Somogy megyei ingatlanjainak takarítása –
K. É. – 13475/2008)
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (egyszer használatos kanülök beszerzése – K. É. –
13869/2008)
Herceghalom Község Önkormányzata (herceghalmi
Általános Iskola bõvítése – K. É. – 13057/2008)
ORFK Gazdasági Ellátó Igazgatóság (a Zsaru Magazin kiadói joga korlátozott mértékû gyakorlásának ellenérték fejében történõ átengedése – K. É. –
13970/2008)
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata (Szigetszentmiklós, Sas utcai Bucka Óvoda bõvítése kapcsán felszerelési tárgyak, bútorok és egyéb tárgyi eszközök beszerzése – K. É. – 13423/2008)

Részvételi felhívás
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat (KEMOH – oktatási célú gépek beszerzése – K. É. –
13586/2008)
Nádudvar Város Önkormányzata (kerékpárút építése
Nádudvar belterületén – K. É. – 13745/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)
Békés Megyei Képviselõ-testület Pándy Kálmán Kórháza (Pándy reagensbeszerzés – tájékoztató az eredményrõl – K. É. – 12045/2008)
Biharnagybajomi Dózsa Agrárgazdasági Zrt. (tájékoztató eljárás eredményérõl – K. É. – 13837/2008)
Esztergom Város Önkormányzata (Esztergom – takarítás I. rész – K. É. – 13363/2008)
Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (fõvárosi csatornák
rekonstrukciós munkáinak elvégzése, IX. szakasz –
K. É. – 11269/2008)
Magyar Közút Kht. (hídfelújítások tervezése HajdúBihar megyében 2008. – K. É. – 13410/2008)
Magyar Közút Kht. (hídfelújítások tervezése Veszprém megyében 2008. – K. É. – 13492/2008)
Magyar Közút Kht. (országos közutakon burkolatfelújítás és hídfelújítás kiviteli tervdokumentációjának
elkészítése és tervezõi mûvezetés II. – tájékoztató –
K. É. – 13582/2008)
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MNV Zrt. (ingatlan adásvételi szerzõdés – K. É. –
13959/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató az
eljárás eredményérõl recepció és vagyonvédelem tárgyában – K. É. – 13741/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a
gyorsforgalmi utak, közutak és vasúti beruházások terület-elõkészítésével kapcsolatos geodéziai feladatok
elvégzése tárgyú eljárás eredményérõl – K. É. –
13755/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)
Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (dél-pesti szennyvíztisztító telep – nagy szervesanyag-tartalmú szennyvíziszap hasznosításához szükséges, 1200m3-es félüzemi, kísérleti rothasztó építése – K. É. – 13650/2008)
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. –
11354/2008)
Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (zámolyi tározó mederburkolatának helyreállítása II. ütem – K. É. – 13739/2008)

6307

Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról vagy módosításáról
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (egyszer használatos steril mûtéti textília beszerzése tárgyú
ajánlati felhívás és dokumentáció mellékleteinek módosítása – K. É. – 13806/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról
Szentes Város Önkormányzata (csapadékvíz-fõgyûjtõk rekonstrukciója I. ütem, 1. sz. szerzõdésmódosítás
– K. É. – 12647/2008)
Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl
HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.
(projektmenedzsment – K. É. – 13831/2008)
MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. [NIP elszámolási modul upgrade
(2007-0025) – 111300008 AREVA – K. É. – 13897/2008]
Sertéshús Termelõ Kft. (tájékoztató a 7949/2007-es
számon indított eljárás szerzõdésének teljesítésérõl
– K. É. – 13827/2008)
Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága
(a Vám- és Pénzügyõrség objektumainak takarítása –
K. É. – 13471/2008)

A Közbeszerzési Értesítõ 103. számának (2008. szeptember 5.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK
Ajánlati felhívás
Debreceni Egyetem (EM-226, vezetékestávbeszélõszolgáltatás – K. É. – 13601/2008)
Pécsi Tudományegyetem Gazdasági Fõigazgatóság
(Apheresis-készülék és beszerzésére, valamint a beavatkozások elvégzéséhez szükséges szerelékek szállítására vonatkozó határozatlan idejû szállítási szerzõdés – K. É. – 13565/2008)
Vám- és Pénzügyõrség Észak-alföldi Regionális Parancsnoksága (tolmácsolási, fordítási és lektorálási feladatok végzése – K. É. – 13578/2008)

Ajánlati felhívás – egyes ágazatokban
BKV Zrt. (nyomdaipari termékek szállítása – K. É. –
13379/2008)

Részvételi felhívás
Jászapáti 2000 Mezõgazdasági Rt. (EMVA gépbeszerzés – K. É. – 13674/2008)
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és telephelyei részére telefonalközpont szállítása,
installálása és üzemeltetése a szerzõdés idõtartama
alatt – K. É. – 13643/2008)
Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság
(vízgyûjtõ-gazdálkodási tervek készítése címû KEOP-2.5.0.A kódszámú projekt megvalósítása – K. É. –
13782/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl
Esztergom Város Önkormányzata (Esztergom-Búbánatvölgy, tervezés – K. É. – 13372/2008)
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Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (fõvárosi csatornák
rekonstrukciós munkáinak elvégzése X. szakasz – K. É.
– 13463/2008)
Kenézy Kórház-Rendelõintézet Egészségügyi Szolgáltató Kft. (biztosítási szerzõdés – K. É. – 12578/2008)
Magyar Közút Kht. (hídfelújítások tervezése Békés
megyében 2008. – K. É. – 13537/2008)
Magyar Közút Kht. (hídfelújítás, Békés megye 2008.
– K. É. – 13555/2008)
Magyar Közút Kht. (országos közutakon burkolatfelújítás és hídfelújítás kiviteli tervdokumentációjának
elkészítése és tervezõi mûvezetés II. – tájékoztató TED
– K. É. – 13628/2008)
Vám- és Pénzügyõrség Dél-alföldi Regionális Parancsnoksága (a VPDARP épületeiben található szellõzõ- és
klímaberendezések karbantartása – tájékoztató az eljárás eredményérõl – K. É. – 13148/2008)
Tájékoztató az eljárás eredményérõl – egyes ágazatokban
Budapesti Közlekedési Zrt. (Muzsikáló Múzeum rendezvénysorozat lebonyolítása – K. É. – 13462/2008)
MÁV Zrt. (épületszerkezeti karbantartási munkák,
Debrecen – K. É. – 13961/2008)
Volánbusz Közlekedési Zrt. (autóbusz-akkumulátorok beszállítása és konszignációs raktározása – VI. sz.
melléklet – K. É. – 13905/2008)
Módosítás
Országos Onkológiai Intézet (az Európai Unió Hivatalos Lapjához 2008. július 11-én, K. É. – 11153/2008
számmal feladott ajánlati felhívás módosítása – K. É. –
13536/2008)
Visszavonás
Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdõ Kórház (az Európai Unió Hivatalos Lapjához 2008. július 24-én, K. É. – 11805/2008
számmal feladott ajánlati felhívás visszavonása – K. É.
– 13532/2008)
Helyesbítés
MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. [áramvezetõ és védõvezetõ sodronyok
beszerzése (2008-0035) – K. É. – 13925/2008]
MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. [optikai összeköttetés anyagainak szállítása (2008-0036) – K. É. – 13927/2008]
MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. [szigetelõláncok és szerelvények szállítása (2008-0037) – K. É. – 13929/2008]
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Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása
Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. (Educatio kiállítás 2009/2010 – kiállítás kivitelezése – K. É. –
13687/2008)
MÁV Zrt. (alsókategóriás szálláshelyek biztosítása –
K. É. – 13946/2008)
Pécsi Tudományegyetem Gazdasági Fõigazgatóság
(mosodai szolgáltatások beszerzése – K. É. –
13560/2008)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal [a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (3300 Eger, Grónai
u. 3.) meglévõ irodaházában ügyfélszolgálati és továbbképzõ központ kialakítása – K. É. – 14022/2008]
Boronkay György Mûszaki Középiskola és Gimnázium
(ajánlatkérõ új informatikai eszközeinek beszerzése –
K. É. – 13608/2008)
Budapest III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata (önkormányzati intézmények akadálymentesítése – K. É. – 13975/2008)
Cegléd Város Önkormányzata (Cegléd, Petõfi utca,
Kossuth tér és Kossuth Ferenc utca burkolatfelújítása
– K. É. – 13866/2008)
Csorna Város Önkormányzata (Csorna, Andrássy utca
1400/3 hrsz.-ú új aszfaltburkolatú út építése – K. É. –
13688/2008)
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (könyvvizsgálói feladatok ellátása Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatánál – K. É. – 13932/2008)
Kántorjánosi Község Önkormányzata (a Kántorjánosi,
Arany János út 24. szám alatt 600 adagos konyha és étkezõ II. ütem kivitelezése – K. É. – 13607/2008)
Makó Város Önkormányzata (játszóterek átépítése,
korszerûsítése Makón – K. É. – 14064/2008)
Országos Mentõszolgálat (ajánlattételi felhívás a mosonmagyaróvári mentõállomás építési munkáinak elvégzésére – K. É. – 13984/2008)
Pápa Város Önkormányzata (Pápa, Tarczy Lajos Iskola, takarítási szolgáltatások – K. É. – 12680/2008)
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata (Sátoraljaújhely, Vasvári út, Jakobinus utca II. szakasz útfelújítása
– K. É. – 14101/2008)
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata (Sátoraljaújhely, mobil szabadtéri színpad beszerzése – K. É. –
14102/2008)
Tiszaújváros Város Önkormányzata (Tiszaújvárosban
az Építõk út 8. szám és a Rózsa út 2–8. szám mögött található játszóterek felújítása – K. É. – 13996/2008)
Vác Város Önkormányzata [Vác, Újhegyi út (1459
hrsz.) felújítása (összesen 1126 fm, 7056 m2) – K. É. –
13609/2008]
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Ajánlati felhívás
Csongrád Város Önkormányzata (szilád burkolatú
közutak felújítása, parkolók építése – K. É. –
13706/2008)
Fõvárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház és
Rendelõintézet (kórház részére varróanyagok beszerzése – K. É. – 13686/2008)
Göd Város Önkormányzata (a gödi Nemeskéri Kiss
Miklós utca burkolatfelújítási munkái vállalkozási
szerzõdés keretében tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása – K. É. – 13751/2008)
Legfõbb Ügyészség (a Bajai Városi Ügyészség helyiségeinek belsõ felújítása – K. É. – 14031/2008)
Makó Város Önkormányzata (belterületi csapadékvízcsatorna építési és rekonstrukciós munkái – K. É. –
14014/2008)
Ráckeve Város Önkormányzata mint gesztor önkormányzat (központi háziorvosi ügyelet ellátása határozatlan idõtartamra – K. É. – 13870/2008)
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény (élelmiszerek beszerzése – K. É. – 13786/2008)
Téglás Város Önkormányzata (belterületi utak szilárd
burkolattal történõ kiépítése – K. É. – 13477/2008)
Tiszaújváros Város Önkormányzata (Tiszaújváros településen a Kosztolányi D. és az Egressy B. utak szilárd
burkolatának felújítása, valamint a Kossuth L. úton
buszöböl kialakítása – K. É. – 13997/2008)
Vám- és Pénzügyõrség Dél-dunántúli Regionális Parancsnoksága (Vám- és Pénzügyõrség Dél-dunántúli
Regionális Parancsnoksága Pécs kezelésében lévõ ingatlanok karbantartása, felújítása – K. É. –
13877/2008)

Ajánlati felhívás – egyes ágazatokban
Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. (közvilágítási
oszlopok cseréje – K. É. – 13971/2008)

Részvételi felhívás
Fõvárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága
(különféle építõipari, kivitelezõi munkák elvégzése V.
ütem – K. É. – 13976/2008)
Izsák Város Önkormányzata (különféle szolgáltatások
beszerzése – K. É. – 13963/2008)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl
Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (integrált
vállalatirányítási rendszer a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokkal – K. É. – 13994/2008)
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Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)
Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (térinformatika-digitális törzskönyv szoftver/2008. – K. É. – 11245/2008)
Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (beszerzési folyamat támogatása/2008. – K. É. – 14061/2008)
Bács Volán Zrt. (a Bács, a Gemenc, a Kapos, a Pannon, a Zala Volán Zrt. és a Pécsi Közlekedési Zrt. részére gázolaj beszerzése – K. É. – 10147/2008)
Balaton Volán Zrt. (autóbuszjáratok alvállalkozásban történõ üzemeltetése, évi mintegy 217 692 km +
10% teljesítménnyel, minimum 2 db forgalmi és minimum 2 tartalék, azonos típusú és azonos gyártmányú,
dízelüzemû, legfeljebb 2 éves, legalább Euro3 motorral
rendelkezõ autóbusz – K. É. – 10488/2008)
Balmazújváros Város Önkormányzata (közétkeztetés
– K. É. – 13960/2008)
Budapest Fõváros Önkormányzata (Budapest 2008. évi
útfelújítások tervezési és kivitelezési munkái tárgyú
közösségi eljárási rend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 1. számú részfeladata kapcsán felmerült kiegészítõ
építési beruházás megrendelése – K. É. – 13525/2008)
Budapesti Fegyház és Börtön (fogvatartottak élelmezésének biztosítása – K. É. – 10963/2008)
Budapesti Közlekedési Zrt. (MSZ EN 590 számú mindenkor érvényes szabvány szerinti motorikus dízelgázolaj szállítása – K. É. – 10398/2008)
Debreceni Vízmû Zrt. (1 db Ford Transit duplakabinos gépkocsi beszerzése – K. É. – 11040/2008)
ELMÛ Hálózati Elosztó Kft. (Népliget 120/25/10
kV-os transzformátorállomás építészeti és villamostechnológiai kivitelezése, üzembe helyezése, provizóriumok kialakítása, bontása – K. É. – 10424/2008)
ELMÛ Hálózati Elosztó Kft. (Zugló 2201/120/10
kV-os transzformátorállomás 120 kV-os szekunder rekonstrukciója – K. É. – 10425/2008)
Eötvös Loránd Tudományegyetem (étkezési szolgáltatás biztosítása – K. É. – 11047/2008)
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest V. ker.,
Szerb utca Kecskeméti utca–Veres Pálné utca közötti
szakaszán (hrsz.: 24039) gázelosztó vezeték létesítése
– K. É. – 10128/2008]
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XX. ker.,
Mártírok útja–Kulcsár utcai körzeti nyomásszabályozó (hrsz.: 175624/1) rekonstrukciójához bekötõvezetékek létesítése – K. É. – 10131/2008]
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest II., Csatárka
u. Törökvész út–Pitypang utca közötti szakaszán
(hrsz.: 15599/2) gázelosztó vezeték létesítése – K. É. –
10465/2008]
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XIV. kerület, Mogyoródi út Mexikói út–Mogyoródi út 32. szám
közötti szakaszán (hrsz.: 32076/2) gázelosztó vezeték
létesítése – K. É. – 11099/2008]
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FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. (Budapest VIII. kerület, Baross utca és Üllõi út, Kálvin tér–Szabó Ervin tér
közötti szakaszokon (hrsz.: 36745/2) gázelosztó vezeték
létesítése – K. É. – 11101/2008]
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XIV. kerület, Öv utca Erzsébet királyné útja–Telepes utca közötti szakaszán (hrsz.: 31017) gázelosztó vezeték létesítése
– K. É. – 11102/2008]
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest IV. kerület,
Kis Stáció utca–Kisfaludi utca keresztezõdésében és a
Vajdahunyad utca Kis Stáció utca–Baross utca közötti
szakaszán (hrsz.: 35237) gázelosztó vezeték létesítése
– K. É. – 11579/2008]
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest III. kerület,
Ágoston utca–Vörösvári úti (hrsz.: 16918/22) körzeti
nyomásszabályozó rekonstrukciójához bekötõvezetékek létesítése és a nyomásszabályozó telepítése – K. É. –
11580/2008]
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest II. kerület,
Csatárka út Zöldkert út–Csalit utca közötti szakaszán
(hrsz.: 15599/3) gázelosztó vezeték létesítése – K. É. –
11581/2008]
Fõvárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelõintézet és Baleseti Központ [idegsebészeti
implantátumok beszerzése (SG-385.) – K. É. –
11608/2008]
Gyõr Megyei Jogú Város Útkezelõ Szervezete (vállalkozási szerzõdés, Gyõr, közlekedésfejlesztés 2008.
1. ütem keretében útburkolat-felújítási és útépítési
munkák kivitelezésére – K. É. – 11123/2008)
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás [közétkeztetés idõsek otthonai, idõsek klubja, idõsek háza
és nappali intézmények részére (meleg- és hidegkonyhai étkeztetés folyamatos biztosítása a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény
fenntartásába tartozó intézmények ellátottai részére
– K. É. – 10494/2008]
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás [közétkeztetés az Eleki Idõsek Otthona és a területi ellátásban részesülõk részére (meleg és hidegkonyhai étkeztetés folyamatos biztosítása a Gyulai Kistérség Egységes
Szociális és Gyermekjóléti Intézmény fenntartásába
tartozó intézmények ellátottjai, 55. – K. É. –
10495/2008]
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás [közétkeztetés a Lõkösháza, Kiss Ernõ utcai intézményben
(meleg- és hidegkonyhai étkeztetés folyamatos biztosítása a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény fenntartásába tartozó intézmények ellátottjai, 5200 adag étel/év) – K. É. – 10496/2008]
Gyulakonyha Élelmezési, Kereskedelmi és Szolgáltató
Kht. (különféle élelmiszerek beszerzése – K. É. –
10200/2008)
Kaposi Mór Oktató Kórház (4364/Kaposvár/08, közforgalmú patika gyógyszerei – K. É. – 10419/2008)
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Kisalföldi Mezõgazdasági Zrt. (trágyakezelés gépi eszközeinek beszerzése a Kisalföldi Mezõgazdasági Zrt.
nagyszentjánosi, rétalap-baloghtagi és kapuvár-miklósmajori szarvasmarhatelepén – K. É. – 11663/2008)
Kiskõrös Város Önkormányzata (közmûvelõdési szolgáltatási szerzõdés – K. É. – 11199/2008)
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (hídfõvizsgálat és cél vizsgálat Közép-Magyarország területén – tájékoztató eljárás eredményérõl – K. É. –
13991/2008)
Magyar Közút Kht. (burkolatállapot-mérés I. 2008.
– K. É. – 12675/2008)
Magyar Közút Kht. (sebességkorlátra figyelmeztetõ
berendezések telepítése 2008. – K. É. – 13962/2008)
Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató
Központ (ajánlatkérõ infokommunikációs infrastruktúrájának megújítása – K. É. – 10404/2008)
MÁV Zrt. (épületszerkezeti karbantartási munkák,
Debrecen – K. É. – 13957/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (TA003 – tájékoztató – K. É. Hosszúhetény nyugati elkerülõ út építésének kivitelezési feladatainak ellátása – K. É. –
14034/2008)
Országos Gyógyszerészeti Intézet (dokumentumok
archiválása – K. É. – 9601/2008)
Rákosmente Városüzemeltetõ, Kivitelezõ, Karbantartó
és Szolgáltató Kft. (zöldfelületi munkák – K. É. –
13305/2008)
Semmelweis Egyetem (Semmelweis Egyetem részére
ortopédiai implantátumok beszerzése tárgyú eljárás
K. É.-s tájékoztatója – K. É. – 13268/2008)
Siklós Város Önkormányzata (siklósi vár- és termálfürdõ megvalósítása – K. É. – 10276/2008)
Száraznád Nevelés-Oktatási Központ (tájékoztató
eredményrõl – takarítási szolgáltatási szerzõdés 48 hónapra – K. É. – 13558/2008)
Széchenyi István Egyetem (jármû- és közlekedési
iparhoz kapcsolódó multidiszciplináris mûszaki képzési-kutatási infrastruktúrafejlesztés az egyetem központi kampuszán – K. É. – 11830/2008)
Szépmûvészeti Múzeum (Szépmûvészeti Múzeum
idõszaki kiállításainak teljes körû megszervezése a
2007–2009. években, második részben adott közbeszerzések megvalósítása – K. É. – 11147/2008)
Szépmûvészeti Múzeum (katalógusok grafikai tervezése és nyomdai kivitelezése, továbbá plakátok, szórólapok, meghívók, egyéb tájékoztató anyagok nyomdai
kivitelezése, valamint kapcsolódó nyomdai szolgáltatások, második részben adott közbeszerzések megvalósítása – K. É. – 11149/2008)
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Szombathely, 4 db lakóépületben felvonófelújítás
kivitelezési munkáinak megvalósítása – K. É. –
10401/2008)
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SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. (1 db hulladékgyûjtõ célgép beszerzése
– K. É. – 10251/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)
Albertirsa Város Önkormányzata (Albertirsa város
sportcentrumának építése – K. É. – 10421/2008)
Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (felületi csúszásellenállás-mérés – 2/2008 – K. É. – 14039/2008)
Bányavagyon-hasznosító Kht. (Ortaháza Ny-1 szénhidrogén ipari célú mélyfúrás rekultivációja – K. É. –
11287/2008)
Bicsérdi Arany-Mezõ Zrt. (szarvasmarhatelep és trágyakezelés korszerûsítése, bõvítése – K. É. –
11033/2008)
Boród-Agro Termelõ és Kereskedelmi Kft. (mezõgazdasági gépek beszerzése – K. É. – 12092/2008)
Budapest Fõváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (a Budapest IX., Liliom utca Üllõi út–Tompa
u. közötti szakaszának felújítása – K. É. – 10438/2008)
Budapest Fõváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata (járdatakarítás és -mosás 2008. – K. É. –
10201/2008)
Budapest Fõváros XIII. Kerületi Önkormányzat [eljárás
eredménye (kerékpárút 2008.) – K. É. – 13822/2008]
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Oktatási
Szolgáltató Intézmény (EB-08 – élelmiszerek beszerzése
– K. É. – 10207/2008)
Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
(BME mûemlék jellegû K épülete déli és északi toronynál található csúcsdíszek cseréje és statikai megerõsítése elkészítése – K. É. – 12124/2008)
Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
[BME F épület F-29 elõadóterem WC-blokk felújítási
munkái (15 m2) – K. É. – 12197/2008]
Csongrád Megyei Önkormányzat [40 db hordozható
személyi számítógép (notebookok) beszerzése – K. É. –
11017/2008]
Debreceni Hõszolgáltató Zrt. (Fazekas Mihály Általános Iskola távhõszolgáltató rendszerbe való bekapcsolásához primer bekötõ vezeték és hõközpont építése
– K. É. – 10482/2008)
Debreceni Hõszolgáltató Zrt. (Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola távhõszolgáltatási
rendszerbe való bekapcsolásához primer távvezeték és
hõközpont építése – K. É. – 11020/2008)
Észak-alföldi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság [eljárás eredménye (vagyonvédelem 2008.) – K. É. –
13817/2008]
EVAT Egri Vagyonkezelõ és Távfûtõ Zrt. (beruházási
hitel – K. É. – 10170/2008)
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EVAT Egri Vagyonkezelõ és Távfûtõ Zrt. (távfûtési
csövek és rendszerelemek – K. É. – 10171/2008)
EVAT Egri Vagyonkezelõ és Távfûtõ Zrt. (primer távhõvezeték építése – K. É. – 10173/2008)
Ferencvárosi Önkormányzat (intézmények világításkorszerûsítése – K. É. – 10489/2008)
Fertõd Város Önkormányzata (biztonságos és fenntartható kerékpáros közlekedésért a Fertõ/Neusiedler
See Kultúrtájon – K. É. – 12093/2008)
Gemenc Volán Autóbusz-közlekedési Zrt. [Szekszárd,
Tartsay Vilmos u. 4. sz. alatti (hrsz.: 4091/2) telephelyén egy új autóbusz-javító, -szerelõ csarnok építése
– K. É. – 11212/2008]
Hajdúsámson Város Önkormányzata (közösségi ház
megvalósításához kapcsolódó tervezési feladatok –
K. É. – 11305/2008)
Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (tájékoztató az eredményrõl – iskolabusz-szolgáltatás – K. É. – 13647/2008)
Igazságügyi Hivatal [a Központi Igazságügyi Hivatal
részére utalványok beszerzése (tájékoztató) – K. É. –
12778/2008]
Kazincbarcika Város Önkormányzata [ajánlatkérõ helyi közútjainak karbantartási (balesetveszélyes út- és
járdaburkolat helyreállítása) felújítási munkái és új
építési munkái – K. É. – 11014/2008]
Komárom Város Önkormányzata (Komárom város
településrendezési tervének komplex felülvizsgálata
– K. É. – 11169/2008)
Komárom Város Önkormányzata [Komárom 2008. évi
út- és kerékpárút-beruházásainak kivitelezése
(I. ütem) – K. É. – 11170/2008]
Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ (Pápán 1 db, legkevesebb 14 személy munkahelyi elhelyezésére alkalmas ingatlan beszerzése – K. É. –
12979/2008)
Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (Nógrád
megyei kirendeltség irodabérlete – K. É. – 11250/2008)
NYÍR-KERT Zöldség-, Gyümölcstermelõi Értékesítõ
Szövetkezet (Tuzsér 051/24 hrsz. alatt megvalósítandó
1741,46 m2 hasznos alapterületû, ULO rendszerû hûtõtároló és manipuláló csarnok épület kivitelezése és kiviteli tervének elkészítése – K. É. – 10491/2008)
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Nyíregyháza, Arany János út–Szarvas út forgalmi
csomópont engedélyezési tervének beszerzése – K. É. –
13915/2008)
Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat (2008–2009. évi
intézményfelújítások és -karbantartások kivitelezése
– K. É. – 10199/2008)
Petõfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési
Központ (a Petõfi Sándor Gimnázium, Kollégium és
Közétkeztetési Központ konyhája részére élelmiszerek
beszerzése – K. É. – 14036/2008)
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Provid Mezõgazdasági Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft. (gyõrvári major tehenészeti telepén az almostrágya kezelésének korszerûsítése, bõvítése – K. É. –
10402/2008)
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
(a Mészöly Géza úti orvosi rendelõ és a 7. Számú Szeder
Úti Bölcsõde átalakítási, bõvítési munkái – K. É. –
10422/2008)
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
tulajdonában álló 10 intézmény épületében található
vizesblokk felújítási munkái – K. É. – 10423/2008)
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Székesfehérvár, Maroshegyen a 6899 hrsz.-ú területen
sportpálya terveinek elkészítése és kivitelezése elõfinanszírozással – K. É. – 13873/2008)
Veszprém Megyei Önkormányzat (Veszprém Megyei
Önkormányzat fenntartásában lévõ intézmények részére mosodai gépek beszerzése – K. É. – 13987/2008)

Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról vagy módosításáról
Bocskaikert Község Önkormányzata (Bocskaikert
Község Önkormányzata tulajdonában álló Németh
László Általános Iskola, Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény és Óvoda 300 adagos fõzõkonyhájának
helyben történõ üzemeltetése – K. É. – 14046/2008)
Nagyhalász Város Önkormányzata (a Közbeszerzési
Értesítõ 2008. július 18-i, 82. számában K. É. –
11037/2008 számon megjelent ajánlati felhívás visszavonása – K. É. – 14158/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (orvostechnikai gépek, készülékek és mûszerek üzemkész állapotának folyamatos biztosítása, karbantartása –
K. É. – 11140/2008)
Budapesti Elektromos Mûvek Nyrt. [elosztóhálózati
beruházások tervezése ajánlatkérõ területén, ÉMÁSZ
Nyrt. (keleti területek: Sárospatak, Miskolc régiók)
területén, ÉMÁSZ Nyrt. (nyugati területek: Eger,
Gyöngyös és Salgótarján régiók) területén – K. É. –
11521/2008]
Észak-alföldi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság [vagyonvédelmi szerzõdés módosítása (Bross Security Zrt.) – K. É. – 13797/2008]
Észak-alföldi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság [vagyonvédelmi szerzõdés módosítása (Sector Zrt.)
– K. É. – 13800/2008]
Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [X., Cserkesz u. csatornarekonstrukció tervezése (Román u.–Cserkesz
u. 7. között) – K. É. – 8900/2008]
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Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [XIII. ker., Jász u.
(Országbíró út–Petneházi u. között) fõvárosi csatornák
rekonstrukciójának tervezése (1 338 600 Ft) – K. É. –
11565/2008]
Galga Menti Mezõgazdasági Termelõ és Szolgáltató
Szövetkezet (tehenészeti telep trágyakezelési mûtárgyainak megépítése – K. É. – 11448/2008)
Magyar Közút Kht. (KFB 0/8 kevert záróréteg készítése – K. É. – 11258/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató
47. sz. fõút 210+600–222+175 km-sz. közötti szakasz
11,5 tonnás burkolatmegerõsítés engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése tárgyú szerzõdés módosításáról
– K. É. – 13788/2008)
Nógrádmarcal Község Önkormányzata (Nógrádmarcal, Iliny, Csitár községek és Balassagyarmat város
szennyvízcsatorna- és járulékos munkáinak beruházása, 766 440 000 Ft – K. É. – 11309/2008)
Országgyûlés Hivatala [az Országgyûlés Irodaháza
épületében hûtõ-fûtõ berendezések beépítése, hûtési
rendszer kiépítése, hûtõgépház kialakítása, fûtési rendszer átalakítása, továbbá helyreállítási munkák elvégzése (309/2007) – K. É. – 11700/2008]
PIG-TRADE Kft. (Tóth-tanya, gép, szerzõdésmódosítás – K. É. – 13981/2008)
Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Közhasznú Nonprofit
Kft. (Bátaapátiban létesítendõ, a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére szolgáló nemzeti radioaktív hulladéktároló telephely külsõ
útjainak megvalósítási munkái – K. É. – 11479/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl
Budapest Fõváros Önkormányzata Fõpolgármesteri Hivatal KIFI (tájékoztató a közraktárak fejlesztési projekthez kapcsolódó, 25 évre szóló szolgáltatási szerzõdés részteljesítésérõl – K. É. – 12820/2008)
Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (2008. évi távhõvezeték-tervezés – K. É. – 14021/2008)
Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (2008. évi távhõvezeték-tervezés – K. É. – 14030/2008)
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata [2006.
évi panelprogram megvalósítása keretében 10 db lakóépület energiatakarékos felújítása – tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl (10. rész) – K. É. – 13594/2008]
ÉARFÛ Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. (észak-alföldi régió ivóvízminõség-javító
program II. ütem; II/2. elõkészítési szakasz – elvi engedélyes tervezés, Kohéziós Alap nagyprojekt elõkészítése – 402 település és településrész + 255 db vízellátó
rendszer – K. É. – 11458/2008)

2008/37. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [XIII. ker., Topolya
u. (Jász u.–Béke u. között) fõvárosi csatornák rekonstrukciójának tervezése (1 617 000 Ft) – K. É. –
11566/2008]
Gyöngyössolymos Község Önkormányzata (ajánlatkérõ közigazgatási területén lévõ József A. utca, Kossuth
utca, Kis Rákóczi utca, Csákkõi utca burkolat-felújítása, kivitelezési munkák elvégzése – K. É. – 8967/2008)
Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (zámolyi tározó mederburkolata helyreállítása
I. ütem – K. É. – 13418/2008)
Magyar Posta Zrt. (Mammut 2 üzletházban felvevõposta létesítése – K. É. – 11452/2008)
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ (Influenza-A kimutatására szolgáló kit beszerzése – Applera
Magyarország Kft. – K. É. – 11510/2008)
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ
(one-step PCR kit beszerzése – BioMarker Kft. – K. É.
– 11511/2008)
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ (robottal használható RNS kit beszerzése – Bio-Science
Kft. – K. É. – 11512/2008)
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Nagybajomi Agrárgazdasági Zrt. (trágyatároló kialakítása – K. É. – 13986/2008)
Tokaj Város Polgármesteri Hivatala (Összefogással
Tokaj Világörökségéért I. – Tokajhegyaljai Borok Háza kialakítása, épület átépítése, kert felújítása – ellenszolgáltatás: 113 744 240 Ft – ÉPSZER – K. É. –
11508/2008)
ZAL-AGRO Zrt. (a ZAL-AGRO Zrt. türjei szarvasmarhatelepének korszerûsítése tárgyú beruházás szerzõdésének teljesítése – K. É. – 13972/2008)

Összegezés az egyszerû közbeszerzési eljárásban az
ajánlatok elbírálásáról

Budapest Fõváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata (tájékoztató a takarítás témában kiírt egyszerû
közbeszerzési eljárásban a döntésrõl – K. É. –
13397/2008)

A Közbeszerzési Értesítõ 104. számának (2008. szeptember 8.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK
Ajánlati felhívás
Magyar Államkincstár (mûemlék épület pirogránit
pártafal homlokzati rekonstrukciójának lebonyolítása
– K. É. – 13624/2008)
Magyar Közút Kht. (minõségvizsgálati laboratóriumi
mûszerek tartós bérlete – ajánlati felhívás – K. É. –
13858/2008)
MECSEK-ÖKO Zrt. (Infrastruktúra 2009–2010. AF
– K. É. – 13732/2008)
Országos Onkológiai Intézet (ajánlatkérõ vagyon- és
felelõsségbiztosítása – K. É. – 13121/2008)
Pécsi Tudományegyetem (épülettakarítási szolgáltatás – K. É. – 13623/2008)
Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (ajánlatkérõ részére, az általa
összegyûjtött egészségügyi, kórházi textíliák fertõtlenítõ tisztítása, mosása, javítása, szállítása – K. É. –
13308/2008)
Termofok Kft. (siófoki kórház klimatizálása 2008. –
K. É. – 12693/2008)

Ajánlati felhívás – egyes ágazatokban
Hajdú Volán Közlekedési Zrt. (ajánlati felhívás egységes gyártmányú, új, alacsony padlós autóbuszok pénzügyi lízingje tárgyban – K. É. – 12765/2008)

Részvételi felhívás
Agrármarketing Centrum (vállalkozási szerzõdés a
háztartási alma fogyasztói kampánya tervének kidolgozása, kivitelezése és lebonyolítása tárgyában – K. É. –
13902/2008)
Agrármarketing Centrum (Kiváló Magyar Élelmiszer
védjegy és védjegyes termékek országos – instore – akciójának megtervezése, kivitelezése, lebonyolítása –
K. É. – 13948/2008)
Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Fõapátság
(Pannonhalmi Fõapátság turisztikai vonzerõ fejlesztési
programja, II. ütem: Turisztikai szolgáltatások, infrastruktúra fejlesztése – K. É. – 13676/2008)
Magyar Közút Kht. (közlekedésbiztonsági beavatkozások 2008. II. – K. É. – 13956/2008)
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Részvételi felhívás – egyes ágazatokban
BKV Zrt. Mûszaki Igazgatóság [vállalkozási szerzõdés
villamosvasúti pályafelújítási munkák kivitelezésére
(12-14-es, 30-as és 69-es villamos vonalán) – K. É. –
13895/2008]

Tájékoztató az eljárás eredményérõl
Biharnagybajomi Dózsa Agrárgazdasági Zrt. (tájékoztató eljárás eredményérõl – K. É. – 13836/2008)
Budavári Vagyonkezelõ és Innovációs Kht. (Budavári
Palota kulturális-turisztikai fejlesztése kiemelt projekt
nyilvánosságának biztosítása, kommunikációs szolgáltatás nyújtása I. ütem – K. É. – 13434/2008)
Esztergom Város Önkormányzata (Esztergom – takarítás – K. É. – 13619/2008)
Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum (Hajnal
István Szociális Szolgáltató Centrum élelmiszer-beszerzés – tájékoztató az eljárás eredményérõl – K. É. –
13700/2008)
Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai
Ügynökség (STANAG 6001-es nyelvtanfolyamok keretszerzõdés 2008–2010. évekre – K. É. – 13734/2008)
Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai
Ügynökség (különbözõ típusú gépjármûvek, tehergépkocsik és autóbuszok garanciális idõn túli megrendelés
szerinti javítása – K. É. – 14025/2008)
Igazságügyi Hivatal [utalványok beszerzése az Igazságügyi Hivatal részére (EU-tájékoztató) – K. É. –
12777/2008]
KÕRÖS-KerTÉSZ Szövetkezet [mezõgazdasági eszközök vásárlása (dinnyeválogató-mérlegelõ gép 1 db,
palettapántoló, élvédõzõ 1 db) – K. É. – 13785/2008]
Közép-magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási
Igazgatóság (Budapest, Fiumei út 19/A szám alatti irodaépület takarítási feladatainak ellátása – K. É. –
13466/2008)
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (országos
közutakon hídfõvizsgálat, célvizsgálat elvégzése 2008. –
tájékoztató az eljárás eredményérõl – K. É. –
12708/2008)
Magyar Közút Kht. (burkolatállapot-mérés I. 2008. –
K. É. – 12674/2008)
Magyar Közút Kht. (hídfelújítások Somogy megyében
2008. II. – K. É. – 13938/2008)
Magyar Közút Kht. (sebességkorlátra figyelmeztetõ
berendezések telepítése 2008. – K. É. – 13964/2008)
Magyar Közút Kht. Fejér Megyei Területi Igazgatósága
(hídfelújítások Fejér megyében 2008. – K. É. –
13901/2008)
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Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató szerzõdéskötésrõl recepció és vagyonvédelem tárgyában –
K. É. – 13742/2008)
Országos Mentõszolgálat (tájékoztató az eljárás eredményérõl az õrzõ-védõ szolgálat ellátása az Országos
Mentõszolgálat V. kerület, Markó utcai központjában,
a XIII. kerület, Róbert Károly körúti és a XII. kerület,
Alkotás utcai telephelyén tárgyában – K. É. –
13394/2008)
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Szombathely, 4 db lakóépületben felvonófelújítás kivitelezési munkák megvalósítása – K. É. – 13546/2008)
Zala Megyei Kórház (csípõ- és térdprotézisek, csontcement beszerzése – K. É. – 13778/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl – egyes ágazatokban
Budapesti Közlekedési Zrt. (3552 sm tömbsín szállítása – K. É. – 13635/2008)
Budapesti Közlekedési Zrt. (sínágyazó gumianyagok
szállítása RAFS rendszerû vágányépítéshez – K. É. –
13637/2008)
Budapesti Közlekedési Zrt. (Ri 59/13 típusú sín szállítása – K. É. – 13639/2008)
Budapesti Közlekedési Zrt. (S49 típusú sínek, vignol
kitérõcsoportok és kitérõalkatrészek szállítása – K. É. –
13640/2008)
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XVII. ker.,
Ferihegyi út Pesti út–Kaszáló utca közötti szakaszon
(hrsz.: 128459) gázelosztó vezeték csõbélelése – K. É. –
14059/2008]
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest IV. ker.,
Lahner György utcában lévõ körzeti nyomásszabályozó (hrsz.: 75103/2) rekonstrukciójához bekötõvezeték
létesítése – K. É. – 14082/2008]
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XVII. ker.,
Oszlop utca 2. szám alatt lévõ körzeti nyomásszabályozó (hrsz.: 135781) rekonstrukciójához bekötõvezetékek
létesítése – K. É. – 14083/2008]
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest I. ker., Iskola utca Batthyány utca–Corvin tér, és a Franklin utca
Iskola utca–Franklin utca 2. szám közötti szakaszokon
(hrsz.: 14271) gázelosztó vezetékek létesítése – K. É. –
14085/2008]
Vértesi Erõmû Zrt. (oroszlányi erõmû IV. blokki generátor forgórész és állórész javítása – TED eredménytáj. – K. É. – 13909/2008)
Vértesi Erõmû Zrt. (bányászati munkák megrendelése vállalkozási szerzõdés keretében – TED eredménytáj. – K. É. – 13942/2008)
Volánbusz Közlekedési Zrt. (használt elõvárosi-helyközi autóbuszok szállítása – VI. sz. melléklet – K. É. –
13781/2008)
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Módosítás
Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat (Budapest XVI. kerületi útépítések tervezése III. – ajánlati
felhívás módosítása – K. É. – 13666/2008)

Visszavonás
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata [papíráruk, irodaszerek, nyomtatványok, tonerek és egyéb
eszközök beszerzése (SG-332) – K. É. – 13998/2008]

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása
Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
(ajánlatkérõ fenntartásában mûködõ óvodák, részben
önállóan gazdálkodó általános iskolák, összetett iskola,
valamint gimnázium, illetve az önállóan gazdálkodó
két középfokú intézmény gyermekétkeztetésének ellátása és az ételhulladék elszállítása – K. É. – 13685/2008)
Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai
Ügynökség [mosatás: textiltisztítás, vegytisztítás, javítás, egyéb szolgáltatások (sátortisztítás, -javítás, -impregnálás, ágybetétmosás, sterilezés stb.) – K. É. –
13907/2008]
Zala Megyei Kórház (teleradiológiai távleletezõ szolgáltatás – K. É. – 14055/2008)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása
Blahér Mezõgazdasági Kft. (gépbeszerzés – K. É. –
13081/2008)
Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
(Budapest Fõváros XIV. Ker. Zugló Önkormányzata
tulajdonában lévõ Zuglói Gyermektábor Soltvadkert
1. sz. altábor fejlesztése, generálkivitelezési munkái
vállalkozási szerzõdés keretében – K. É. – 13988/2008)
Bük Város Önkormányzata (Bük, Termál krt. burkolatfelújítása I. ütem, valamint Széchényi utca út- és
parkolóépítés kivitelezése – K. É. – 13919/2008)
Csanádpalota Nagyközség Önkormányzata (Csanádpalota burkolatfelújítási munkái – K. É. – 13005/2008)
Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ (Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Szeged, Bocskai
u. 10–12. sz. alatti kirendeltség és szolgáltatóközpont
épületében ablakok cseréje, továbbá a kapcsolódó bontási, beépítési és javítási munkálatok elvégzése – K. É. –
14067/2008)
Energia Központ Kht. (tanulmányok készítése a
KIOP TA pályázatokkal kapcsolatban – K. É. –
13456/2008)
Észak-zalai Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht.
(vállalkozási szerzõdés képzések, szakmai versenyek,
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felmérések szervezésére és lebonyolítására az
Észak-zalai Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht.
részére – K. É. – 14199/2008)
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (ablációs eszközök szállítása – K. É. – 14275/2008)
Hatvan Város Önkormányzata (lízingszerzõdés keretében informatikai eszközbeszerzés – K. É. – 14207/2008)
Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (Székesfehérvár, 3523/30 hrsz. területen klórozott szénhidrogén- és cianid-szennyezettség tényfeltárása – K. É. – 14056/2008)
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (utalvány beszerzése
– K. É. – 13682/2008)
Sárvár Város Önkormányzata (vállalkozási szerzõdés
keretében Sárvár, Laktanya utca és Kazinczy utca burkolatfelújításának kivitelezése – K. É. – 14086/2008)
Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet (a Biztos Kezdet
projekthez kapcsolódó arculat és kommunikáció –
K. É. – 13389/2008)
Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet (a Biztos Kezdet
elnevezésû program stratégiai tervezése, szolgáltatási
modell építése, hatásvizsgálatának megtervezése, a
mintavétel lebonyolítása, mérõeszközök kidolgozása,
az adatfelvétel és adatrögzítés elvégzése, adattisztítás,
adatelemzés – K. É. – 13391/2008)
Szorgalmatos Község Önkormányzata (óvodaépítés –
K. É. – 13613/2008)
Tisza Menti Regionális Vízmûvek Zrt. (a Tisza Menti
Regionális Vízmûvek Zrt. ajánlati felhívása a kiskörei
víztisztító hatásfokjavítása tervezõje kiválasztására –
K. É. – 14201/2008)
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky út Cholnoky és Mártírok útja
közötti szakasz, útrekonstrukciók engedélyezési és kiviteli terveinek, valamint közbeszerzési mûszaki dokumentációjának elkészítése – K. É. – 14069/2008)

Ajánlati felhívás
Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal Nyugat-dunántúli
Regionális Igazgatósága (szombathelyi irodaépületek
takarítása – K. É. – 14072/2008)
Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár (bel- és külföldi folyóiratok adásvétele – K. É. – 13796/2008)
Kiskunhalas Város Önkormányzata (Kiskunhalas, belterület, Dongérvölgyi u. kivitelezésének II. üteme Kiskunhalas közigazgatási területén – K. É. – 13684/2008)
Közép-tiszai Mezõgazdasági Zrt. (a Közép-tiszai Mezõgazdasági Zrt. négy telephelyén állattartó telepek, trágyakezelés tervezési, felújítási és korszerûsítési munkái
és ehhez kapcsolódó gépbeszerzés – K. É. – 13968/2008)
Magyar Közút Kht. (lakott területen kívüli balesetveszélyes csomópontok és útszakaszok átépítése – K. É. –
13980/2008)
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Nyíregyháza, Margaréta Óvoda felújítása – K. É. –
13922/2008)
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Pécs, Budai
vám–Kénes út közötti aszfaltburkolatú kerékpárút
építése – K. É. – 14293/2008)
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata (vállalkozási
szerzõdés zempléni turisztikai és idegenforgalmi
centrum kialakítására – K. É. – 14298/2008)
Szent István Egyetem Gödöllõ (Szent István Egyetem
Gödöllõ, konyha-étterem fûtés-korszerûsítési munkáinak kivitelezése a dokumentációban foglalt vállalkozási szerzõdés szerint – K. É. – 13912/2008)
Szentlõrinci Kistérségi Oktatási-Nevelési Központ
(élelmiszer-alapanyagok beszerzése a Szentlõrinci Kistérségi Oktatási-Nevelési Központ intézményei számára 2008/2009. – K. É. – 13955/2008)
Vám- és Pénzügyõrség Szociális, Egészségügyi és Kulturális Központja (a Vám- és Pénzügyõrség pihenõházainak felújítása – K. É. – 14074/2008)

Részvételi felhívás
Eötvös Loránd Tudományegyetem Mûszaki és Üzemeltetési Igazgatóság (ELTE Trefort-kert, Múzeum
krt. 6–8. oktatási épület homlokzatfelújítása – K. É. –
14062/2008)
Fõvárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága
(gázhálózat javítása II. ütem – K. É. – 14121/2008)
HAGE Hajdúsági Agráripari Zrt. (karcagi és kabai
sertéstelep hígtrágya-kezelés és -elhelyezés megvalósítása – K. É. – 14160/2008)
Kerepes Nagyközség Önkormányzata (Kerepes nagyközség út-, járdahálózatának, közterületi térburkolatainak kiépítése, karbantartása, javítása, fejlesztése –
K. É. – 13881/2008)
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (Veszprém, Házgyári út menti járda és kerékpárút kivitelezése – K. É. – 14231/2008)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl
Kisújszállás Város Önkormányzata (Kisújszállás Város Önkormányzata bankszámlavezetõ bankjának kiválasztása tárgyú közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának eredményérõl – K. É. – 14147/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)
Alba Volán Zrt. (autóbuszjáratok alvállalkozásban
történõ üzemeltetése, évi mintegy 1 854 000 km 5% teljesítménnyel, minimum 26 db forgalmi, dízelüzemû autóbusszal – K. É. – 10739/2008)
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Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (települési hulladék
szállítása/2008. – K. É. – 14175/2008)
Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (hídfõvizsgálat/2008. –
K. É. – 10820/2008)
Budapest Fõváros Önkormányzata (független hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása a Budapest, Margit híd rekonstrukciós munkáinak megvalósításához kapcsolódó lebonyolítói és tervezõi + kivitelezõi közbeszerzési eljárások befejezéséig – K. É. –
13776/2008)
Budapest Fõváros XIX. Ker. Önkormányzat Kispesti
Egészségügyi Intézete (4351/XIX.KER/08 labordiagnosztikum – K. É. – 12188/2008)
Budapest XXIII. Ker. Soroksár Önkormányzata (ajándékutalvány és iskolakezdési támogatási utalvány beszerzése – K. É. – 10839/2008)
DMRV Duna Menti Regionális Vízmû Zrt. (felújított
és új hitelesített vízmérõk szállítása Na13 – Na250-es
mérettartományban – K. É. – 12022/2008)
Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (euro-szibériai
erdõsztyepp tölgyesek és pannon homoki gyepek megõrzése a nagykõrösi pusztai tölgyesek pSCI területén –
K. É. – 10580/2008)
Eötvös Loránd Tudományegyetem (az ELTE valamennyi veszélynemre kiterjedõ all risk biztosítása –
K. É. – 10468/2008)
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XI. ker.,
Hengermalom út Fehérvári út–Budafoki út közötti szakaszán (hrsz.: 4022/2) gázelosztó vezeték létesítése –
K. É. – 10463/2008]
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [a Budapest VIII. ker.,
Mátyás tér Nagyfuvaros utca–Homok utca közötti szakaszán (35095) gázelosztó vezeték létesítése – K. É. –
10467/2008]
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XV. kerület,
Nyírpalota utca Páskomliget utca–Kontyfa utca és Páskomliget utca–Kavicsos köz közötti szakaszain (hrsz.:
91158/106) gázelosztó vezeték létesítése – K. É. –
10834/2008]
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest II. kerület,
Bem József tér Fõ tér–Feketesas utca és a Frankel Leó
utca–Bem rkp. közötti, illetve a meglévõ körzeti nyomásszabályozót összekötõ szakaszokon (hrsz.: 13506)
gázelosztó vezetékek létesítése – K. É. – 10836/2008]
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XIII. kerület, Futár utcai lakótelepen lévõ körzeti nyomásszabályozó (hrsz.: 26408/9) rekonstrukciójához bekötõvezeték létesítése – K. É. – 12161/2008]
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XII. kerület,
Pethényi út 11/B szám alatti körzeti nyomásszabályozó
(hrsz.: 9930/15) rekonstrukciójához bekötõvezeték létesítése – K. É. – 12162/2008]
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XIII. kerület, Kresz Géza utca Csanádi utca–Kresz Géza utca 49.
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szám közötti szakaszán (hrsz.: 25224) gázelosztó vezeték létesítése – K. É. – 12165/2008]
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XIX. kerület, Zalaegerszeg utca a Hungária úti, a Nagy Lajos
krt.-i és a Pannónia utcai keresztezõdéseiben (hrsz.:
16036) gázelosztó vezetékek létesítése – K. É. –
12166/2008]
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XVIII. kerület, Lakatos út Nefelejcs utca–Jegenyefa sor közötti
szakaszán (hrsz.: 152179/1) gázelosztó vezetékek létesítése – K. É. – 12167/2008]
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest X. kerület,
Kada utca Cserkesz utca–Gyömrõ út és a Sörgyár utca–Kada utca 149. szám közötti szakaszokon (hrsz.:
41038) gázelosztó vezetékek létesítése – K. É. –
12169/2008]
Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (különféle biztosítások megkötése – K. É. – 10250/2008)
Fõvárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház
(4314/Szent Imre/08 õrzés-védés, parkolóüzemeltetés,
illetve rendszeri szolgáltatások ellátása biztonsági térfigyelõ rendszer 2 ütemben történõ kiépítésével és üzemeltetésével, parkolóüzemeltetés, beléptetõ rendszer
kialakításával – K. É. – 10922/2008)
Fõvárosi Vízmûvek Zrt. (nyílt árkos vízvezetékek rekonstrukciója és szükség szerinti tervezése – K. É. –
10797/2008)
Fõvárosi Vízmûvek Zrt. (villamos energia teljes ellátás alapú szerzõdés keretében történõ szállítása
2009-ben – K. É. – 10800/2008)
HUNGAROSPA Hajdúszoboszlói Zrt. (Hajdúszoboszló gyógyfürdõi fejlesztés – Aqua Palace projekt keretén
belül az építési beruházás generálkivitelezõjének kiválasztása – K. É. – 8020/2008)
Magyar Közút Kht. (hídfelújítások Hajdú-Bihar megyében 2008. – K. É. – 14146/2008)
Magyar Közút Kht. Heves Megyei Területi Igazgatósága (hídfelújítások tervezése Heves megyében 2008. – K.
É. – 14217/2008)
Magyar Közút Kht. Heves Megyei Területi Igazgatósága (hídfelújítás Heves megye 2008. – K. É. –
14229/2008)
Magyar Közút Közhasznú Társaság (hídfelújítások
tervezése Zala megyében 2008. – K. É. – 13879/2008)
Magyar Posta Zrt. (postai közremûködõk kiválasztása Heves megye településein – K. É. – 11024/2008)
Magyar Posta Zrt. (postai közremûködõk kiválasztása Somogy megye településein – K. É. – 11025/2008)
Magyar Posta Zrt. (postai közremûködõk kiválasztása Szabolcs-Szatmár-Bereg megye településein – K. É.
– 11026/2008)
Magyar Szabadalmi Hivatal (különféle felhasználási
célú utalványok beszerzése 2008. évre – K. É. –
12117/2008)
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Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ
(OLIR-program mûködtetése – K. É. – 10706/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (SZ006 – tájékoztató – halászi Mosoni-Duna-híd – K. É. – 13839/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (VK008 – tájékoztató az eljárás eredményérõl – K. É. -14190/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (VK009 – tájékoztató az eljárás eredményérõl – K. É. – 14196/2008)
NYÍR-KERT Zöldség-, Gyümölcstermelõi Értékesítõ
Szövetkezet (gépbeszerzés – K. É. – 10792/2008)
Országgyûlés Hivatala [két darab személygépkocsi
beszerzése (323/2008) – K. É. – 14057/2008]
Pécsi Tudományegyetem (I. Sz. Gyakorló Általános
Iskola diákélelmezési feladatainak ellátása – K. É. –
13441/2008)
Törökszentmiklósi Mezõgazdasági Zrt. (trágyakezeléshez kapcsolódó gépek beszerzése – K. É. –
10048/2008)
Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit
Zrt. (4356/Veszprém/08, MR karbantartás – K. É. –
10567/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)
BALATON-KER-TÉSZ Zöldség- és Gyümölcstermék
Értékesítõ Szövetkezet [meglévõ hûtõház átalakítása,
ipari kapu kivitelezése, fûtéskorszerûsítés (Berzence),
hûtõház építése, kiszolgáló egységekkel (Kisvejke) –
K. É. – 10405/2008]
Budapest Fõváros XVII. Kerület Rákosmente Önkormányzata (földutak szilárd burkolattal való ellátása
2008. – K. É. – 11599/2008)
Budapesti Gazdasági Fõiskola (karbantartási és felújítási keretszerzõdés – K. É. – 10744/2008)
Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
[ajánlatkérõ északi terület külsõ tûzivízhálózat felújítása – II. ütem (220 m) – K. É. – 10411/2008]
Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
(ajánlatkérõ AE, VI és L épületeiben hõenergia-mérés
és fûtésszabályozás kialakítási munkáinak elvégzése –
K. É. – 10784/2008)
Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
[ajánlatkérõ D épület V. emelet, Mechatronika Optika
és Gépészeti Informatika Tanszék felújítási munkáinak (összesen 598 m2) elvégzése – K. É. – 10807/2008]
Csongrád Megyei Önkormányzat (Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelõintézet építészeti átalakításainak
kivitelezése körében kiegészítõ építési beruházás –
K. É. – 10413/2008)
Egészségügyi Minisztérium (Egészségügyi Minisztérium iratanyagának rendezése, selejtezése és levéltári
átadása – K. É. – 11646/2008)
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Ferencvárosi Önkormányzat (Budapest IX. kerület,
Berzenczey u. 30. számú lakóépület felújítása – K. É. –
10715/2008)
Ferencvárosi Önkormányzat (az önkormányzat tulajdonában lévõ 3 db lakóépület veszélyes kéményeinek
helyreállítási munkái – K. É. – 10829/2008)
Ferencvárosi Önkormányzat (önkormányzati tulajdonú 21 db lakás felújítása, összesen 898 m2-en – K. É. –
10831/2008)
FLORATOM-KER Termelõ Értékesítõ Szövetkezet
(FLORATOM-KER TÉSZ részére hûtõfélpótkocsik és
targonca beszerzése – K. É. – 14116/2008)
Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (csigaszivattyús átemelõ felújítása – K. É. – 14004/2008)
Fõvárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága
(Budapest VIII. kerület, Rákóczi téri vásárcsarnok
gázkészülékeinek karbantartása, az ellenõrzés során
feltárt hibák javítása – K. É. – 11316/2008)
Fõvárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága
(ventilátorrendszer kiépítése – K. É. – 11645/2008)
Heves Megyei Önkormányzat (Parádon létesülõ új,
150 férõhelyes idõsek otthona kiegészítõ építési beruházás – K. É. – 10786/2008)
Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai
Ügynökség (69M mozgókonyha felújítása – K. É. –
13908/2008)
Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (ajánlatkérõ Bács-Kiskun megyei kirendeltségének elhelyezésére
irodaépület bérlete – K. É. – 10769/2008)
Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH –
irodabérlet – K. É. – 10771/2008)
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ (különbözõ laboratóriumi gázok beszerzése – K. É. –
10486/2008)
Nagykõrös Város Önkormányzata [Kecskeméti u. 3/C
lakóépület felújításának (homlokzatának hõszigetelése
és nyílászáróinak cseréje) kivitelezési munkái – K. É. –
10409/2008]
Nemzeti Hírközlési Hatóság (az NHH irodaháza homlokzatának felújítása – K. É. – 14256/2008)
Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet [HEFOP 3.5.1 központi program keretében fejlesztett tanári módszertan orosz, új lexikon tanároknak orosz, infokommunikációs angol, illetve területfejlesztés angol
tananyagból e-learning tananyag fejlesztése (240 lecke
összesen) – K. É. – 10410/2008]
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház (40-12/2008 ortopédia – K. É. – 10790/2008)
Pilis Város Önkormányzata (pilisi Rákóczi úti óvoda
épületbõvítése és korszerûsítése – K. É. – 10794/2008)
Pusztaszabolcsi Agrár Zrt. (szabolcspusztai szarvasmarhatelep korszerûsítése – K. É. – 14292/2008)
Regionális Fejlesztési Holding Zrt. (vízjogi létesítési
engedélyes terv elkészítése és a szükséges engedélyek
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beszerzésérõl szóló közbeszerzési eljárás eredményérõl
szóló tájékoztató – K. É. – 14051/2008)
SIMA ÚT Út- és Közmûépítõ Kft. (Budapest XIII.
Ker. Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévõ
közutak fenntartási munkái során szükségessé váló útépítési és forgalomtechnikai tervek elkészítése, Bp.
XIII. ker., Máglya köz 1–4. sz. elõtti útszakasz útkorrekciós kiviteli tervének elkészítése – K. É. –
10766/2008)
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata [tájékoztató a Szombathely megyei jogú város közterületeinek reklám célú hasznosítása reklámgazdai feladatok
ellátásával tárgyú nyílt eljárásban (szolgáltatási koncesszió) – K. É. – 14127/2008]
SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. (parkoló építéséhez szükséges, összesen
legalább 0,5 ha összefüggõ alapterületû ingatlan megvásárlása – K. É. – 10694/2008)
Velence Város Önkormányzata (engedélyezési terv –
K. É. – 14157/2008)

Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról vagy módosításáról
ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító
Iroda Társadalmi Szolg. Kht. (a Közbeszerzési Értesítõ
2008. augusztus 15-i, 94. számában, K. É. – 12373/2008
számon megjelent egyszerû eljárás ajánlattételi felhívásának módosítása – K. É. – 14052/2008)
Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (ajánlattételi felhívás visszavonása – útburkolat-felújítás DARFT-TEUT 2008 – K. É. – 14080/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról
Budapest Fõváros XVII. Kerület Rákosmente Önkormányzata (a közétkeztetéssel kapcsolatos szerzõdés módosítása – K. É. – 13893/2008)
Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (GYGOKK intermodális központ közlekedési
kapcsolatainak fejlesztése tárgyú projektben lebonyolító beszerzése – tájékoztató a szerzõdés módosításáról
– K. É. – 13535/2008)
HUNGAROSPA Hajdúszoboszlói Zrt. (Hajdúszoboszló, gyógyfürdõfejlesztés – Aqua Palace projekt keretén belül az építési beruházás generálkivitelezõjének
kiválasztása – K. É. – 11135/2008)
MÁV Zrt. [ajánlatkérõ vagyonbiztonsági és vagyonvédelmi tevékenységének végzése, szállítmánykísérés,
a telephelyek õrzése, a portaszolgálat és járõrözési feladatrendszerének ellátása (754 402 752 Ft) – K. É. –
11226/2008]
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a
6. sz. fõút 203+390–206+250 km-sz. négynyomúsítás
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egyesített terveinek elkészítése tárgyú szerzõdés módosításáról – K. É. – 13792/2008)
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal [az NKFP
(Jedlik-program) utólagos értékelése – K. É. –
8918/2008]
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata [Budapest III.
ker. kiviteli tervek elkészítése, és a tervek alapján teljes
szerkezetû út, járda és egyes utcákban szennyvízcsatorna építése I. ütem (122 361 478 Ft) – K. É. –
12054/2008]
Ózd Város Önkormányzata [Almási Balogh Pál Kórház-Szakrendelõ rekonstrukciója kivitelezésének befejezése a szakrendelõ folyamatos mûködése mellett (798
657 753 Ft + áfa) – K. É. – 12127/2008]
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Pécs sérülékeny vízbázisának védelme és szennyvízcsatorna-hálózatának bõvítése projekt II/B üteme keretében a
szennyvízcsatorna-hálózat és a vízellátó hálózat bõvítése – K. É. – 14203/2008)
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szeged,
Béke Utcai Általános Iskola energetikai korszerûsítése,
szerzõdésmódosítás – K. É. – 13369/2008)
TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. (2008. évi gázelosztó
vezeték rekonstrukciós munkáinak elvégzése: I. ütem,
14. blokk, 1,2 km, 40 000 000 Ft – K. É. – 11940/2008)
Tihany Község Önkormányzata (Tihany–Aszófõ önkormányzati út nyugati oldalán tervezett kerékpárút
építése és a vonatkozó kiviteli tervdokumentációk elkészíttetése – K. É. – 11667/2008)
Váci Fegyház és Börtön (kenyértermékek beszállítása, 100 000 db zsemle, 350 kg élesztõ, 850 000 db
0,4 kg-os kenyér – K. É. – 11959/2008)
Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság
(a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése, I. ütem: alpári
nyári gát rekonstrukciója I. ütem megvalósítására kötött vállalkozási szerzõdés módosítása – K. É. –
13934/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl
Alba Volán Zrt. (3 db új, háromtengelyes elõvárosi
szóló autóbusz-kivitel beszerzése, javítása és karbantartása bérlet formájában 96 hónapos futamidõvel, ellenszolg. 1 084 848 Ft – CIB Rent Zrt. – K. É. –
10674/2008)
Baja Város Önkormányzata [1 db megvalósíthatósági
tanulmány elkészítése a magyar–szerb határon átnyúló
multiregionális hulladékgazdálkodási rendszer kialakításának, az együttmûködés formáinak értékelésére
(26 950 000 Ft + áfa) – K. É. – 11178/2008]
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (parkolóépítés, útfelújítás, valamint földutak szilárd burkolattal történõ ellátásának kivitelezése: 04., 06., 07.
rész – K. É. – 11604/2008)
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BOTÉSZ Bodzatermelõk Értékesítõ Szövetkezete [targoncák mûszaki specifikáció szerint történõ beszerzése, szállítása és beüzemelése (2 db új targonca, 1 db
használt targonca) – K. É. – 11027/2008]
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat [Leonardo da
Vinci utca 35. sz. épület lebontása (1 db épület) Sz-Bau
2000 Kft. – K. É. – 10729/2008]
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat [Leonardo da
Vinci utca 29. sz. épület lebontása (1 db épület) – K. É. –
10730/2008]
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat [Leonardo da
Vinci utca 27. sz. épület lebontása (1 épület) – K. É. –
10732/2008]
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat [Leonardo Da
Vinci utca 36. sz. épület lebontása (1 db épület) – K. É. –
10733/2008]
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat [Szigony utca
25. sz. épület lebontása (1 db épület) – K. É. –
10734/2008]
Dunaújvárosi Fõiskola (Dunaújvárosi Fõiskola informatikaépület-felújításának befejezése – K. É. –
14054/2008)
ELMÛ Hálózati Elosztó Kft. [Szerencs 120/20 kV-os
állomás építészeti rekonstrukció tervezése (nagylétesítményû beruházás tervezése II.) – K. É. – 10814/2008]
ÉMÁSZ Hálózati Kft. [Lõrinci–Gyöngyös 120 kV-os
szabadvezeték szigetelõcseréje, szabadvezeték rekonstrukciójának tervezése (4 974 000 Ft) – K. É. –
11189/2008]
ÉMÁSZ Hálózati Kft. [rendszerérdekû védelem, földzárlat-kompenzáció villamostechnológiai tervezése
(12 528 000 Ft) – K. É. – 11190/2008]
ÉMÁSZ Hálózati Kft. [Tiszalök–Szerencs 120 kV-os
szabadvezeték szigetelõcsere szabadvezeték rekonstrukció tervezése (7 540 000 Ft) – K. É. – 11191/2008]
ÉMÁSZ Hálózati Kft. [DAM – Miskolc Észak-BÉM
120 kV-os szabadvezeték szelektív szakaszvédelmi
rendszer kiépítés tervezés villamos technológiai tervezése (5 280 000 Ft) – K. É. – 11192/2008]
Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [ajánlatkérõ 2 évi
(2006–2007.) mûködéséhez szükséges vegyszer szállítása – K. É. – 9901/2008]
Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [fõvárosi csatornarekonstrukciók tervezõi és engedélyeztetési tevékenységének ellátása VIII., Kõris u. (Illés u.–Kálvária u. között) 98 fm, 950 000 Ft – K. É. – 10746/2008]
Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [fõvárosi csatornarekonstrukciók tervezési és engedélyeztetési tevékenységének ellátása (Zsilip u. 2–4. között) 80 fm, 784 000 Ft
– K. É. – 10748/2008]
Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [fõvárosi csatornarekonstrukciók tervezõi és engedélyeztetési tevékenységének ellátása XXII., Játék u. (Káldor u.–Tûzoltó u.
között) 144 fm, 1 350 000 Ft – K. É. – 10749/2008]
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Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [fõvárosi csatornarekonstrukciók tervezõi és engedélyeztetési tevékenységének ellátása X. ker., Fertõ u. (Bihari út–Hizlaló tér
között) 510 fm, 4 800 000 Ft – K. É. – 10758/2008]
Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [fõvárosi csatornarekonstrukciók tervezõi és engedélyeztetési tevékenységének ellátása (IV., Németi E. utca a Janda V.
u.–Labdarúgó u. között) 184 fm, 1 748 000 Ft – K. É. –
10760/2008]
Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [fõvárosi csatornák
rekonstrukciója helyszínen kikeményedõ tömlõsbéléses eljárással, tervezéssel, engedélyeztetéssel II., Pasaréti út (Sövény u.–Virágárok u. között) 452 fm, 180 044
254 Ft – K. É. – 10763/2008]
Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (a Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. dél-pesti szennyvíztisztító telepére
1 db turbókompresszor szállítása és telepítése – K. É. –
10765/2008)
Fõvárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága
[a Nagykõrösi úti használtcikk-piac és a Bosnyák téri
vásárcsarnok közlekedõútjai aszfaltozási munkáinak
kivitelezése (10 403 996 Ft) – K. É. – 11498/2008]
Fõvárosi Önkormányzat Idõsek Otthona (élelmiszer-alapanyag beszerzése – K. É. – 10614/2008)
Fõvárosi Önkormányzat Idõsek Otthona (hús és húskészítmények – 62 231 085 Ft, Pásztor-Hús Kft. – K. É. –
10615/2008)
Fõvárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelõintézet és Baleseti Központ (felnõtt- és
gyermekinkontinencia-termékek – 553 500 db/év,
30 565 000 Ft – K. É. – 10819/2008)
Fõvárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház [a kórház
általános egészségügyi napi, illetve idõszakos takarítási
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munkáinak elvégzése (344 088 000 Ft) – K. É. –
11495/2008]
Magyar Nemzeti Bank (MNB azonnali tartalékközpontjának területbérlete és ahhoz kapcsolódó közüzemi, informatikai infrastruktúra, valamint sötét üvegszálas optikai összeköttetést biztosító szolgáltatások –
DATAPLEX Kft. – K. É. – 10898/2008)
Országgyûlés Hivatala [az Országgyûlés Hivatala irodaházának részleges klimatizálása, ellenõrzõ, szabályozórendszer kiépítése, és az azt követõ helyreállítási
munkák elvégzése (309/2008.) – K. É. – 14049/2008]
Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a pacemakerek,
implantálható cardioverter defibrillátorok és elektródák szállításának tárgyában kötött szerzõdés teljesítésérõl – K. É. – 14156/2008)
Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság [társadalombiztosítási nyugdíjbiztosítási ágazatban használt
informatikai, nyugdíjbiztosítási ügyviteli és kapcsolódó rendszerek üzemeltetésének, karbantartásának, továbbfejlesztésének vevõi minõségbiztosítása
(5 376 000 Ft/hó) – K. É. – 11042/2008]
Országos Vérellátó Szolgálat (1/OVSZ/2006. Fresenius szerelékek – tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl
– K. É. – 14138/2008)
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház (haemodinamikai
laboratóriumi anyagok beszerzése – K. É. –
10918/2008)
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház (sebészeti varróanyagok beszerzése – K. É. – 10920/2008)
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(a csónakázótó szigeti bejáró hídjának felújítása – K. É.
– 10930/2008)

A Cégközlöny 36. számában (2008. szeptember 4.) megjelent felszámolási eljárások megindításáról

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-006908/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BOJTÁR Kalorikus Készülékgyártó és Szerelõ Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(1157 Budapest, Zsókavár u. 57. VII/30.; cégjegyzékszáma: 01 06 118527; adószáma: 28261160-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
BOJTÁR Kalorikus Készülékgyártó és Szerelõ Betéti
Társaság

Elõzõ székhelye(i):
1037 Budapest, Bojtár u. 37.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
út 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-08-003530/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 7. napján jogerõre emel-
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kedett végzésével a(z) ÕRI Nyomdaipari Szolgáltató és
Kereskedelmi Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(1157 Budapest, Drégelyvár u. 47.; cégjegyzékszáma:
01 06 419194; adószáma: 28638515-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16. Levelezési cím: 1450 Bp., Pf. 136.
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20580566-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3.
Lev. cím: 1398 Bp., Pf. 593.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-08-002447/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-08-003345/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BAD BOY CLUB Kereskedelmi
Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1023 Budapest,
Árpád fejedelem útja 8.; cégjegyzékszáma: 01 06 611238;
adószáma: 28681104-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CONSULT Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034
Budapest, Seregély u. 13.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BOROSTYÁNKÕ Kõfaragó- és Épületszobrászipari Betéti Társaság (1142 Budapest, Miskolci utca 132.; cégjegyzékszáma: 01 06 734262;
adószáma: 20721196-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zrt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. em. 7–8., 1364 Bp., Pf. 428.

A Fõvárosi Bíróság
17.Fpk.01-07-006385/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A Fõvárosi Bíróság
17.Fpk.01-08-003567/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 1. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KALLÓS LÁSZLÓ és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (1158 Budapest, Apolló u. 5.; cégjegyzékszáma: 01 06 613617; adószáma: 28904948-1-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1024 Budapest, Retek u. 10.
I. em. 3. Levelezési cím: 1539 Bp., Pf. 692.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) NEW COLORCANTACT Reklámszervezési Bt. (1205 Budapest, Nagysándor József
utca 178.; cégjegyzékszáma: 01 06 742801; adószáma:
21037937-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: YPLON Vagyonkezelõ, Felszámoló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1025 Budapest, Csévi u. 11/B.

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-07-003488/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-08-001072/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MILLENNIUM HUSZONEGY
Szolgáltató Betéti Társaság (1077 Budapest, Rottenbiller
u. 48.; cégjegyzékszáma: 01 06 728917; adószáma:

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 15. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „Neander” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás
alatt (1013 Budapest, Attila u. 2., rövidített elnvezése:
„Neander” Kft. va.; cégjegyzékszáma: 01 09 263800; adószáma: 10837977-2-41) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
„Neander” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Korábbi rövidített elnevezése:
„Neander” Kft.
Elõzõ székhelye(i):
1194 Budapest, Temesvár u. 20.
Jogelõd(ök):
„Neander” Kereskedelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., levelezési cím: 1399 Bp., Pf. 701/313.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-08-003943/6. 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) SPORTCUCC Sportfelszerelés
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. végelszámolás alatt
(1011 Budapest, Szalag u. 12. fszt. 3.; cégjegyzékszáma:
01 09 671407; adószáma: 12373389-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
Lev. cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.
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A Fõvárosi Bíróság
17.Fpk.01-08-002310/8. 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) DERRAUM Beruházási Korlátolt Felelõsségû Társaság (1139 Budapest, Fiastyúk
u. 51. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 01 09 689049; adószáma:
12493573-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: F1 Consulting Felszámoló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1115 Budapest, Ildikó u. 21.

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-07-003438/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 15. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BÖRKE-PACK Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségü Társaság (1161 Budapest, Kenéz u. 60., rövidített elnvezése: BÕRKEPACK Kft.; cégjegyzékszáma: 01 09 691495; adószáma:
12538564-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénzügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1132 Budapest, Alig
u. 14.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-006447/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) „PR’OFISSIMO” Irodatechnikai
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (1164 Budapest, Kõmûves u. 3.; cégjegyzékszáma: 01 09 679140; adószáma: 12266537-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„PR’OFISSIMO” Irodatechnikai Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
PR’OFFICE Irodatechnikai Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2360 Gyál, Szélsõ u. 68.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
út 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-07-002880/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SLOPROFI Épitõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1117 Budapest, Budafoki út 64., rövidített elnevezése:
SLOPROFI Kft.; cégjegyzékszáma: 01 09 694688; adószáma: 12607264-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1145 Budapest, Pétervárad u. 16.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT-AUDIT
Üzletviteli Szolgáltató Kft., 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 2.
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A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-005245/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 12. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) B. I. R. Fõvállalkozó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1223
Budapest, Szondi u. 13.; cégjegyzékszáma: 01 09 696076;
adószáma: 11085922-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„ITÁLIA CENTER” Kereskedelmi, Gyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6800 Hódmezõvásárhely, Mester u. 78.
6800 Hódmezõvásárhely, Szántó K. J. u. 31.
8174 Balatonkenese, Gyümölcskert u. 17.
1064 Budapest, Izabella utca 65., alagsor
1146 Budapest, Thököly út 75/3.
Nem bejegyzett székhelye(i):
6800 Hódmezõvásárhely, Mester u. 78.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Vadász & Partners
Felszámoló, Vagyonfelügyelõ és Tanácsadó Kft., 1112
Budapest, Neszmélyi u. 44.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-003653/16. 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) DATAWELL-BAU Építõipari
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1038 Budapest, Kõrös
u. 88.; cégjegyzékszáma: 01 09 706135; adószáma:
12843404-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Pátkai & Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1182 Budapest, Nagyenyed utca 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Válságmenedzser és Felszámoló Zrt., 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I/4.

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-07-003299/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 10. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) Ihász Techno Plus 2000 Épületelektronikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság (1165 Budapest, Csipkés köz 2.
2. em. 2., rövidített elnevezése: Ihász Techno Plus
2000 Kft., telephelye: 1165 Bp., Margit u. 114.; cégjegyzékszáma: 01 09 713214; adószáma: 12983816-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., levelezési cím: 1399 Bp., Pf. 701/313.

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-07-003690/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 21. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Aranybútor Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1104 Budapest, Lavotta u. 9. 5. em. 21., rövidített elnvezése: Aranybútor Kft.; cégjegyzékszáma: 01 09 718924; adószáma:
12663398-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
ETAP-AUTÓ Autószerviz Kft.
Korábbi rövidített elnevezése:
ETAP-AUTÓ Kft.
Elõzõ székhelye(i):
2030 Érd, Budafoki út 44.
1222 Budapest, Liszt Ferenc utca 40.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCUR Befektetési Kft., 1066 Budapest, Teréz krt. 6.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-004357/17. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 29. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „BRONZ X” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1225 Budapest,
Bányalég u. 3.; cégjegyzékszáma: 01 09 722177; adószáma: 13172789-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1223 Budapest, Süvöltõ u. 20.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., levelezési cím: 1399 Bp., Pf. 701/313.
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A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-07-003073/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 23. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ZSOMIX BAU Építõipari Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1088 Budapest,
Kálvária utca 21. B ép. 2. em. 3., rövidített elnevezése:
ZSOMIX-BAU Kft.; cégjegyzékszáma: 01 09 722856;
adószáma: 13188557-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1028 Budapest, Kõ utca 39.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT-AUDIT
Üzletviteli Szolgáltató Kft., 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 2.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-002633/16. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 25. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PRESCO-IMPEX Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1145 Budapest, Amerikai út 89. alagsor 5.; cégjegyzékszáma:
01 09 734903; adószáma: 13432832-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1078 Budapest, Hernád u. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INSOLVENT Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1115 Budapest, Ildikó u. 21., postacíme: 1519 Bp., Pf.:353, cégjegyzékszáma: 01 09 163235.

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-07-003506/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 15. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TORONADO Épületgépészeti
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1039
Budapest, Hollós Korvin Lajos u. 4. 7. em. 66., rövidített elnevezése: TORONADO Kft.; cégjegyzékszáma:
01 09 738415; adószáma: 13499297-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
TORNADO Épületgépészeti és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
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A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CONSULT Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034
Budapest, Seregély u. 13.

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-07-002900/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MEDING Orvosi és Ápoló Otthon
Közhasznú Társaság „végelszámolás alatt” (1103 Budapest, Cserkesz u. 85., rövidített elnevezése: MEDING
Kht. va.; cégjegyzékszáma: 01 14 000157; adószáma:
18233580-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
MEDING Orvosi és Ápoló Otthon Közhasznú Társaság
Korábbi rövidített elnevezése:
MEDING Kht.
Elõzõ székhelye(i):
1186 Budapest, Margó Tivadar u. 216. 3. em. 4.
1186 Budapest, Margó Tivadar u. 216. 3. em. 9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52., postacíme: 1399 Bp., Pf. 701/65.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-08-000517/8. 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) MEDICAL-TRANS Egészségügyi,
Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (7622 Pécs, Siklósi út 1. 2. em.; cégjegyzékszáma: 02 06 071458; adószáma: 21585399-1-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
MEDICAL-TRANS Egészségügyi, Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7632 Pécs, Málomi út 3.
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.02-08-000396/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) HE-CSU Építõipari Betéti
Társaság (7300 Komló, Autósvölgy 8814.; cégjegyzékszáma: 02 06 071875; adószáma: 21893098-2-02) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7768 Vókány, Bercsényi utca 9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, 1092 Budapest, Ferenc krt. 40. II./16.cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-08-000373/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 16. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „KE-KO Média” Rehabilitációs Célú Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság (7623 Pécs, Megyeri u. 59.; cégjegyzékszáma: 02 09 067330; adószáma: 12583289-2-02)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7621 Pécs, Felsõmalom u. 16/2.
Jogelõd(ök):
„KE-KO Média” Rehabilitációs Célú Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
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
3.Fpk.02-08-000383/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SZEVERSZTÁL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(7300 Komló, Cserma utca 7–9.; cégjegyzékszáma:
02 09 068701; adószáma: 13037145-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
C5 Vendéglátó és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság
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Exclusive Borház Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7633 Pécs, Péchy Blanka utca 3.
7634 Pécs, Abaligeti út 6. B ép.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32., cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-08-000061/22. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) RAJCZI Építõ és Szolgáltató
Kft. (7784 Nagynyárád, Zalka Máté utca 22.; cégjegyzékszáma: 02 09 068829; adószáma: 13079435-2-02) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Kazal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929. (A helyi kirendeltség címe: 7623 Pécs, Megyeri u. 66.)

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-08-000264/11. 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) KV-DUO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7344 Mekényes, Fõ utca 17.; cégjegyzékszáma: 02 09 071324; adószáma: 13266860-2-02) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7400 Kaposvár, 48-as ifjúság útja 16.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Portfólió Befektetési
és Vállalkozási Kft., 7400 Kaposvár, Virág utca 21., cégjegyzékszáma: 14 09 000928.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-07-000605/18. 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) SafetyGlass Autóüveg Kereskedel-
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mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7623
Pécs, Megyeri út 64/3.; cégjegyzékszáma: 02 09 071419;
adószáma: 11848839-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
TRACTION ’2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felõlõsségû Társaság
SafetyGlass Autóüveg Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Elõzõ székhelye(i):
2113 Erdõkertes, Fõ út 84.
1205 Budapest, Határ út 68.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVALIKVID Felszámoló és Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság,
1134 Budapest, Apály u. 4. B ép., cégjegyzékszáma: 01 09
724140.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-08-000343/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 12. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BAJERBACH Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(6500 Baja, Szarka u. 21.; cégjegyzékszáma:
03 06 105592; adószáma: 20497503-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
BAJERBACH Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT PLUSZ
Szolgáltató Kft., 7100 Szekszárd, Mikes u. 9–11., cégjegyzékszáma: 17 09 001262.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-08-000210/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 15. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) NE-KA-DÓ Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (6100
Kiskunfélegyháza, Attila u. 62.; cégjegyzékszáma:
03 06 112057; adószáma: 21507227-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
NE-KA-DÓ Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.
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A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-08-000028/9. 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) A. Z.-Go-Sped Korlátolt Felelõsségû Társaság (6000 Kecskemét, Nyíri út 55.; cégjegyzékszáma: 03 09 000019; adószáma: 10318700-2-03) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Kecskeméti Nemzetközi Szállítmányozási Korlátolt Felelõsségû Társaság
Kecskeméti Nemzetközi Szállítási Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Válságmenedzser és Felszámoló Zrt., 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10 043681.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-05-000435/26. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2006. február 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „MONTÁNA” Kereskedelmi Szolgáltató és Vendéglátó Korlátolt Felelõsségû Társaság
(6200 Kiskõrös, Petõfi Sándor u. 27.; cégjegyzékszáma:
03 09 100422; adószáma: 10577570-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
6200 Kiskõrös, Attila u. 2
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-08-000220/8. 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) HUNGARO CAPS Termelõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6200 Kiskõrös, Csányi u. 1.; cégjegyzékszáma:
03 09 103302; adószáma: 11039158-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
6033 Városföld, Gyõzelem út 35.
6033 Városföld, Ifjúság u. 4.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-08-000358/7. 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) Bács-Pack Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (6200 Kiskõrös, Határ
utca 50.; cégjegyzékszáma: 03 09 108339; adószáma:
12494725-2-03) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Dóczi-Ker Borászati és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

6327

dett végzésével a(z) KUN-KÉSZ Szerkezetszerelõ Korlátolt Felelõsségû Társaág (6400 Kiskunhalas, Jósika
utca 1. 2. em. 4.; cégjegyzékszáma: 03 09 110645; adószáma: 13047656-2-03) 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 Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-08-000140/8. 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) POTTER & FRIENDS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(6413 Kunfehértó, Petõfi utca 14.; cégjegyzékszáma:
03 09 110716; adószáma: 13064668-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PACTOREX Holding Felszámoló, Végelszámoló és Reorganizáló Kft.,
6722 Szeged, Béke u. 2/C, cégjegyzékszáma: 06 09
002839.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-08-000481/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 15. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) CSUKA és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (6100 Kiskunfélegyháza,
VIII. ker. 105.; cégjegyzékszáma: 03 09 109262; adószáma: 12708028-2-03) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
CSUKA és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6100 Kiskunfélegyháza, Dr. Holló L. utca 55.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
u. 32. fszt. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 724084.

A Békés Megyei Bíróság
7.Fpk.04-08-000132/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Feketeéri Beszerzõ és Értékesítõ
Szövetkezet (5720 Sarkad, Külterület Tanya 5.; cégjegyzékszáma: 04 02 001626; adószáma: 12755329-2-04) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS
Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-08-000170/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-08-000324/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 28. napján jogerõre emelke-

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 13. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) LAKILUK Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (5630 Békés, Vadvirág u. 20.; cégjegyzékszáma: 04 06 007518; adó-
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száma: 21596784-2-04) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS
Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-08-000205/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BODONI Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (5600 Békéscsaba, Damjanich u. 10.; cégjegyzékszáma: 04 09 001789; adószáma:
10713899-2-04) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PACTOREX Holding Felszámoló, Végelszámoló és Reorganizáló Kft.,
6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 63., cégjegyzékszáma:
06 09 002839.

A Békés Megyei Bíróság
2.Fpk.04-08-000147/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) H&H Szervezési és Külkereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (5600 Békéscsaba, Dózsa György út 27.; cégjegyzékszáma:
04 09 004111; adószáma: 11430322-2-04) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Jogelõd(ök):
H&H Szervezési és Külkereskedelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Válságmenedzser és Felszámoló Részvénytársaság, 1145 Budapest, Uzsoki u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10
043681.

A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-08-000151/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) POPA-REHAB. Hulladékgazdálkodó és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
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Társaság (5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 22.; cégjegyzékszáma: 04 09 006363; adószáma: 13297576-2-04) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PACTOREX Holding Felszámoló, Végelszámoló és Reorganizáló Kft.,
6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 63., cégjegyzékszáma:
06 09 002839.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-08-000408/4. 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) HOK Utazásszervezõ és Szolgáltató
Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (3530 Miskolc,
Király utca 32. 4. em. 5.; cégjegyzékszáma: 05 06 011082;
adószáma: 20749219-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
HOK Utazásszervezõ és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3525 Miskolc, Pallos u. 16.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, 1146 Budapest, Cházár András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-08-000366/8. 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) SZÉKKUTASI GAZDÁLKODÓK Beszerzõ és Értékesítõ Szövetkezet (6821 Székkutas, Mágocsi u. 4.; cégjegyzékszáma: 06 02 000488;
adószáma: 11932893-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
6821 Székkutas, Vásárhelyi út 10.
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.06-08-000334/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 9. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „DECO” Felvásárlási, Értékesítési és Beszerzési Szövetkezet (6913 Csanádpalota, Szabadság u. 19.; cégjegyzékszáma: 06 02 000503; adószáma:
11983332-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
6913 Csanádpalota, Szabadság u. 18.
A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyonértékelõ Zrt., 1091 Budapest, Üllõi út 51., cégjegyzékszáma: 01 10 041596. (A helyi kirendeltség címe: 6721 Szeged, Tímár u. 7.)

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-08-000281/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 9. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „HUNGAROTECHNO” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (6721 Szeged,
Kálvin tér 3–4. A lház. II. em. 3.; cégjegyzékszáma:
06 06 002926; adószáma: 21692512-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
6781 Domaszék, Dózsa György u. 28.
6722 Szeged, Bécsi krt. 21. II. em. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611. (A helyi kirendeltség címe: 6720 Szeged, Kölcsey u. 13.)

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-08-000372/8. 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) T PROFIT Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (6728 Szeged, Repülõtér u. 1/A; cégjegyzékszáma: 06 06 014434; adószáma: 21934968-2-06)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
TANTU és MARIA Kereskedelmi Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6723 Szeged, Gyöngyvirág u. 7. A ép.
6724 Szeged, Szatymazi u. 17. 1. em. 3.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001. (A helyi kirendeltség címe: 6720 Szeged, Kölcsey u. 13.)

A Csongrád Megyei Bíróság
12.Fpk.06-08-000369/8. 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) GYÖMBÉR 2000 Vendéglátóipari,
Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság (6750 Algyõ, Géza u. 11.; cégjegyzékszáma:
06 09 009501; adószáma: 13363785-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
6725 Szeged, Ybl Miklós utca 14.
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
11.Fpk.06-08-000364/8. 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) Sz. Generál 2005. Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (6630 Mindszent, BajcsyZsilinszky u. 25.; cégjegyzékszáma: 06 09 009714; adószáma: 13432959-2-06) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi Zrt., 1024 Budapest, Retek u. 10. I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10
044406. (A helyi kirendeltség címe: 6720 Szeged, Kölcsey
u. 13. II. em. 7.)

A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-08-000416/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 9. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) É. V. R. CONSULTING Tanács-
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adó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6723 Szeged, Pósz Jenõ utca 5. A ép.
IV. em. 12.; cégjegyzékszáma: 06 09 010884; adószáma:
13178008-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2030 Érd, Munkácsy Mihály utca 13.
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 Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-08-000167/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 16. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KOPIAN Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (9153 Öttevény, Akác út 8.; cégjegyzékszáma: 08 06 008505; adószáma: 20531029-2-08) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
9024 Gyõr, Erfurti út 17.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-08-000165/11. 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) GOLD-NETT SECURITY Szolgáltató Betéti Társaság (2465 Ráckeresztúr, Petõfi Sándor
u. 42.; cégjegyzékszáma: 07 06 013409; adószáma:
24629041-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
GOLD-NETT REININGEN Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
GOLD-SECURITY 2000 Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2120 Dunakeszi, Barátság u. 30.
1096 Budapest, Sobieski János utca 18. fszt. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyonértékelõ Zrt., 1091 Budapest, Üllõi út 51., cégjegyzékszáma: 01 10 041596.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-08-000327/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Szabó Vilmos és Társa Épitõipari
Betéti Társaság (9027 Gyõr, Munkás u. 40.; cégjegyzékszáma: 08 06 007402; adószáma: 22502737-2-08) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ETALON SOLVENT Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest,
Pozsonyi út 25. III/3., cégjegyzékszáma: 01 09 895051.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-08-000329/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 16. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PROFI ABLAK Gyõri Üvegfeldolgozó Korlátolt Felelõsségû Társaság (9025 Gyõr,
Bercsényi liget 79.; cégjegyzékszáma: 08 09 010372; adószáma: 12839607-2-08) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
9025 Gyõr, Kossuth utca 40.
Jogelõd(ök):
PROFI ABLAK Gyõri Üvegfeldolgozó Szövetkezet
A bíróság által kijelölt felszámoló: PATIK, VARGA és
Társaik Gazdasági Tanácsadó Rt., 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15., cégjegyzékszáma: 14 10 300109.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-08-000233/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 15. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) T-WEST HUNGÁRIA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9024 Gyõr, Pátzay P. u. 4. fszt. 2.; cégjegyzékszáma:
08 09 010971; adószáma: 12988103-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
KORONA INTERSECURITY Vagyonvédelmi és Biztonságtechnikai Korlátolt Felelõsségû Társaság
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Elõzõ székhelye(i):
9330 Kapuvár, Veszkényi u. 13.
9144 Kóny, Béke utca 15.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO-ALBA Szolgáltató Zrt., 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9–11. IV/2.,
cégjegyzékszáma: 01 10 043170.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-08-000263/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 16. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PACSIRTA TÁP Takarmánykészítõ és Élõállat Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság (9300 Csorna, József Attila utca 13.; cégjegyzékszáma: 08 09 012858; adószáma: 13444376-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
O. u. 6–8., cégjegyzékszáma: 01 09 364827.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-08-000058/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 16. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Slash Hungary Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(9400 Sopron, Terv u. 2. fszt. 3.; cégjegyzékszáma:
08 09 014407; adószáma: 13817129-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
9400 Sopron, Heimler K. u. 16. 2. em. 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000568/3. 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) VEKERI-TÓ Kereskedelmi, Szolgáltatási és Idegenforgalmi Betéti Társaság (4079
Debrecen-Bánk, Szárcsa utca 39.; cégjegyzékszáma:
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09 06 001732; adószáma: 22832388-1-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
VEKERI-TÓ Kereskedelmi, Szolgáltatási és Idegenforgalmi Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4002 Debrecen, Pacz 41/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Budapest, Csata u. 11., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-08-000652/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „TORO-2002” Õrzõ-Védõ
és Szolgáltató Betéti Társaság (4025 Debrecen, Vörösmarty utca 8. 2. em. 11.; cégjegyzékszáma: 09 06 011317;
adószáma: 21190852-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„TORO-2002” Õrzõ-Védõ és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-Invest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
5.Fpk.09-08-000441/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) N. K-FORTUNA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4150 Püspökladány, Hétvezér utca 3.; cégjegyzékszáma: 09 06 012570;
adószáma: 21804665-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
ALBARÉNA Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4030 Debrecen, Tömös út 25. B ép.
4150 Püspökladány, István király utca 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-Invest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.
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A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
5.Fpk.09-08-000602/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-08-000322/13. 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) MARLEN FOREVER Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4032 Debrecen, Bessenyei utca 10. fszt. 2.; cégjegyzékszáma: 09 06 012844;
adószáma: 21858262-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
MARLEN FOREVER Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: SALDO Gazdasági
és Vállalkozási Tanácsadó Kft., 4024 Debrecen, Piac
u. 58. 2. lház. fszt. 3., cégjegyzékszáma: 09 09 000529.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 29. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) EURO-ESTATE Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4002 Debrecen, Biczó István
kert, Mogyoró utca 5.; cégjegyzékszáma: 09 06 014189;
adószáma: 20705666-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
MOLNÁR-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2340 Kiskunlacháza, Rákóczi út 141.
Nem bejegyzett székhelye(i):
4028 Debrecen, Biczó István kert, Mogyoró utca 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonkezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 01 09 739104.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000566/4. 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) Dr. Ahmed Group Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Betéti Társaság (4024
Debrecen, Csapó u. 2. 2. em. 3.; cégjegyzékszáma:
09 06 013054; adószáma: 21907696-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Dr. Ahmed Group Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Budapest, Csata u. 11., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-08-000262/13. 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) GÁLOSI 2004. Kereskedelmi Betéti Társaság (4064 Nagyhegyes-Elep, Második
sor 14.; cégjegyzékszáma: 09 06 013397; adószáma:
21974342-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-Invest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-08-000651/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BORSAN Vendéglátó és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4033 Debrecen, Kard u. 8 sz; cégjegyzékszáma: 09 09 003326; adószáma: 11157797-2-09) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
BORSAN Vendéglátó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-Invest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000563/5. 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) DRESGOMA Állattermeltetõ és
Forgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság (4031 Debrecen, Dorottya u. 19.; cégjegyzékszáma: 09 09 003364;
adószáma: 11187378-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ székhelye(i):
2500 Esztergom, Táti u. 28.
1035 Budapest, Miklós u. 15. VI/31
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Budapest, Csata u. 11., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000410/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) AGROMASS-KER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4220 Hajdúböszörmény, Erkel Ferenc utca 57.; cégjegyzékszáma: 09 09 006480; adószáma: 11799137-2-09) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4254 Hosszupályi, Kossuth utca 10.
4274 Hosszúpályi, Kossuth utca 10.
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.09-08-000318/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) VALÓ deSIGN Reklámstúdió Korlátolt Felelõsségû Társaság (4026 Debrecen,
Péterfia utca 25.; cégjegyzékszáma: 09 09 006693; adószáma: 11853792-2-09) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
VALÓ deSIGN Reklámstúdió Korlátolt Felelõsségû
Társaság
VALÓ deSIGN Reklámstúdió Korlátolt Felelõsségû
Társaság „felszámolás alatt”
Elõzõ székhelye(i):
4030 Debrecen, Bajcsy-Zsilinszky E. utca 8. fszt. 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.
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A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-08-000329/8. 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) KÁRPÁT EXIM Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4024 Debrecen, Kossuth u. 18.; cégjegyzékszáma: 09 09 010106;
adószáma: 13145132-2-09) 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.09-08-000564/4. 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) GRAF-X MEDIA CONSULTING
Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (4026 Debrecen, Bem tér 7. 1. em. 5.; cégjegyzékszáma: 09 09 010178; adószáma: 13160063-2-09) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
GRAF-X MEDIA CONSULTING Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Budapest, Csata u. 11., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000382/8. 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) KEBA-FORM Ipari Kivitelezõ
Korlátolt Felelõsségû Társaság (4090 Polgár, Nagyváradi u. 30.; cégjegyzékszáma: 09 09 010759; adószáma:
13297662-2-09) 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.
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A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-08-000631/5. 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) NYIR-EDU Oktatási, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4243 Téglás, Bekk P. utca 14.; cégjegyzékszáma:
09 09 012339; adószáma: 11971908-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
NYIR-EDU Oktatási, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4474 Tiszabercel, Fõ u. 57.
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.09-08-000567/4. 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) Gejzir-Traverz Építõipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4200 Hajduszoboszló, Rózsa utca 48.; cégjegyzékszáma: 09 09 012703;
adószáma: 11170097-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
POLMED Kereskedõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Gejzír-Traverz Építõipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3300 Eger, Bajcsy-Zsilinszky tömb belsõ I. emelet, egri
4935 hrsz.
3394 Egerszalók, Bérc u. 22.
1143 Budapest, Gizella u. 35.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Budapest, Csata u. 11., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-08-000632/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 8. napján jogerõre emel-
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kedett végzésével a(z) MIEDFEED Technológiai Gépgyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4271 Mikepércs, Debreceni út 5.; cégjegyzékszáma:
09 09 013511; adószáma: 11943130-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
MIEDFEED Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
MIEDFEED Technológiai Gépgyártó és Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4200 Hajdúszoboszló, Isonzó út 2. 2. em.
4200 Hajdúszoboszló, Szabó László zug 14.
1114 Budapest, Bartók Béla út 74. 1. 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
3.Fpk.09-08-000653/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) NOVITAS REX HOLDING
Vagyonkezelõ Részvénytársaság (4220 Hajdúböszörmény, Bethlen G. u. 26.; cégjegyzékszáma: 09 10 000338;
adószáma: 12524327-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
NOVITAS REX HOLDING Vagyonkezelõ Részvénytársaság
Elõzõ székhelye(i):
4220 Hajdúböszörmény, Bethlen utca 52.
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-Invest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-08-000301/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ORKA ‘2005 Építõipari és
Kereskedelmi Betéti Társaság (3385 Tiszanána, Széchenyi út 93.; cégjegyzékszáma: 10 06 026011; adószáma:
22137126-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
3385 Tiszanána, Csokonai Vitéz M. út 111.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454.
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reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2510 Dorog, Schmidt Sándor-ltp. 31. 4. em. 4.; cégjegyzékszáma:
11 09 008821; adószáma: 12873188-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Rt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-08-000310/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Sztráda-Sec. Vagyonvédelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3369
Tarnabod, Fasor út 20.; cégjegyzékszáma: 10 09 028068;
adószáma: 13675330-2-10) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Sztráda Ép-Ker. Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3100 Salgótarján, Kistarján út 4. 9. em. 3.
3060 Pásztó, Deák Ferenc út 2. fszt. 2.
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.11-08-070333/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) NYIRUCZ és Társa Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (2851 Környe, Április 4. út 25.; cégjegyzékszáma: 11 06 008372;
adószáma: 21544732-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dual-Perfekt Gazdasági Tanácsadó Kft., 1111 Budapest, Karinthy F. út 4–6.
II. em. 2., cégjegyzékszáma: 01 09 717900.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-08-070439/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MÛVÉSZ Szolgáltató és Ke-

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-08-070421/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) FAVORIT ALBA Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (2800 Tatabánya, Turul út 11. fszt. 4.; cégjegyzékszáma: 11 09 011455; adószáma: 13327525-2-11) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Budai út 414.
2800 Tatabánya, Turul út 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Válságmenedzser és Felszámoló Részvénytársaság, 1145 Budapest, Uzsoki u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10 043681.

A Nógrád Megyei Bíróság
4.Fpk.12-08-000147/4. 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) „GÁZ BOY” Gépészeti Szerelõ
és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(3104 Salgótarján, Makarenkó út 1. III/6.; cégjegyzékszáma: 12 06 002730; adószáma: 24044671-2-12) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„GÁZ BOY” Gépészeti Szerelõ és Szolgáltató Betéti
Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonkezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Róna
u. 207. II/5., cégjegyzékszáma: 01 09 739104. (A helyi kirendeltség címe: 3100 Salgótarján, Pécskõ út 2. I/4., 3101
Salgótarján, Pf. 144)
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A Nógrád Megyei Bíróság
5.Fpk.12-08-000102/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-001266/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 22. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Pápai Kézmûipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (3121 Salgótarján, Kilátó út 36.; cégjegyzékszáma: 12 09 002358; adószáma: 11207256-2-12)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVENT Vállalkozásfejlesztési, Kereskedelmi és Továbbképzõ Kft., 3100
Salgótarján, Kun utca 2., cégjegyzékszáma: 12 09 000931.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 24. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TIGON TRADE Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2120 Dunakeszi, Székesdûlõ 0123/3 hrsz. 9/B cs. ép.; cégjegyzékszáma: 13 09 088356; adószáma: 12035250-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001.

A Nógrád Megyei Bíróság
5.Fpk.12-08-000099/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KÉT PÁLMAI Szolgáltató és
Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (3100 Salgótarján, Rákóczi út 6. 4. em. 1.; cégjegyzékszáma:
12 09 004606; adószáma: 13448851-2-12) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
PÁLMAI Szolgáltató és Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CMB Holding Gazdasági, Mûszaki Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1164 Budapest, Jövendõ u. 3., cégjegyzékszáma:
01 09 160583.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-08-000061/7. 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) KARA ’99 Kereskedelmi és Textilfeldolgozó Betéti Társaság (2120 Dunakeszi, Tavasz
u. 48.; cégjegyzékszáma: 13 06 055535; adószáma:
20583370-2-13) 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 Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-002369/6. 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) 2N-KREATÍV Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2194 Tura,
Pacsirta u. 24.; cégjegyzékszáma: 13 09 094578; adószáma: 13031792-2-13) 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 Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-08-000211/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 13. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KISS-IMPEX Gépjármû Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2737 Ceglédbercel, Jókai út 2.; cégjegyzékszáma:
13 09 106135; adószáma: 13633545-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2735 Dánszentmiklós, Széchenyi u. 59.
A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Válságmenedzser és Felszámoló Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, 1145 Budapest, Uzsoki u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10 043681.
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A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-002627/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-07-000504/23. 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) Ballisztik Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság (2700 Cegléd, Iskola utca 3.; cégjegyzékszáma: 13 09 108177; adószáma:
13434078-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7400 Kaposvár, Kecelhegyaljai utca 24.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
1055 Budapest, Szent István krt. 1. I. emelet, cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 25. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „Autószépészet” Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság, f. a.
(7400 Kaposvár, Fõ utca 66. fszt. 8/A; cégjegyzékszáma:
14 09 305268; adószáma: 12975149-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7400 Kaposvár, Hunyadi utca 68.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-08-003833/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-08-000283/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 8. sorszámú végzésével a(z) PARTNER
LEASING Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
(2030 Érd, Ágota u. 16.; cégjegyzékszáma: 13 10 040442;
adószáma: 12271366-2-13) adós felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Hitelintézeti Felszámoló Közhasznú Társaság, 1071 Budapest, Damjanich
u. 11–15., cégjegyzékszáma: 01 14 000098.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 16. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „D. T. S. 2000” Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság, f. a. (8630 Balatonboglár, Alkotás utca 4.; cégjegyzékszáma: 14 09 305368;
adószáma: 13021315-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„D. T. S. 2000” Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-08-000157/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) ÁRVARÁZS 2002 Vendéglátó Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (8600 Siófok, Tanácsház utca 22.; cégjegyzékszáma: 14 06 307526; adószáma: 21347384-2-14) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
ÁRVARÁZS 2002 Vendéglátó Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
9023 Gyõr, Tihanyi Árpád utca 65.
9023 Gyõr, Sport u. 3/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Rt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-08-000042/17. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 27. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „PET-WORLD” Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság, f. a.
(7400 Kaposvár, Kõrösi Csoma Sándor utca 47.; cégjegyzékszáma: 14 09 306617; adószáma: 13329565-2-14) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7626 Pécs, Lánc utca 18.
7400 Kaposvár, Ond vezér utca 1.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Kazal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929.

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-08-000294/6. 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) LELLE-HÁZ Üdülõ, Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8638
Balatonlelle, Köztársaság utca 31.; cégjegyzékszáma:
14 09 307406; adószáma: 10367773-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
V & H PETROL Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1028 Budapest, Deák Ferenc u. 4.
1033 Budapest, Bogdáni út 19.
1085 Budapest, Üllõi u. 32.
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41., cégjegyzékszáma: 01 09 681843.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000423/10. 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) AGRO-KISS-97 Betéti Társaság (4326 Máriapócs, Bogáti u. 4.; cégjegyzékszáma:
15 06 084829; adószáma: 25681837-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Rigó u. 61.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000665/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 26. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KUBOK-TRADE Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Gagarin
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u. 22.; cégjegyzékszáma: 15 06 089552; adószáma:
21189089-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4600 Kisvárda, Gagarin u. 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 12.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000569/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 29. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BONA-21N Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 089770; adószáma: 21372537-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649. (A helyi
kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 2.
B lház. 3. em. 6.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000854/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 24. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SZMIRNOVE-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4431 Nyíregyháza-Sóstófürdõ, Szivárvány u. 97.; cégjegyzékszáma:
15 06 090696; adószáma: 21497252-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER
Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Rt., 1141 Budapest,
Lipótvár u. 27., cégjegyzékszáma: 01 10 042636. (A helyi
kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000351/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 18. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) CSEMETE-CSEMEGE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4564 Nyírmada,
Jókai utca 80.; cégjegyzékszáma: 15 06 091211; adószáma: 21555392-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4405 Nyíregyháza, Csemete u. 40.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszámoló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80. A ép. I/3.,
cégjegyzékszáma: 05 09 005543. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Korányi utca 195.)

6339

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000847/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 24. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) GRASSKIM-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Fazekas J. tér 5. V. em. 41.; cégjegyzékszáma:
15 06 091748; adószáma: 21799994-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000409/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 23. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) DOMESZ 2003. Építõipari és Szolgáltató Betéti Társaság (4482 Kótaj, Pacsirta út 14.; cégjegyzékszáma: 15 06 091654; adószáma: 21781760-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4482 Kótaj, Virág u. 21.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649. (A helyi
kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 2.
B lház. 3. em. 6.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000408/6. 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) BÁBELNET Informatikai Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 9.
fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 15 06 091657; adószáma:
21782039-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 12.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000976/4. 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) BUMMER Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4471 Gávavencsellõ,
Rakovszki út 2/A; cégjegyzékszáma: 15 06 093214; adószáma: 21758447-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
PATENI Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Fórizs és Társa Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság
GÁVAI UNIÓ Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6724 Szeged, Csongrádi sgt. 122/B
6440 Jánoshalma, Epres u. 3.
4472 Gávavencsellõ, Kossuth utca 5.
4471 Gávavencsellõ, Tisza u. 49.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL
Felszámoló, Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., 1077 Budapest, Dohány u. 54., cégjegyzékszáma: 01 09 690835.
(A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai
u. 30.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000427/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 16. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MARGINÁL-TRADE 2006. Ipari,
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Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4231 Bököny, Kossuth u. 150.; cégjegyzékszáma: 15 06 094089;
adószáma: 22318192-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADÓAKTUÁL
Könyv- és Adószakértõi, valamint Kereskedelmi Kft.,
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20., 4401 Pf. 69, cégjegyzékszáma: 15 09 060631.

Elõzõ elnevezése(i):
SZILPLAST Ipari Kisszövetkezet
Elõzõ székhelye(i):
7200 Dombóvár, Engels u. 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1075 Budapest, Kazinczy u. 24–25., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000425/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Tolna Megyei Bíróság
9.Fpk.17-08-000097/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MOTO-GP Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyíregyháza, Kálmán utca 1.; cégjegyzékszáma: 15 09 069835;
adószáma: 13471198-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Vagyonhasznosító Rt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
6/3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5. I/109.)

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 25. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „BABILON” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (7131 Mözs, Iskola u. 9.; cégjegyzékszáma: 17 06 001198; adószáma: 26437806-2-17)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7100 Szekszárd, Bajcsy-Zsilinszky u. 3.
7100 Szekszárd, Alisca u. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1075 Budapest, Kazinczy u. 24–25., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000279/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) TÖMÖSKÕ Építõipari és
Szolgáltató Betéti Társaság (5430 Tiszaföldvár, Öcsödi
út 65.; cégjegyzékszáma: 16 06 008575; adószáma:
21545551-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
u. 32., cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

A Tolna Megyei Bíróság
9.Fpk.17-08-000108/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „RENÁTA és TÁRSA” Kereskedelmi és Vendéglátó Betéti Társaság (7150 Bonyhád, Borbély u. 23.; cégjegyzékszáma: 17 06 001566; adószáma:
26441524-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16., cégjegyzékszáma: 01 09 709120.

A Tolna Megyei Bíróság
9.Fpk.17-08-000194/5. 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) „SZILPLAST” Ipari Szövetkezet
(7200 Dombóvár, Kórház u. 7; cégjegyzékszáma:
17 02 001102; adószáma: 10527472-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A Tolna Megyei Bíróság
9.Fpk.17-08-000191/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 1. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BARICSA és Társa Kereske-
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delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (7148 Alsónyék,
Nyékipuszta 4/3.; cégjegyzékszáma: 17 06 003981; adószáma: 20135702-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
NYÁRADI Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7140 Bátaszék, Bonyhádi út 17.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
u. 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

A Tolna Megyei Bíróság
9.Fpk.17-08-000086/9. 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) KRONOTRON Informatikai és Tanácsadó Bt. (7200 Dombóvár, Jókai Mór u. 20.; cégjegyzékszáma: 17 06 004646; adószáma: 20703846-2-17) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
u. 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.
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kedett végzésével a(z) „OL-FA” Ipari és Kereskedelmi
Betéti Társaság (7150 Bonyhád, Rákóczi u. 40.; cégjegyzékszáma: 17 06 006053; adószáma: 21977527-2-17) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41., cégjegyzékszáma: 01 09 681843.

A Tolna Megyei Bíróság
11.Fpk.17-08-000150/8. 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) „EURO-FIX” Építõipari, Vendéglátó, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
(7020 Dunaföldvár, Hunyadi tér 1.; cégjegyzékszáma:
17 06 006303; adószáma: 22239431-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PECUNIAAGORA
Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Rt., 8900 Zalaegerszeg, Békeliget u. 1., cégjegyzékszáma: 20 10 040179.

A Tolna Megyei Bíróság
9.Fpk.17-08-000113/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A Tolna Megyei Bíróság
11.Fpk.17-08-000085/10. 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) PRIVÁT HIGIÉNIA 2001 Szolgáltató Betéti Társaság (7100 Szekszárd, Wesselényi u. 12.
fszt. 2.; cégjegyzékszáma: 17 06 004985; adószáma:
20973025-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ZÖLDBÁSTYA Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(7100 Szekszárd, Bródy S. u. 90.; cégjegyzékszáma:
17 06 006379; adószáma: 22278467-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
ZÖLDBÁSTYA Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti
Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
u. 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

A Tolna Megyei Bíróság
11.Fpk.17-08-000179/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Tolna Megyei Bíróság
9.Fpk.17-07-000284/14. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 2. napján jogerõre emel-

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 19. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) AGRO-TÁRS Mezõgazdasági Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7211 Dalmand, Dózsa tér 1.; cégjegyzékszáma:
17 09 004100; adószáma: 12582044-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1075 Budapest, Kazinczy u. 24–25., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Tolna Megyei Bíróság
11.Fpk.17-08-000192/7. 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) SZEKSZÁRDI MÉRNÖK IRODA
Korlátolt Felelõsségû Társaság (7100 Szekszárd, Csokonai u. 5. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 17 09 004432; adószáma: 12818464-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1075 Budapest, Kazinczy u. 24–25., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Tolna Megyei Bíróság
9.Fpk.17-08-000105/8. 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) Wirthla Építõ és Vendéglátó Korlátolt Felelõsségû Társaság (7132 Bogyiszló, Nyárfa
u. 25.; cégjegyzékszáma: 17 09 004948; adószáma:
13197373-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Szûcs és Társa Mélyépítõ és Vendéglátó Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7132 Bogyiszló, Kossuth L. u. 58.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16., cégjegyzékszáma: 01 09 709120.
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dett végzésével a(z) WICK Bútorkereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7082 Kisszékely, Kossuth u. 333.; cégjegyzékszáma: 17 09 005340;
adószáma: 13497549-2-17) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16., cégjegyzékszáma: 01 09 709120.

A Tolna Megyei Bíróság
9.Fpk.17-08-000092/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ADLER’65 Vendéglátó és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (7020 Dunaföldvár, Móra F. utca 49.; cégjegyzékszáma: 17 09 005597;
adószáma: 13707312-2-17) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Tolna Megyei Bíróság
11.Fpk.17-08-000168/7. 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) „BOAZ” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7251 Kapospula, Béke tér 16.; cégjegyzékszáma: 17 09 005947; adószáma: 13949338-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16., cégjegyzékszáma: 01 09 709120.

A Tolna Megyei Bíróság
9.Fpk.17-08-000177/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A Tolna Megyei Bíróság
9.Fpk.17-08-000146/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 25. napján jogerõre emelke-

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 30. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ROBOSS Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7122 Kakasd, Rákóczi utca 89.; cégjegyzékszáma: 17 09 006052; adószáma: 12738991-2-17)
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adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Rubin Hostess és Takarító Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7696 Hidas, Erkel Ferenc utca 38.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
u. 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

A Tolna Megyei Bíróság
11.Fpk.17-08-000129/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Grúz-Bau Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (7100 Szekszárd, Széchenyi
u. 62–64. III. em. 2.; cégjegyzékszáma: 17 09 006166;
adószáma: 13669641-2-17) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Sarló utca 9. fszt. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1075 Budapest, Kazinczy u. 24–25., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-07-000439/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) JÁKÓCHEM Ipari és Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (8581 Bakonyjákó-Járiföld, hrsz.: 0120/19; cégjegyzékszáma: 19 09 503058; adószáma: 11522243-2-19) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DUNA AUDIT
Könyvszakértõi Iroda Kft., 1087 Budapest, Kerepesi
u. 29/B VII. ép. II. em., cégjegyzékszáma: 01 09 162918.

A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-08-000269/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 11. napján jogerõre
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emelkedett végzésével a(z) AQUALINE POOL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(8200 Veszprém, Almádi u. 38.; cégjegyzékszáma:
19 09 503596; adószáma: 11527080-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
AQUALINE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8200 Veszprém, Szarvas u. 3.
Jogelõd(ök):
Feminger & Fia Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Rt., 1135 Budapest, Csata u. 11., 1581 Budapest, Pf. 108, cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-07-000182/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 30. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „Altta Bau” Építõipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(8164 Balatonfõkajár, Árpád u. 24.; cégjegyzékszáma:
19 09 507502; adószáma: 13253246-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CERES Gazdasági
Tanácsadó és Felszámoló Kft., 7400 Kaposvár, Arany J.
tér 5., cégjegyzékszáma: 14 10 300127.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000139/12. 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) KG-SYSTEM Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8440 Herend, Kossuth u. 80.; cégjegyzékszáma: 19 09 508564;
adószáma: 13623199-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Zrt.,
1051 Budapest, Mérleg u. 12. V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074. (A helyi kirendeltség címe: 8200
Veszprém, Egyetem u. 9.)
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A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000244/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 24. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Egom Sped Ingatlanhasznosító, Kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársaság „végelszámolás alatt” (8200 Veszprém, Rákóczi u. 5.; cégjegyzékszáma: 19 10 500238; adószáma: 13263953-2-19) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„L. S.-Egom” Ingatlanhasznosító, Kereskedelmi és
Szolgáltató Részvénytársaság
Egom Sped Ingatlanhasznosító, Kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyonértékelõ Rt., 1091 Budapest, Üllõi út 51., cégjegyzékszáma: 01 10 041596.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020285/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „HÁROM ANGYAL FALATOZÓ” Vendéglátóipari Közkereseti Társaság „végelszámolás alatt” (8999 Zalalövõ, Háshágyi u. 1.; cégjegyzékszáma: 20 03 022046; adószáma: 27609712-2-20) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„HÁROM ANGYAL FALATOZÓ” Vendéglátóipari
Közkereseti Társaság
Jogelõd(ök):
HÁROM ANGYAL FALATOZÓ Vendéglátóipari
Gazdasági Munkaközösség
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.20-08-020304/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 13. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „PELESZ és TÁRSA” Szolgáltató
Betéti Társaság (8800 Nagykanizsa, Körmös u. 2; cégjegyzékszáma: 20 06 031266; adószáma: 27648542-2-20) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
„HARMÓNIA” Szolgáltató Betéti Társaság
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.20-08-020297/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 9. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) 424-es Lokomotív Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(8360 Keszthely, Martinovics u. 22.; cégjegyzékszáma:
20 06 032634; adószáma: 27670352-1-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
424-es Lokomotív Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság
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.20-08-020282/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 9. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „TERÉZIA ÉS TÁRSAI” Kereskedelmi és Vendéglátóipari Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (8380 Hévíz, Dr. Babócsay u. 63. Terézia
borozó; cégjegyzékszáma: 20 06 032881; adószáma:
27673104-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„TERÉZIA ÉS TÁRSAI” Kereskedelmi és Vendéglátóipari Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÉNZINFO Könyvszakértõ és Szaktanácsadó Kft., 9800 Vasvár, Szentmihályfalvi u. 19/A, cégjegyzékszáma: 18 09 100615.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020109/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 16. napján jogerõre

2008/37. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

emelkedett végzésével a(z) „ZOL-CSIK” Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (8900 Zalaegerszeg, Egry
József utca 2. fszt. 2.; cégjegyzékszáma: 20 06 038968;
adószáma: 22251163-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4080 Hajdúnánás, Bocskai utca 23.
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.20-08-020265/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 15. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Kövesi és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(8999 Zalalövõ, József Attila u. 2.; cégjegyzékszáma:
20 09 064444; adószáma: 11961875-2-20) 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 Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020173/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 23. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) DIWINGATLAN Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(8778 Újudvar, Ország u. 73.; cégjegyzékszáma:
20 09 066081; adószáma: 13159771-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Diwingatlan Forgalmazó és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság
Diwingatlan Forgalmazó és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt”
Elõzõ székhelye(i):
8754 Galambok, Panoráma u. 14.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
u. 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

6345

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020217/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) A-BAU-Z Építõipari Korlátolt
Felelõsségû Társaság (8900 Zalaegerszeg, Besenyõ
u. 20.; cégjegyzékszáma: 20 09 066429; adószáma:
13328052-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
TK RIZOLIT Építõipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8900 Zalaegerszeg, Kölcsey u. 11.
Jogelõd(ök):
„K+K Bau Profil” Ingatlanforgalmazó, Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû 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.20-08-020312/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) GÖCSEJ-ELEKTRO Épületvillamossági, Szerelõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (8900 Zalaegerszeg, Rózsafa u. 13.; cégjegyzékszáma: 20 09 067117;
adószáma: 13648202-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
GÖCSEJ-ELEKTRO Épületvillamossági, Szerelõ és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS
Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020317/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 13. napján jogerõre
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emelkedett végzésével a(z) LIAM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8360 Keszthely,
Bercsényi u. 1.; cégjegyzékszáma: 20 09 067250; adószáma: 10970801-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1124 Budapest, Thomán I. u. 16.
1133 Budapest, Kárpát u. 33.
1016 Budapest, Alsóhegy u. 4.
8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 57/B
1165 Budapest, Petõfi tér 1.
1068 Budapest, Rippl Rónai u. 2. 2. em. 30.
1137 Budapest, Pozsonyi u. 7. 2. em. 1.
1068 Budapest, Benczúr u. 12.
1132 Budapest, Victor Hugo u. 11–15.
1016 Budapest, Alsóhegy u. 4. fszt. 4.
1132 Budapest, Victor Hugo u. 28. fszt. 4.
1132 Budapest, Victor Hugo u. 28. 1. em. 1.
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.20-08-020298/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Jet-Invest Ingatlanforgalmazó Egyszemélyes Korlátolt Felelõsségû Társaság (8800
Nagykanizsa, Huszti tér 1–2. 1. em. 12.; cégjegyzékszáma:
20 09 067944; adószáma: 13185877-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
JET-CARGO Közúti Árufuvarozó Korlátolt Felelõsségû Társaság
Jet-Invest Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelõsségû
Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3014 Hort, Hunyai János út 37.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EC-CONT Gazdasági-ellenõrzõ és Vagyonértékelõ Kft, 1064 Budapest, Rózsa u. 71., cégjegyzékszáma: 01 09 712191. (A helyi kirendeltség címe: 8900 Zalaegerszeg, Ady E. u. 4.)
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CÉGHIRDETMÉNYEK
Felhívás vagyon értékesítésére
Az A CONT(O)-ROLL Kft. (Cg.: [01 09 681843]; 1023
Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.) mint a FILMCON Építészeti és Filmgyártó Korlátolt Felelõsségû
Társaság „f. a.” (Cg.: [01 09 666063]; 1098 Budapest,
Távíró u. 11/2. IV. 17.) kijelölt felszámolója
nyilvános pályázati felhívás
útján értékesíteni kívánja az adós gazdasági társaság tulajdonában álló, FS Lublin gyártmányú, 3554 típusú tehergépjármûvet.
Irányár: 280 000 Ft + áfa.
A gépjármû adatai:
Gyártási év: 1998.
Hengerûrtartalom: 2417 cm3.
Saját tömeg: 1870 kg.
Megengedett együttes tömeg: 3500 kg.
Szállítható személyek száma: 3 fõ.
A gépjármû forgalmi engedélyének érvényessége 2007.
december 1-jén lejárt.
A gépkocsinak jelenleg nincs érvényes mûszaki vizsgája, zöldkártyája és biztosítása.
Az üzemképes állapotba helyezés és a szükséges engedélyek beszerzésének költsége a vevõt terheli.
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 továbbá a megpályázni kívánt gépjármû 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 az elbírálástól számított 8 banki napon
belül kamatmentesen visszafizetésre kerül.
A bánatpénznek a pályázat benyújtásának idõpontját
megelõzõ napig jóváírásra kell kerülnie a fenti számlán.
Az átutaláson kérjük feltüntetni a „Filmcon bánatpénz”
megjelölést.
A pályázó a pályázat benyújtásával 60 napos ajánlati
kötöttséget vállal.
A felszámoló a meghirdetett vagyontárggyal összefüggésben a kellékszavatosság jogát kizárja.
A pályázó ajánlatát legkésõbb a Cégközlönyben történõ
megjelenést (2008. szeptember 4.) követõ 15. nap 24. órájáig adja postára, amelyet kizárólag a felszámoló címére
(1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.) lehet pos-
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tázni kettõs zárt borítékban akként, hogy a pályázatot tartalmazó zárt borítékon „Filmcon pályázat” megjelölésen
kívül más nem szerepelhet.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
a kiírás szerinti vagyontárgy 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 pályázatok elbírálása:
A benyújtott pályázatok felbontása nem nyilvános, arra
a közjegyzõ és a felszámoló jelenlétében a beadási határidõt követõ 15 napon belül kerül sor, elbírálása a bontást
követõ 15 napon belül történik.
A pályázatban részt vevõk az elbírálás eredményérõl értesítést kapnak.
Amennyiben ugyanazon ingatlanra több megfelelõ,
azonos értékû (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 részére nem jelent értékesítési kötelezettséget, a felszámoló fenntartja
magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa.
Szerzõdéskötés a nyertes pályázókkal:
A szerzõdés kötése a pályázatok elbírálását követõ
15 munkanapon belül történik, 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 gépjármûvel kapcsolatban érdeklõdni a 06 (1)
336-0650-es telefonszámon Szathmáry Tibornál lehet.

Az A CONT(O)-ROLL Kft. (Cg.: [01 09 681843]; 1023
Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.) mint a Mezõkovácsházi Városüzemeltetési Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „f. a.” (Cg.:
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[04 09 005867]; 5800 Mezõkovácsháza, Árpád út 169.) kijelölt felszámolója
nyilvános pályázati felhívás
útján értékesíteni kívánja az adós gazdasági társaság tulajdonában álló, HUSQVARNA gyártmányú, Proflex 21 Rider típusú (azonosító szám: HVA. 5069347.A.I) önjáró fûnyírót.
Irányár: 720 000 Ft + áfa.
Az értékesítés feltételei:
Az a pályázó, akinek a felszámolás alatt álló gazdálkodóval szemben bármilyen tartozása fennáll, a pályázaton
nem vehet részt, így beérkezett pályázatát a felszámoló
nem veszi figyelembe.
A pályázaton való részvétel feltétele továbbá a megpályázni kívánt gépjármû 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 az elbírálástól számított 8 banki napon
belül kamatmentesen visszafizetésre kerül.
A bánatpénznek a pályázat benyújtásának idõpontját
megelõzõ napig jóváírásra kell kerülnie a fenti számlán.
Az átutaláson kérjük feltüntetni a „Mezõkovácsházi bánatpénz” megjelölést.
A pályázó a pályázat benyújtásával 60 napos ajánlati
kötöttséget vállal.
A felszámoló a meghirdetett vagyontárggyal összefüggésben a kellékszavatosság jogát kizárja.
A pályázó ajánlatát legkésõbb a Cégközlönyben történõ
megjelenést (2008. szeptember 4.) 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 „Mezõkovácsházi pályázat” megjelölésen kívül más nem szerepelhet.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
a kiírás szerinti vagyontárgy 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 pályázatok elbírálása:
A benyújtott pályázatok felbontása nem nyilvános, arra
a közjegyzõ és a felszámoló jelenlétében a beadási határidõt követõ 15 napon belül kerül sor, elbírálása a bontást
követõ 15 napon belül történik.
A pályázatban részt vevõk az elbírálás eredményérõl értesítést kapnak.
Amennyiben ugyanazon ingatlanra több megfelelõ,
azonos értékû (a vételár vonatkozásában legfeljebb
10%-ban eltérõ) árajánlat érkezik, a felszámoló tárgyalást
tûz ki, melynek idõpontjáról és helyérõl az érdekelt feleket
írásban értesíti.
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A jelen pályázati felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesítési kötelezettséget, a felszámoló fenntartja
magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa.
Szerzõdéskötés a nyertes pályázókkal:
A szerzõdés kötése a pályázatok elbírálását követõ
15 munkanapon belül történik, 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 pályázattal kapcsolatban érdeklõdni a 06 (1)
336-0650-es telefonszámon Piller Zsuzsánál lehet.

A VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (Cg.: [01 10 044074]; székhely:
1051 Budapest, Mérleg u. 12. V. 7–8.; levelezési cím:
7601 Pécs, Pf. 378), a TOLO Gépészeti Tervezõ, Kivitelezõ és Forgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság
„f. a.” (Cg.: [07 09 005201]; 8060 Mór, Kis u. 1.; adószáma: [11457028-2-07]) Fejér Megyei Bíróság 6. Fpk.
07-05-000103/4. számú jogerõs végzésével kijelölt felszámolója
nyilvános pályázati felhívás
útján egyben kívánja értékesíteni adós gazdálkodó szervezet tulajdonát képezõ alábbi vagyonelemeket:
– leltár szerinti, alábbi tárgyi eszközöket, vagyonelemeket:
– 1 db esztergagép
– 1 db V-200-C02-3F típusú hegesztõgép
– 1 db védõgázas hegesztõgép
– 1 db MIG 300 típusú hegesztõberendezés
– 1 db BOMAR típusú fûrészgép
– 1 db Heltos típusú fúrógép
– 1 db Einhell típusú asztali fúrógép
– 1 db Bosch típusú menetfúró gép
– 1 db Master típusú sarokcsiszológép
– 1 db Grit-75 típusú állványos szalagcsiszológép
– 1 db Grit-100 típusú állványos szalagcsiszológép
– 1 db Merkle M351K típusú hegesztõgép + pisztoly
– 1 db Merkle TIG 253W típusú hegesztõgép
– 1 db Defém gyártmányú (falba épített) légsûrítõ
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– 1 db laptop
– 1 db Panasonic típusú faxkészülék
– 1 db Olympic Digital típusú fényképezõgép
– 1 db HP Deskjet 610C típusú nyomtató
– 1 db SONY CFDS1SL típusú rádiós magnó
A vagyonelem együttes irányára: 1 000 000 Ft + áfa
(egymillió forint + áfa).
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a VECTIGALIS Zrt.,
8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 13., illetve 8901 Zalaegerszeg, Pf. 235 címekre kér ,,TOLO Kft. f. a. VÉTELI
AJÁNLAT” megjelöléssel, zárt borítékban személyesen
vagy postai úton eljuttatni. A felszámoló a személyesen
benyújtott pályázatok átvételérõl elismervényt állít ki.
Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: 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.
szeptember 4.) számított 15. nap 12 óra.
Az értékesítéssel kapcsolatos további információ a felszámoló szervezet munkatársától, Péter Márta igazgatótól
a 06 (30) 247-2666-os telefonszámon kérhetõ.
Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor.
Az ajánlatok elbírálásának eredményérõl a felszámoló
az érdekelteket írásban értesíti.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelen értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázatot
– megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.
Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az ajánlattevõk között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor,
melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a részt vevõkkel a felszámoló ismerteti.
Az elõvásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló
felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy a jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig írásban jelentsék be.

A MAROSHOLDING Tanácsadó Kft. (Cg.:
[01 09 870092]; 1021 Budapest, Hárshegyi út 5–7. B ép.;
levelezési címe: 6701 Szeged, Pf. 1159) mint a SHAN SI
Kereskedelmi Kft. (Cg.: [07 09 008999]; 2400 Dunaúj-
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város, Dózsa Gy. u. 13. I. 1.; adószáma: [12929155-2-07])
1. Fpk. 07-07-000607/11. számú végzésével kijelölt felszámolója
nyilvános pályázati felhívás
útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodó szervezet tulajdonát képezõ kiskereskedelmi bolti árukészletét (ruhanemû, cipõ).
Irányár: 1 500 000 Ft + áfa.
Az értékesítésre kerülõ árukészlet megtekinthetõ a
06 (1) 303-9538 vagy a 06 (20) 974-3714-es telefonszámokon, Nagy Mihály felszámolóbiztossal történõ elõzetes
egyeztetés után.
A pályázatot SHAN SI Kft. f. a. „vételi ajánlat” megjelölésû zárt borítékban, 1 eredeti példányban kell benyújtani, legkésõbb jelen hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008. szeptember 4.) számított 15. nap déli
12 óráig az alábbiak szerint:
– személyesen a felszámoló MAROSHOLDING Kft.
területi irodájában (1087 Budapest, Kerepesi út 29/B
VII. ép. II. 243.),
– vagy igazolt postára adással, ajánlott postai küldeményben (6701 Szeged, Pf. 1159).
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult tisztségviselõ(k) aláírási címpéldányát, a megajánlott vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot arról, hogy
az ajánlattevõ 30 napos ajánlati kötöttséget vállal, valamint a vételár fedezetének igazolását.
Az ajánlat érvényességének feltétele a meghirdetett
irányár 10%-ának megfelelõ bánatpénz elõzetes, készpénzben történõ megfizetése a pályázat beadási határidejének lejártáig.
Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 munkanapon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor.
A bontási határidõt követõ 8 munkanapon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. A beérkezett ajánlatok alapján a felszámoló értesíti az ajánlattevõket.
Amennyiben több megfelelõ, azonos értékû, illetve egymástól legfeljebb 10%-kal eltérõ ajánlat érkezik, a felszámoló a pályázat nyertesének eldöntésére nyilvános ártárgyalást tart.
Az eredménytelen pályázó részére a felszámoló a befizetett bánatpénz összegét az eredményhirdetést követõ
8 munkanapon belül visszafizeti.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, megfelelõ ajánlat hiányában a pályázat eredménytelenné nyilvánítható.
A felszámoló a hatályos többször módosított 1991. évi
XLIX. tv. (Cstv.) alapján felhívja az esetleges érdekelteket
elõvásárlási joguk gyakorlására, és kéri, hogy a jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási
határidejéig írásban jelentsék be.
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A REAL-HOLDING Kft. (Cg.: [01 09 738760]; 1132
Budapest, Victor Hugo u. 11–15.) mint a Bens-Union Kereskedelmi Kft. „f. a.” (Cg.: [01 09 366544]; 1028 Budapest, Muhar u. 46.) felszámolója
pályázat
útján nyilvános értékesítésre hirdeti meg a Bens-Union
Kft. „f. a.” tulajdonát képezõ alábbi vagyontárgyakat:
74 db optikai eszköz (endoszkóp). A felszámoló a vagyontárgyakat egyszerre kívánja értékesíteni, az irányár
mindösszesen: nettó 2 000 000 Ft.
A pályázatot postai úton vagy személyesen, zárt borítékban, ,,Pályázat Bens-Union Kft. f. a.” jelzéssel a
REÁL-HOLDING Kft., 1132 Budapest, Victor Hugo
u. 11–15. sz. alatti címre kell eljuttatni. A pályázat postára
adásának, illetve leadásának határideje:
2008. szeptember 19.
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 REAL-HOLDING Kft. 1091700000000004-31730008 számú számlájára, és ennek hitelt érdemlõ bizonyítása,
– ajánlati kötöttség – 45 nap – vállalása,
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az 1991. évi
IL. tv. 49/A. § (4) bekezdése alapján nyilvános ártárgyaláson részt kíván-e venni.
Társaságok esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat
csatolása is szükséges, mely feltétele a pályázat érvényességének.
A meghirdetett vagyontárgyak elõzetes idõpont-egyeztetést követõen megtekinthetõk.
A sikertelen pályázók a bánatpénzt az eredményhirdetéstõl számított 8 napon belül visszakapják, melyre a felszámoló kamatot nem fizet.
Nyilvános eredményhirdetésre 2008. szeptember 26-án
11 órakor, a REAL-HOLDING Kft., 1132 Budapest,
Victor Hugo u. 11–15. szám alatti irodahelyiségében kerül sor.
A felszámoló értesíti az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy a törvényben biztosított elõvásárlási jogukat a nyilvános eredményhirdetésen gyakorolhatják, úgy, hogy a kialakult vételár ismeretében nyilatkoznak vételi szándékukról.
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Bõvebb felvilágosítás és részletes tájékoztatás: Fórián
Csaba felszámolóbiztosnál a 06 (1) 237-0030-as telefonszámon.

Az ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelõ Zrt. (Cg.:
[01 10 042854]; 1055 Budapest, Szent István krt. 1.) mint
a KISKUN Agrár-Ipari Szövetkezet „f. a.” (Cg.:
[03 02 000124]; 6100 Kiskunfélegyháza, III. Kerület 173.)
felszámolója az Fpk. 03-05-000667. szám alatti felszámolási eljárásban
nyilvános pályázat
útján értékesíti az adós cég alábbi vagyontárgyait:
1. Értékesítésre kerül a kiskunfélegyházi, külterületi
0336/42. hrsz.-ú irodaház. Az irodaház földszint + 1 emeletes, 833 m2 alapterületû és 1343 m2 hasznos irodai alapterülettel rendelkezik. Az irodaház 573/833-ad része,
924 m2 kerül értékesítésre. Az épület 1950-ben épült, míg
az új szárny 1970-ben, az épület jó állapotban és teljes
közmûvesítéssel rendelkezik. Az irodaház jelenlegi felszereltséggel – szokványos irodabútorok, átlagos szintû irodai és számítógéppark, központi fûtés – kerül eladásra.
Irányár: 14 000 000 Ft + áfa (tizennégymillió forint + áfa).
2. Kiskunfélegyháza, külterület 0293/14. hrsz.-ú, kivett udvar mûvelési ágú 1 hektár 2665 m2 területû ingatlan,
rajta 2 db állattartó épület (pulykahizlaló ól).
Az 1984–85-ben épült, egyterû épületek alumínium
hullámlemez tetõvel, 70–80%-os mûszaki állapotúak.
Víz, gáz és villany közmû van, fûtés gáz inframelegítõkkel.
Egy-egy épület 1162 m2 alapterületû.
Irányár: 14 000 000 Ft + áfa (tizennégymillió forint + áfa).
3. Értékesítésre kerül az „f. a.” cég 2007-ben engedéllyel kivágott 26 hektár 1242 m2 szõlõterülete újratelepítési joga.
Irányár: 100 000 Ft/hektár (egyszázezer forint/hektár).
4. Értékesítésre kerül a Kiskunfélegyháza külterület
0302/16. hrsz.-ú, kivett, agyaggödör megnevezésû földingatlan.
Irányár: 50 000 Ft + áfa (ötvenezer forint + áfa).
A vételárat egy összegben, szerzõdéskötéskor kell megfizetni, 1 000 000 Ft alatt készpénzben.
A vagyontárgyakat a felszámoló per-, teher- és igénymentesen értékesíti.
A pályázónak az ingatlanokra benyújtott pályázat esetén a megpályázott ingatlan irányárának 5 százalékát bánatpénzként be kell fizetni a felszámoló pénztárába (Kecskemét, Árpád körút 4.), vagy átutalni az 5170009011069588 számú bankszámlára.
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A bánatpénz vétel esetén beszámításra, eredménytelen
pályázat esetén az eredményhirdetéstõl számított 5 napon
belül visszafizetésre kerül.
A felszámoló a bánatpénz után kamatot nem fizet.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó adatait (cég, név, székhely, 30 napnál nem
régebbi cégkivonat, adószám, magánszemély esetén adóazonosító, telefon- és faxszám, valamint a képviselõ aláírási címpéldánya),
– a megpályázott vagyontárgyért felajánlott vételár
összegét, megjelölve a + áfát,
– a fizetési feltételeket, a vételár fedezetének igazolására alkalmas dokumentumokat,
– a bánatpénz letéti igazolását,
– a 75 napos ajánlati kötöttség vállalását.
Az írásos pályázati ajánlatokat személyesen, zárt borítékban „KISKUN AGRÁR-IPARI SZÖVETKEZET F. A.
PÁLYÁZAT” megjelöléssel, a felszámoló irodájában
(Kecskemét, Árpád krt. 4.) kell benyújtani, melynek beérkezési határideje:
2008. szeptember 19. (péntek) 12 óra.
A pályázatokat a határidõt követõ három munkanapon
belül közjegyzõ bontja fel, melyrõl jegyzõkönyv készül.
A beérkezett ajánlatok elbírálására, megfelelõ, azonos
értékû ajánlatok esetén az esetleges ártárgyalásra, a döntés
kihirdetésére 30 napon belül kerül sor a felszámoló székhelyén.
A felszámoló a pályázat eredményérõl az összes pályázót értesíti.
A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy
– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa és új pályázat kiírásáról döntsön,
– megfelelõ pályázatok esetén amennyiben a megajánlott vételárak között eltérés 10 százalékon belül van, nyilvános versenytárgyalást tartson.
Elfogadott ajánlat esetén a vevõvel az adásvételi szerzõdés az eredményhirdetéstõl számított 30 napon belül kerül
megkötésre.
A felszámoló beszámítást nem fogad el.
Az elõvásárlásra jogosultak e jogukkal a pályázat keretén belül élhetnek.
E pályázat kiírására a felszámolási eljárásokra vonatkozó többször módosított 1991. évi IL. törvény alapján kerül
sor.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ dr. Molnár István felszámolóbiztostól a 06 (76)
486-606, a 06 (76) 502-135 vagy a 06 (30) 938-3162 telefonszámon.
Elõzetes egyeztetés alapján az ingatlanok megtekinthetõk.
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A VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (Cg.: [01 10 044074]; székhely:
1051 Budapest, Mérleg u. 12.) a PORTAESPADA Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.:
[11 09 010168]; 2887 Ácsteszér, Ácsteszér-puszta
0213. hrsz.) a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 3.
Fpk. 11-07-070356/5. számú végzésével kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodószervezet tulajdonát képezõ vagyontárgyát:
– TS 57 típusú, 2004-ben átadott megkímélt állapotban
lévõ kistraktorát.
Irányár: 2 300 000 Ft ár, áfát nem tartalmaz.
A vételár az adásvételi szerzõdés aláírásával egyidejûleg készpénzben fizetendõ vagy az adásvételi szerzõdés
aláírását követõ banki munkanapon átutalással teljesítendõ.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos nyilatkozatot kér benyújtani postán vagy személyesen az
alábbi címre: VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zrt.
(1051 Budapest, Mérleg u. 12., illetve 1364 Budapest,
Pf. 428). A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételérõl elismervényt állít ki.
Az ajánlatot kettõs zárt borítékban kell benyújtani, a borítékra rá kell írni: „PORTAESPADA Kft. f. a. VÉTELI
AJÁNLAT”.
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 nettó vételárat, a
vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot 60 napos ajánlati
kötöttség vállalásáról, a vételár fedezetének igazolását, valamint a bánatpénz befizetésének igazolását a pályázat
benyújtásáig.
A felszámoló a hiánypótlásra egy alkalommal lehetõséget biztosít.
Az ajánlatok benyújtásának határideje: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008.
szeptember 4.) számított 20. nap 12 óráig. Amennyiben a
határidõ utolsó napja munkaszüneti nap, úgy az azt követõ
elsõ munkanap 12 óráig.
A pályázati ajánlat érvényességének feltétele a meghirdetett nettó irányár 5%-ának megfelelõ bánatpénz megfizetése a felszámoló CIB Banknál vezetett 1070005504225205-52000001 számú számlájára.
Az értékesítésre kerülõ ingatlan elõre egyeztetett idõpontban megtekinthetõ. További információ a felszámoló
szervezet munkatársától, dr. Magyarné Nádas Máriától a
06 (1) 484-0165-ös telefonszámon kapható.

6351

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 ajánlatok elbírálásának eredményérõl a
felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.
Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az ajánlattevõk között a felszámoló nyilvános értékesítési versenytárgyalást tart, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a részt vevõkkel ismerteti.
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.

Az ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelõ Zrt. (Cg.:
[01 10 042854]; 1055 Budapest, Szent István krt. 1.) mint a
FLIT-CHEM Kft. „f. a.” (Cg.: [05 09 005094];
3535 Miskolc, Honvéd u. 13.) Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Bíróság által kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti a felszámolás alatt álló társaság tulajdonát
képezõ 12 200 kg mennyiségû Vernolát típusú technikai
hatóanyagot növényvédõ szerekhez.
A készlet becsült értéke: 100 000 Ft + áfa.
Bánatpénz: 10 000 Ft.
A készletrõl készült értékbecslés a felszámoló irodájában – elõzetes idõpont-egyeztetést követõen – megtekinthetõ.
A pályázaton való részvétel feltétele:
– A megjelölt összegû bánatpénz befizetése az ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelõ Zrt. Unicredit Bank Nyrt.-nél
vezetett 10900035-00000002-96040018 számú bankszámlájára történhet, legkésõbb a pályázat benyújtásának
határidejéig.
– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 40 napig fenntartja.
– A pályázatoknak tartalmazniuk kell többek között a
pályázó fõbb adatait, az ajánlott vételárat, a bánatpénz befizetésének igazolását, s a fizetési feltételekre vonatkozó
nyilatkozatot.
– Az írásos pályázati ajánlatokat zárt borítékban 2 példányban „FLIT-CHEM Kft. – PÁLYÁZAT” jeligével a
felszámolóbiztos 1055 Budapest, Szent István körút 1.
szám alatti titkárságán kell benyújtani jelen közlemény
Cégközlönyben való megjelenését (2008. szeptember 4.)
követõ 15. napon 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.
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A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy:
– megfelelõ ajánlat hiányában a pályázatot indokolás
nélkül eredménytelennek nyilvánítsa, s új pályázat kiírásáról döntsön,
– a legkedvezõbb ajánlatot tevõ pályázók között nyilvános ártárgyalás keretében döntsön az eljárásra vonatkozó csõdtörvény 49/A. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével,
– a teljes vételár kiegyenlítése az adásvételi szerzõdés
létrejöttének és a birtokba adásnak is elõfeltétele,
– a jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem
jelent értékesítési kötelezettséget.
A felszámoló felhívja az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy ezen szándékukat – jogosultságuk igazolása mellett –
a pályázat beadási határidejéig írásban adják le.
A vagyontárgyakért kellékszavatosságot nem vállalunk, beszámítást nem fogadunk el.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhetõ munkanapokon 9–12 óra között a következõ helyszínen:
1055 Budapest, Szent István körút 1., Kozári Richárd, tel.:
06 (1) 302-3420.

A CONCUR Kft. (Cg.: [01 09 068182]; 1066 Budapest,
Teréz krt. 6.) mint a Babári Ingatlanforgalmazó Bt.
„f. a.” (Cg.: [01 06 744559]; 1212 Budapest, József A.
u. 65. fszt. 3.; adószáma: [21086814-2-43]) felszámolója
az 1991. évi IL. törvény 49/A. § (1) bekezdés alapján
nyilvános pályázat
útján értékesíteni kívánja az alábbi követelést:
1. Az értékesítésre kerülõ követelés:
A Babári Ingatlanforgalmazó Bt. „f. a.”-nak Babári Ferenc Tiborral 1212 Budapest, József A. u. 65. 27.) szembeni, elszámolási kötelezettség jogcímû, 3 236 000 Ft és ennek 2004. december 9-tõl járó 7,5%-os kamat összegû követelése, amely követelés peresítése folyamatban van.
A követelés kifejezetten bizonytalanul behajtható követelés, amely értékéért, behajthatóságáért, illetve érvényesíthetõségéért a kiíró felelõsséget nem vállal. A pályázónak vállalnia kell a pályázatban a perrel kapcsolatban felmerülõ költségeket, valamint tudomásul kell vennie, hogy
a követelés behajthatósága bizonytalan. Az adós személyi
körülményeirõl, vagyonáról és tartózkodási helyérõl a felszámolónak ismeretei nincsenek.
2. Az értékesítés feltételei:
A fizetés készpénzfizetéssel történhet egy összegben, az
engedményezési szerzõdés megkötésekor.
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 jelen hirdetménynek a Cégközlönyben való megjelenését (2008.
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szeptember 4.) követõ 15. nap, a pályázatok beérkezésére
nyitva álló határidõ az e naptól számított 15 napon belüli
idõtartam.
A pályázatnak ezen idõtartam alatt be kell érkeznie,
200 000 Ft ajánlati ár alatti pályázatot a felszámoló nem
fogad el.
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, vagy a pályázat egyébként
nem felel meg a kiírási feltételeknek, illetve nem jelöl
meg konkrét vételárat, vagy az árat más pályázattól teszi
függõvé.
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 pályázó hiányában – a pályázat 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 PECUNIAAGORA Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. (Cg.: [20 10 040179]; 8900 Zalaegerszeg,
Békeligeti u. 1.) mint a Hidroterra Környezet- Talaj és
Vízvédelmi Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [20 09 060728];
8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 12. IV. em.) Zala Megyei Bíróság 1. Fpk. 20-05-020189/11. számú végzésével
kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíteni kívánja a Hidroterra Kft. „f. a.” tulajdonát képezõ Zalaszentmihály, Arany János u. 2. szám alatti,
541/1. hrsz-ú, 1,6296 ha területû gazdasági épület és udvar
megnevezésû ingatlant.
Irányár: 8 000 000 Ft + áfa (nyolcmillió forint + áfa).
Bánatpénz: 400 000 Ft (négyszázezer forint).
A pályázónak (vevõnek) a bruttó vételár (nettó ár + áfa
megfizetése mellett a vevõnek szerzõdéses formában át
kell vállalnia a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség 9333/12/2005. és
4993-1/2/2006. számú határozataiban elõírt részleges környezeti állapotvizsgálathoz, a Vidra Környezetgazdálkodási Kft. (9025 Gyõr, Bálint M. u. 100.) által készített költségbecslés szerinti környezeti terheket is.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, pontos
címét, a beígért vételárat (nettó ár + áfa). A pályázathoz
mellékelni kell, ha a pályázó vállalkozó, a vállalkozói iga-
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zolvány másolatát, gazdasági társaságnál a cégkivonatot,
illetve másolatát, minden esetben a pályázó adószámát,
statisztikai és pénzforgalmi jelzõszámát, valamint a bánatpénz befizetését (átutalását) bizonyító banki igazolást és a
pályázatban megjelölt (beígért) bruttó vételár (nettó ár
Ft + áfa) és a bánatpénz különbözetére vonatkozó banki
fedezetigazolást.
A pályázatban való részvétel feltétele a bánatpénz befizetése legkésõbb a pályázat benyújtásának idõpontjáig a
felszámoló által az érdeklõdõknek megadott bankszámlára.
A bánatpénz befizetését bizonyító banki bizonylat másolatát és a bánatpénz számlára történt beérkezésére vonatkozó banki igazolást a pályázathoz mellékelni kell.
A pályázónak (vevõnek) a bruttó vételár (nettó ár
Ft + áfa) megfizetése mellett szerzõdéses formában át kell
vállalnia az adásvételi szerzõdés megkötésével együtt az
eladótól az ingatlanhoz fûzõdõ esetleges, jelenleg nem ismert környezeti terheket is.
A területen 3600 tonna mésziszap tárolása történik,
annak késõbbi elszállításához a pályázónak hozzá kell járulnia.
A nyilvános pályázat ideje alatt az 541/1. hrsz.-ú ingatlan vázrajzi megosztása várható, amellyel a helyrajzi szám
módosulhat. Errõl az érdeklõdõket a pályázat kiírója külön
tájékoztatja.
A vételárba a hitelezõi követelések beszámítására nincs
lehetõség ezt felszámoló kizárja.
A vételár kiegyenlítése az adásvételi szerzõdés létrejöttének és a birtokbalépésnek is elõfeltétele.
Az értékesítésre kerülõ ingatlanért (ingatlanokért) és
annak egyes részeiért a felszámoló kellékszavatosságot
nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált
állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy valamennyi más költség a pályázót (vevõt) terheli, továbbá az
esetleg késõbb felmerülõ (megismerendõ) és az adásvétel
idõpontjában nem ismert környezeti terhet is a vevõ viseli.
A pályázatokat legkésõbb – az ajánlott vételár és a fizetési mód megjelölésével – a Cégközlönyben való megjelenéstõl (2008. szeptember 4.) számított 20. napon, délelõtt
10 óráig kérjük írásban, személyesen vagy postai úton benyújtani a felszámoló irodájába: PECUNIAAGORA Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Zrt., 8900 Zalaegerszeg, Békeligeti u. 1. (Postacím: 8901 Zalaegerszeg,
Pf. 19).
A zárt borítékra kérjük ráírni: „Hidroterra Kft. f. a. Pályázat”.
A pályázatok bontása és elbírálása a benyújtási határidõ
lejárta után számított 10 munkanapon belül megtörténik.
A felszámoló értesíti az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy a törvény szerinti elõvásárlási jogukkal csak a pályázat keretén és feltételein belül élhetnek.
A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki.
Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az ajánlatte-
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võk között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor,
melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a részt vevõkkel a felszámoló ismerteti.
Bõvebb felvilágosítás kapható dr. Szabó Ernõ felszámolóbiztostól 06 (92) 510-466, 06 (92) 321-236-os telefonszámokon [telefax: 06 (92) 510-426].

A VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (Cg.: [01 10 044074]; székhely:
1051 Budapest, Mérleg u. 12. V. 78.; korábbi székhely:
7621 Pécs, Mátyás király u. 21.; levelezési cím: 7601 Pécs,
Pf. 378), a Monopoly’S Kereskedelmi, Vendéglátó,
Szolgáltató és Ügynöki Korlátolt Felelõsségû Társaság
„f. a.” (Cg.: [11 09 011715]; 2500 Esztergom, Madách
u. 3.; adószáma: [10976993-2-11]) Komárom-Esztergom
Megyei Bíróság 3. Fpk. 11-06-070262/5. számú jogerõs
végzésével kijelölt felszámolója
nyilvános pályázati felhívás
útján kívánja értékesíteni adós gazdálkodószervezet tulajdonát képezõ alábbi vagyonelemeket:
1. a Pannon Lúd Mezõgazdasági és Szolgáltató Kft.ben (Cg.: [04 09 003431]) lévõ 1 610 000 Ft (egymillióhatszáztízezer forint) névértékû üzletrésze,
2. a Szentkirályszabadja
– zártkert 999/2. hrsz. alatt felvett 1025 m2 alapterületû
kivett hétvégi ház és udvar,
– valamint zártkert 999/1. hrsz. alatt felvett 1262 m2
kert megjelölésû ingatlanokat, együttesen.
Ingatlanok együttes bruttó irányára: 15 000 000 Ft (tizenötmillió forint).
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a VECTIGALIS Zrt.,
8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 13. illetve 8901 Zalaegerszeg, Pf. 235 címekre kér, „Monopoly’S Kft. f. a. VÉTELI
AJÁNLAT” megjelöléssel, zárt borítékban személyesen
vagy postai úton eljuttatni.
A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételérõl elismervényt állít ki.
Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: magánszemély
ajánlattevõ esetében a pályázó nevét, személyi adatait, címét, az azonosításra alkalmas további adatokat, az ajánlott
nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot
60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, valamint a vételár
fedezetének 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.
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Az ajánlatok benyújtásának idõpontja: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008.
szeptember 4.) számított 15. nap 12 óra.
Az értékesítéssel kapcsolatos további információ a
felszámoló szervezet munkatársától, Péter Márta igazgatótól a 06 (30) 946-5537-es telefonszámon kérhetõ.
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 jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázatot
megfelelõ ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki.
Megfelelõ, azonos értékû ajánlatok esetén az ajánlattevõk között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor,
melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a részt vevõkkel a felszámoló ismerteti.
Az elõvásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló
felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy a jog gyakorlására irányuló szándékukat az ajánlatok benyújtási határidejéig írásban jelentsék be.

A TREND Gazdasági Képviseleti Korlátolt Felelõsségû
Társaság (Cg.: [01 09 865447]; székhelye: 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B II. 17. – Csongrád megyei képviselete: 6722 Szeged, Jósika u. 41. – felszámolóbiztos dr. Balázs Gabriella) mint a FLÓRA TRADE PANNÓNIA
Termelõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „f. a.” (Cg.: [06 09 010769]; székhelye:
6758 Röszke, Tanya 17.) Csongrád Megyei Bíróság 11.
Fpk. 06-07-000325/9. számú 2007. november 6-án jogerõre emelkedett végzésében kijelölt felszámolója
nyilvános pályázaton
értékesítésre meghirdeti a gazdálkodószervezet kizárólagos tulajdonát képezõ alábbi vagyontárgyakat: (mindkét
ingatlan a régi 5-ös fõútvonal Szeged–Röszke közötti szakaszán helyezkedik el).
1. A Szeged III. kerület 02105/4. hrsz. alatt felvett,
4643 m2 földterületû „kivett” mûvelési ágú, benzinkút
megnevezésû, külterületi ingatlan (a felépítmény hasznos
alapterülete 51 m2).
– Irányár: 3 750 000 + áfa bruttó 4 500 000 (négymillió-ötszázezer forint).
– Bánatpénz: 500 000 (ötszázezer forint).
2. A Röszke 0231/17. hrsz. alatt felvett 6303 m2 földterületû, „kivett” mûvelési ágú, benzinkút megnevezésû,
külterületi ingatlan (a felépítmény hasznos alapterülete:
125 m2).
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– Irányár: 8 500 000 + áfa bruttó 10 200 000 (tízmillió-kettõszázezer forint).
– Bánatpénz: 1 000 000 (egymillió forint).
Egyben a felszámoló tájékoztatja az ajánlattevõt arról
is, hogy
– a meghirdetett ingatlanok az általános forgalmi adó
hatálya alá tartozó adóalanyok esetében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-a
alapján kerülnek értékesítésre,
– a vagyontárgyak megtekintett állapotban – környezeti kármentesítés nélkül kerülnek értékesítésre, a felszámoló a kellékszavatosságot kizárja,
– a vagyontárgyakra önálló, illetõleg együttes ajánlat is
tehetõ,
– a felszámoló a vagyontárgyakat érintõen beszámításra vonatkozó ajánlatot nem fogad el.
A pályázati ajánlat benyújtásának határideje, tartalmi és
formai követelményei:
– Az ajánlatokat legkésõbb a jelen hirdetmény Cégközlönyben történõ megjelenését (2008. szeptember 4.) követõ
30. nap 12 óráig lehet tértivevényes küldeményként postára adni kettõs zárt borítékban két egyezõ példányban.
A belsõ boríték a feladóra vonatkozó semminemû utalást
nem tartalmazhat azon kizárólag a „Flóra Trade Pannónia”
megjelölés szerepelhet.
– Ezt megelõzõen a bánatpénzt az ajánlattevõ köteles
letétbe helyezni a felszámoló K&H Bank Nyrt.-nél vezetett 10200483-36111448-00000000 számú bankszámlájára. A bánatpénznek legkésõbb az ajánlat benyújtására nyitva álló határidõ utolsó napját megelõzõen jóváírásra kell
kerülnie a fenti számlán. Az utaláson fel kell tüntetni a
„Flóra Trade Pannónia bánatpénz” megjelölést. A bánatpénz eredményes pályázat esetén a vételárba beszámít. Az
az ajánlattevõ érdekkörét érintõen bekövetkezett elállás
esetén nem követelhetõ vissza. Sikertelen pályázat esetén
a bánatpénz 8 banki napon belül kamatmentesen kerül
visszafizetésre.
– Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ teljes
személyi adatait (gazdálkodószervezet esetén: cégnevet,
székhelyet, adószámot, bankszámlaszámot és a képviseletre jogosult adatait) a vagyontárgy megjelölését, megajánlott nettó, illetõleg bruttó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket és annak határidejét, a vételár fedezetét, továbbá nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevõ ajánlata
benyújtásával 60 napig ajánlati kötöttséget vállal.
– Az ajánlathoz minden esetben csatolni kell a bánatpénz letétbe helyezését igazoló pénzintézeti igazolást, magánszemély esetén a személyi azonosságát igazoló hatósági igazolvány két tanú által hitelesített másolatát, gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot, illetõleg aláírási címpéldányt, egyéni vállalkozó
esetén a vállalkozói igazolvány hitelesített másolatát, valamint a vételár biztosítékának hitelt érdemlõ igazolását.
A pályázat ajánlatok elbírálása:
– Az ajánlatok felbontása nem nyilvános úton, hanem a
felszámolóbiztos és a közjegyzõ jelenlétében történik a pá-

2008/37. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

lyázati határidõ lejártát követõen 15 napon belül. A beérkezett ajánlatokat a felszámoló a bontást követõ 15 napon
belül értékeli és vevõkijelölés útján dönt az ajánlat elfogadásáról. Ezt követõ 15 napon belül köti meg a szerzõdést a
vevõvel. A vagyontárgyak birtokba, illetõleg tulajdonba
adására a vételárnak a szerzõdés szerinti teljes kiegyenlítése esetén kerül sor.
– A felszámoló elõnyösebbnek minõsítheti azt az ajánlatot, amelyben magasabb vételárt jelölt meg az ajánlattevõ, illetõleg kedvezõbb elbírálást nyerhet az az ajánlat is,
amely valamennyi vagyontárgy együttes megvásárlására
vonatkozik.
– Az ajánlatot tevõket a pályázat eredményérõl a bontástól számított 15 napon belül a felszámoló értesíti.
– A jelen pályázati felhívás a felszámoló részére nem
jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló megfelelõ
ajánlat hiányában dönthet úgy, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.
– A pályázati határidõt követõen érkezett ajánlat, valamint a tartalmi, illetõleg a formai követelményeknek meg
nem felelõ pályázat érvénytelen, azokat a felszámoló elutasítja.
– Amennyiben az egyes vagyontárgyak vonatkozásában több azonos értékû (a vételár vonatkozásban legfeljebb 10%-kal eltérõ) ajánlat érkezik, a felszámoló a pályázat nyertesének eldöntése érdekében nyilvános ártárgyalást tûz ki, melynek feltételeirõl, idõpontjáról és helyérõl
az érdekelteket értesíti.
– A felszámoló felhívja az elõvásárlásra jogosultak figyelmét, hogy e jogukat – igazoltan – a nyilvános pályázat
keretein belül gyakorolhatják és ezen szándékukat a pályázati határidõn belül írásban jelentsék be a felszámolónak.
A felszámoló a véglegesen kialakult vételárat közli az elõvásárlásra jogosulttal. Aki a bánatpénznek megfelelõ foglaló letétbe helyezésével nyilatkozik vételi szándékáról.
Ez esetben a felszámoló az elõvásárlásra jogosulttal köt
szerzõdést. Amennyiben az elõvásárlásra jogosult a rendelkezésére álló határidõn belül nem nyilatkozik, illetõleg
a vételi ajánlatot teljeskörûen nem fogadja el, valamint az
adásvételi szerzõdést nem köti meg a felszámoló úgy tekinti, hogy elõvásárlási jogával nem kíván élni.
A vagyontárgyak elõre egyeztetett idõpontban megtekinthetõek. Az elõzetes idõpont egyeztethetõ, valamint a
pályázattal kapcsolatosan további információ kérhetõ
munkanapokon 8–16 óra között a felszámoló Csongrád
megyei képviseletén vagy a 06 (3) 983-1223-as mobilszámon, illetõleg a 06 (62) 543-261-es faxszámon.

A TÍZEK Felszámoló, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
(Cg.: [01 09 729062]; 1211 Budapest, Gyepsor u. 1.) mint
a PLUSZ TRADE BUBO Kereskedelmi Kft. „f. a.”
(Cg.: [12 09 002458]; 2658 Pusztaberki, Kossuth u. 15/B;
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levelezési cím: 3963 Karcsa, Táncsics M. út 1.) felszámolója, Megay Róbert Péter felszámolóbiztos
nyilvános pályázat
útján értékesítésre meghirdeti az alábbi vagyonelemeket:
Írószerek 97 tételszámon 500 000 Ft nettó értékben egyben történõ értékesítésre.
Az ajánlati feltételeket tartalmazó tájékoztató anyag és
a jelentkezési lap megtekinthetõ, illetve 20 000 Ft
+ áfa/csomag áron megvásárolható a felszámolónál.
A pályázaton való részvétel feltételei:
– az írásban benyújtott ajánlat, melynek tartalmaznia
kell a megvásárolni szándékozott tétel/ek ajánlott vételárát, a fizetés módját, a fizetési feltételekre vonatkozó nyilatkozatokat, fedezetigazolást;
– a pályázó fõbb adatait (személyi igazolvány vagy
30 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány);
– a megvásárolni kívánt tétel/ek irányára 10%-ának
megfelelõ ajánlati biztosíték befizetése a PLUSZ TRADE
BUBO Kft. „f. a.” nevére a felszámolónál pénztári befizetéssel, vagy a felszámoló TÍZEK Kft. Erste Bank Nyrt.-nél
vezetett 11994105-06368915-10000001 számú bankszámlájára történhet, legkésõbb az ajánlatok benyújtása
idõpontjáig;
– a pályázónak nyilatkoznia kell, hogy ajánlatát a leadási határidõtõl számított 20 napig fenntartja.
A vételi ajánlatot zárt borítékban, ,,PÁLYÁZAT” megjelöléssel írásban, legkésõbb a Cégközlönyben való megjelenéstõl (2008. szeptember 4.) számított 15. nap 10 óráig
kell benyújtania a kijelölt felszámoló székhelyén, átvételi
elismervény ellenében, vagy bizonyított postai feladással.
Az ajánlatok bontása és értékelése a megjelenéstõl számított 20 napon belül, közjegyzõ elõtt történik. Az értékesítésre meghirdetett vagyon bemutatását elõzetes értesítés
esetén biztosítjuk, arról készült tájékoztató anyag a felszámolónál megtekinthetõ. További információt dr. Megay
Oktávtól lehet kérni a 06 (30) 943-4216-os telefonszámon.
Az ajánlati biztosítékot (bánatpénzt, nem kamatozik)
eredményes pályázat esetén a vételárba beszámítjuk, sikertelen pályázók részére a befizetett összeget visszautaljuk. Az eredményes, de szerzõdést nem kötõ pályázó a bánatpénzt elveszti.
A felszámoló felhívja a törvényen és szerzõdésen alapuló elõvásárlásra jogosultakat, hogy ezen jogukat a pályázati feltételekben meghatározott idõpontig jelentsék be.
Eredményes pályázat esetén a szerzõdési feltételek elfogadásával és teljesítésével 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 a pályázatot részben vagy egészben eredménytelennek nyilvánítsa.
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A HELP Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
(Cg.: [18 09 000505]; 9700 Szombathely, Kiskar u. 1.)
mint a VASÉP Építési-Szerelési Kft. „f. a.” (Cg.:
[18 09 000348]; 9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2.)
a Vas Megyei Bíróság 4. Fpk. 18-01-000024/33. számú
végzésével kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló társaság tulajdonát képezõ, a Fõvárosi Ítélõtábla
3.Pf.20.250/2005/2. számú határozatával új eljárást utasított 32 000 000 Ft névértékû, jogalap és behajthatóság
szempontjából bizonytalan megítélésû követelést.
Bánatpénz: 500 000 Ft (ötszázezer 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 bizonyító banki igazolást vagy
pénztárbizonylatot.
A pályázatban való részvétel feltétele a bánatpénz befizetése legkésõbb a pályázat benyújtásának idõpontjáig, a
felszámoló által az érdeklõdõknek megadott bankszámlára
vagy pénztárba.
A vételárba a hitelezõi követelések beszámítására nincs
lehetõség, ezt a felszámoló kizárja.
A pályázatokat legkésõbb – az ajánlott vételár és fizetési mód megjelölésével – a Cégközlönyben való megjelenéstõl (2008. szeptember 4.) számított 15. napon délelõtt
10 óráig kérjük írásban, személyesen vagy postai úton benyújtani a felszámoló irodájába: 9700 Szombathely, Kiskar u. 1. (postacím: HELP Kft., 9700 Szombathely, Pf. 67),
vagy a zalaegerszegi irodájába: 8900 Zalaegerszeg, Békeligeti u. 1. (postacíme: HELP Kft., 8901 Zalaegerszeg,
Pf. 19).
A zárt borítékra kérjük ráírni: ,,VASÉP-SZER Kft. f. a.
Pályázat”.
A pályázatok bontása és elbírálása a benyújtási határidõ
lejárta után számított 20 munkanapon belül megtörténik.
A felszámoló értesíti az 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.
Bõvebb felvilágosítás kapható dr. Szabó Ernõ felszámolóbiztostól a 06 (92) 510-466, 06 (92) 321-236-os telefonszámokon [telefax: 06 (92) 510-426].

A BIS Csõdgondnok és Tanácsadó Zrt. (Cg.:
[01 10 043489]; 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C) mint
a FÉG-SZOLG 2000 Fûtõkészülék Kereskedelmi és
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Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [01 09 682181]; 1103 Budapest, Gyömrõi út 128.) adós felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti a felszámolás alatt álló társaság tulajdonát
képezõ alábbi vagyonát:
Vízmelegítõ-, fûtõkészülék és kombi gázkészülék alkatrészek 2 729 000 Ft irányáron, a meghirdetett ár az áfa
összegét nem tartalmazza.
A felszámoló a meghirdetett vagyonelemeket megtekintett állapotban értékesíti, a berendezések mûködõképes állapotáért felelõsséget nem vállal, a kellékszavatosságot kizárja. A pályázaton elõnyt élveznek azon pályázók, akik a
meghirdetett alkatrészek egy tételben történõ vásárlásának
szándékával pályáznak.
Tájékoztatást ad: Bíró Zoltán, a 06 (1) 202-5580-as telefonszámon.
A megtekintés kizárólag a felszámolóval elõzetesen
egyeztetett idõpontban lehetséges.
A pályázaton történõ részvétel feltétele a 270 000 Ft
összegû bánatpénz befizetése a pályázat benyújtásának határnapjáig a felszámoló BIS Zrt. 1160000600000000-25146336 számú számlájára, és az errõl
szóló igazolásnak a pályázathoz történõ csatolása.
A bánatpénz a vételárba beszámít, sikertelen pályázat
esetén 10 napon belül kamatmentesen, a banki költség levonása után visszafizetésre kerül.
A pályázatokat tértivevényes levéllel a felszámoló címére – BIS Zrt., 1276 Budapest, Postafiók: 27 – kérjük
megküldeni, vagy személyesen az 1123 Budapest, Ráth
György u. 1/C fszt. 3. sz. alatti irodájába beadni munkanapokon 10 órától 14 óráig. A borítékra írják rá: ,,FÉGSZOLG 2000 Kft. „f. a.” Pályázat”.
A pályázatok beérkezésének határideje:
2008. szeptember 22. 12 óra.
A borítékon, amely a pályázatot tartalmazza, más felirat
nem lehet. Ha beküldése postán történik, akkor a pályázati
borítékot egy másik borítékban kell elhelyezni.
A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ nevét, címét, gazdálkodó szervezet esetén 30 napnál nem régebbi
cégkivonatot, a cégjegyzésre jogosult személy aláírási
címpéldányát másolatban, az ajánlati ár egyértelmû meghatározását, a fizetés módját, az ajánlat érvényességi idejét, amely nem lehet kevesebb mint a benyújtási határidõt
követõ 30 nap.
A felszámoló értesíti az elõvásárlási joggal rendelkezõket, hogy elõvásárlási jogukat ezen nyilvános pályázat keretében gyakorolhatják.
A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében történik a fenti benyújtási határidõt követõ 10 napon belül. A
pályázók a nyilvános pályázat eredményérõl a bontást követõ idõponttól számított 10 napon belül értesítést kapnak.
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A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent
értékesítési kötelezettséget.
A felszámoló fenntartja a jogot arra, hogy a 10%-on belüli árat ajánlók között ártárgyalást tartson, illetve – megfelelõ ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilvánítsa a pályázatot.
Az adásvételi szerzõdésnek a pályázat nyertesével történõ megkötésének végsõ határideje: 2008. október 24.

Az LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértõ Kft. (Cg.:
[01 09 566001]; székhely: 1032 Budapest, Vályog u. 2.
Sz.-Sz.-B. megyei iroda; 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3.
II. 7.; e-mail cím: k.szer-va-ker@chello.hu) mint a
BEREG-VIDI Bt. „f. a.” (Cg.: [15 06 085024]; 4832
Tiszavid, Jókai u. 32.) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság által kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti a társaság alábbi ingatlanát:
I. Ingatlan:
Az ingatlan Tiszaszalka 027/28. hrsz.-on fekvõ kivett
(major) megnevezésû, 4311 m2 alapterületû telken fekszik,
mely a valóságban Tiszaszalka község belterületéhez közel (5-600 m) helyezkedik el, a korábbi tsz.-telep megosztásából alakult ki.
– Az ingatlanon egy darab épület található. Az ingatlan
szilárd burkolatú úton megközelíthetõ.
– Az üzemi épület alapterülete 330 m2, felújítása szükséges.
Irányár: 500 000 Ft.
Bánatpénz: 100 000 Ft.
Az áfa felszámítása a szerzõdéskötéskor hatályban levõ
áfatörvény szerint történik.
II. A pályázaton való részvétel feltétele:
– A pályázatot postai úton, kettõs borítékban kell benyújtani a pályázatot kiíró LQD Kft. (4400 Nyíregyháza,
Jókai tér 3. II. 7.) címére. A borítékon tüntessék fel, hogy
,,Pályázat a BEREG-VIDI Bt. f. a. ingatlanára”.
A pályázat beérkezésének határideje:
2008. szeptember 19.
– Az ajánlatokat tartalmazó borítékok felbontására és a
pályázat elbírálására közjegyzõ jelenlétében kerül sor, a
beküldési határidõt követõ 8 napon belül.
– A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy megfelelõ ajánlat hiányában bármely pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítson.
– Amennyiben az ingatlanra több megfelelõ, azonos értékû – a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérõ
– árajánlat érkezik, a felszámoló ártárgyalást tûz ki, mely-
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nek idõpontjáról és helyérõl az érintett feleket írásban értesíti.
– Az ártárgyalás során az ajánlatok az ajánlati ár emelésével módosíthatóak.
– A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás Varga Zsolt felszámolóbiztostól kérhetõ a 06 (42) 500-077,
vagy a 06 (20) 464-7505-ös telefonszámokon.
– A pályázatnak tartalmazni kell a pályázó adatait (társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, vagy érkeztetett társasági szerzõdést, aláírási címpéldányt), a pályázat során eljárásra jogosult személy meghatalmazását,
az ajánlott vételárat, amelyen felül vevõ köteles fizetni a
szerzõdéskötés költségeit.
– A nyertes pályázóval az adásvételi szerzõdést 8 napon belül megkötjük. A bánatpénz a vételárba beszámít,
eredménytelen pályázat esetén, 8 napon belül visszafizetésre kerül. A teljes vételárat a szerzõdéskötést követõ 8
napon belül kell megfizetni.
– A felszámoló felhívja az elõvásárlási joggal rendelkezõk figyelmét, hogy az elõvásárlási jog gyakorlására irányuló szándékukat, a pályázat benyújtásának idõpontjáig
írásban jelentsék be a felszámoló szervezet felé.
– A pályázat érvényességének feltétele, hogy a megjelölt bánatpénz a pályázat benyújtásának idõpontjáig befizetésre kerüljön a felszámoló által felügyelt Szabolcs Takarékszövetkezetnél vezetett 68800109-11073268 sz.
bankszámlaszámra.
– A meghirdetett ingatlan elõzetesen egyeztetett idõpontban megtekinthetõ.

A CSABAHOLDING Kft. (Cg.: [01 09 683720]; székhelye: 1146 Budapest, Thököly út 59/A) mint az Eurobike
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.:
[02 09 067833]; székhelye: 7693 Hird, Zengõ u. 58.) adós
kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti a nevezett felszámolás alatt álló szervezet
következõ vagyontárgyát: Peugeot Partner 170 CD típusú,
2000-es gyártású tehergépkocsi. Irányára nettó 350 000 Ft.
A nyilvános értékesítésen tulajdonjogot szerzõ pályázó
az adóssal szemben beszámítással nem élhet.
Az értékesítésre kerülõ vagyontárgy megtekinthetõ a
Transfer Autó Kft., Pécs, Makay u. 8. sz. alatti telephelyén, Regényi Zsolttal [telefon: 06 (20) 977-1715] történõ
elõzetes egyeztetést követõen. Az értékesítéssel kapcsolatban tájékoztatást ad Simon József felszámolóbiztos
[telefon: 06 (30) 235-0736].
A pályázaton történõ részvétel feltétele 50 00 0 Ft bánatpénznek a felszámoló CSABAHOLDING Kft. CIB
Bank Rt.-nél vezetett 10700165-04411402-52200005 számú számlájára történõ befizetése, illetve az errõl szóló igazolásnak a pályázathoz történõ csatolása. Fizetéskor, illet-

6358

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

ve átutaláskor a bizonylatra kérjük ráírni: „Eurobike Kft.
f. a. pályázati bánatpénz”.
A bánatpénz a vételárba beszámít, sikertelen pályázat
esetén 8 banki napon belül, kamatmentesen visszafizetésre
kerül. A pályázatban kérjük megjelölni, hogy sikertelen
pályázat esetén milyen bankszámlaszámra kérik a bánatpénz visszautalását.
A pályázatokat a felszámoló pécsi irodájába – 7633
Pécs, Endresz Gy. u. 2. I. em. – kérjük postai úton, vagy
személyesen beadni, személyes beadás esetén munkanapokon 10–12 óra között. A borítékra írják rá: „Eurobike
Kft. f. a. pályázat”. A pályázatok beérkezésének végsõ határideje a hirdetmény Cégközlönyben való közzétételét
(2008. szeptember 4.) követõ 15. nap 12 óra.
A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ nevét, címét, gazdálkodó szervezet esetén 30 napnál nem régebbi
cégkivonatot, a cégjegyzésre jogosult személy aláírási
címpéldányát, a nettó ajánlati ár egyértelmû meghatározását, a fizetés módját, az ajánlat érvényességi idejét, amely
nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határidõt követõ
30 nap.
A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében történik, a pályázók a nyilvános pályázat eredményérõl értesítést kapnak.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítsa és új pályázat kiírásáról
döntsön.
Amennyiben több megfelelõ, vagy a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérõ pályázat érkezik, a pályázat kiírója nyilvános ártárgyalást tart, melyrõl az érdekelteket értesíti.

A CREDIT-AUDIT Üzletviteli Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (cégjegyzékszám: [01 09 674540]
székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 2.; levelezési címe: 4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10.) mint a
,,TVILL 2000” Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság „f. a.” (cégjegyzékszáma: [09 06 008101]; 4124
Esztár, Rákóczi u. 21.) Hajdú-Bihar Megyei Bíróság által
kijelölt felszámolója,
nyilvános pályázat
útján meghirdeti értékesítésre az adós gazdálkodó szervezet alábbi tárgyi eszközeit: 2 db horonymaró gép.
Irányár: bruttó 150 000 Ft/db.
Érvényes pályázatot a felszámoló a meghirdetett tárgyi
eszközökre külön-külön és egy tételben is befogad.
A meghirdetett tárgyi eszközök – elõzetes egyeztetés
után – tekinthetõk meg.
A vételárba hitelezõi követelések beszámítására nincs
lehetõség.
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Részvételi feltételek:
A pályázati ajánlatokat írásban két példányban, a pályázóra utalás nélkül ,,TVILL 2000” Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. „f. a.” felirattal ellátott, zárt borítékban kell
benyújtani személyesen vagy postai úton a CREDITAUDIT Kft., 4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10. sz.
alatti irodájába.
Pályázni az irányár 30%-ának megfelelõ bánatpénz
megfizetésével lehet.
Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: az ajánlattevõ nevét, címét, a megajánlott bruttó vételárat, a vállalt fizetési
feltételeket, nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevõ 30 napos ajánlati kötöttséget vállal, a bánatpénz befizetésének
igazolását. A bánatpénzt a felszámoló debreceni irodájában lehet készpénzben befizetni, valamint a CREDITAUDIT Kft. Budapest Bank Rt. debreceni fiókjánál vezetett 10103434-47179428-00000002 számú bankszámlaszámára a pályázat benyújtására kiírt határidõt megelõzõ
nap 12 óráig. A befizetett bánatpénz a pályázati nyertesnek
a vételárba beszámít. Nem jár vissza a bánatpénz, ha az
ajánlattevõ ajánlatát az ajánlati kötöttség tartama alatt
visszavonja. A többi pályázó részére a befizetett összeg az
értékelést követõ 8 napon belül visszautalásra kerül.
Az ajánlatok benyújtásának határideje: a pályázat Cégközlönyben való közzétételétõl (2008. szeptember 4.) számított 15. napon, déli 12 óra.
Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
5 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A pályázók a nyilvános pályázat eredményérõl ezen idõponttól
számított 5 munkanapon belül értesítést kapnak. Az értékelés eredményérõl jegyzõkönyv készül, melyet bármely
hitelezõ megtekinthet.
A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. Ha
több megfelelõ, azonos értékû (a vételár vonatkozásában
legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázat érkezik, a felszámoló a
pályázók között nyilvános ártárgyalást tart, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a felekkel
közli.
További információ a felszámolótól – Mike Ibolya, telefon: 06 (52) 531-597 – szerezhetõ be.

Az Alexander & Co. Gazdasági Szaktanácsadó Kft.
(Cg.: [01 09 709122]; 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
I. 8.) mint a FINTEX Rövidáru Kereskedelmi és Készítõ
Korlátolt Felelõsségû Társaság „f. a.” (Cg.: [01 09
071224]; 1123 Budapest, Kékgolyó u. 4.) felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló társaság
tulajdonát képezõ készletet, amelyek a következõk:
– rövidáruk (gombok, szalagok, cérna, flitter díszítõk,
cipõfûzõk stb.), amelynek becsértéke bruttó 11 632 500 Ft
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(tizenegymillió-hatszázharminckettõezer-ötszáz forint).
A társaság készletét a felszámoló egyben kívánja értékesíteni.
A megvásárlásra felkínált vagyoni eszközökért kellékszavatosságot a felszámoló nem vállal. Beszámítással élni
nem lehet. A pályázatokat a felszámoló postacímére (1396
Budapest, 62. Pf. 464), vagy a felszámoló székhelyére
(1042 Budapest, Árpád út 57–59. I. 8.) kell benyújtani a
Cégközlönyben való közzétételtõl (2008. szeptember 4.)
számított 15 napon belül. A pályázati borítékra kérjük ráírni a FINTEX Kft. „f. a.” rövidáruk jeligét. A pályázatok
bontására a jelen közzétételt követõ 15 nap eltelte után,
közjegyzõ jelenlétében kerül sor.
A pályázaton az vehet részt:
– aki pályázatát a fenti határidõben és jeligével a felszámolóhoz eljuttatta, amely a szükséges igazolásokat tartalmazza,
– aki a becsérték 10%-át, mint bánatpénzt a Alexander
& Co. Kft.-nek a (Budapest Bank Rt.-nél vezetett
10103173-49893900-01000001 sz. bankszámlájára átutalással, vagy az 1042 Budapest, Árpád út 57–59. I. 8. sz.
alatti székhelyen lévõ házipénztárba) befizette úgy, hogy
az legkésõbb a pályázat bontásakor minden kétséget kizáróan igazolva legyen;
– aki legalább 60 napi ajánlati kötöttséget vállal;
– aki a vételár megfizetésére a szerzõdés megkötését
követõen 8 napon belüli teljesítést vállal.
A felszámoló a pályázatokat a jelen közzétételt követõ
30 napon belül bírája el, s egyben azt – megfelelõ ajánlat
hiányában – eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén
az ajánlattevõk között nyilvános ártárgyalásra kerül sor,
amelynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a részt vevõkkel a felszámoló ismerteti. A pályázattal
kapcsolatban további információk szerezhetõk: Király
István felszámolóbiztostól a 06 (1) 428-1061-es telefonszámon.

A Délprodukt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Cg.:
[06 09 001253]; 6726 Szeged, Petrozsényi u. 16/4.;
Sáfrány Mihály felszámolóbiztos) mint a ,,HUNEU” Kereskedelmi és Termelõ Bt. „f. a.” (Cg.: [06 06 004234]
6783 Ásotthalom, I. kerület 5.) felszámolója az 1991. évi
IL. tv. 49/A. § (1) bekezdése alapján
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– Domaszék külterület, 0256/65. hrsz.-ú gyep (rét) mûvelési ágú 9860 m2 15,38 AK értékû földterület.
Irányár: 250 000 Ft.
A pályázaton való részvétel feltétele:
– 40 napos ajánlati kötöttség vállalása,
– az irányár 5%-ának bánatpénzként történõ befizetése
a Délprodukt Kft. Erste Bank Rt. szegedi fiókjánál vezetett
11606002-05654300-06000003 számú számlájára
„HUNEU” Bt. f. a.” megjelöléssel, legkésõbb a pályázat
benyújtásának határidejéig,
– a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó fõbb adatait, az ajánlott áfamentes vételárat, a fizetési feltételekre
vonatkozó nyilatkozatot és fedezetigazolást.
A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy
– a megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa és új pályázat kiírásáról döntsön,
– több azonos (10%-on belüli) árajánlat esetén a felszámoló nyilvános ártárgyalást tart, melynek idõpontját és helyét az érdekeltekkel az ártárgyalást megelõzõen írásban
közli. A pályázatok elbírálása során elõnyben részesítjük
azon pályázót, aki vállalja az azonnali készpénzfizetést.
Az írásos pályázati ajánlatokat kettõ példányban zárt
borítékban ,,HUNEU” Kereskedelmi és Termelõ Bt. f. a.
pályázat” jeligével, a Délprodukt Kft., 6722 Szeged, Attila
u. 11. szám alatti irodájában kell benyújtani. Az ajánlatok
benyújtási idõpontja: legkésõbb jelen hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008. szeptember 4.) számított 15. nap 12 óra.
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, annak eredményérõl az érdekelteket értesíti. Az értékelésrõl jegyzõkönyv készül, melyet bármelyik
hitelezõ megtekinthet.
Az elõvásárlásra jogosultak elõvásárlási szándékukat a
pályázat benyújtási határidejéig írásban nyújthatják be.
A meghirdetett vagyontárggyal kapcsolatos felvilágosítás
és a pályázatal kapcsolatos egyéb kérdések tekintetében
rendelkezésre áll: Masa Jenõ a felszámoló megbízottja
[tel.: 06 (62) 426-375].

nyilvános pályázat
útján kívánja értékesíteni az adós cég vagyonát az alábbiak
szerint:
Az adásvétel tárgya:
Ingatlan
– Domaszék külterület, 0256/61. hrsz.-ú szántó mûvelési ágú 9885 m2 12,06 AK értékû földterület.
Irányár: 300 000 Ft.

A STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft. (Cg.:
[01 09 724084]; 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.), mint a
SATLINE Kereskedelmi és Korlátolt Felelõsségû Társaság „f. a.” (Cg.: [01 09 267083]; 1103 Budapest, Noszlopy u. 1.) – a Fõvárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma 19.
Fpk. 01-07-000024/4. sz. számú végzésével – kijelölt fel-
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számolója (képviseli: Kovács Péter felszámolóbiztos) a folyamatban lévõ felszámolás keretében
nyilvános pályázat
útján értékesíteni kívánja az adós ismertté vált alábbi vagyontárgyát:
Vegyes írószer (119 261 db toll).
Pályázati irányár: 1 300 000 Ft.
Bánatpénz: 130 000 Ft.
A pályázaton való részvétel feltételei:
– Meghatározott összegû bánatpénz megfizetése a felszámoló irodájában (STANDARD Kft., 1137 Budapest,
Pozsonyi út 32.) a SATLINE Kft. „f. a.” pénztárába vagy a
felszámoló MKB Rt.-nél vezetett 10300002-2592228249020023 számú bankszámlájára történõ utalással.
– A bánatpénz a vételárba beszámításra kerül, eredménytelen pályázat esetén 8 napon belül a pályázó részére
visszautalásra kerül.
– A vételárba történõ beszámítást a törvény kizárja.
– A pályázatot legkésõbb (az ajánlott vételár és fizetési
mód megjelölésével) jelen hirdetmény Cégközlönyben
való közzétételétõl (2008. szeptember 4.) számított 15. napon 12 óráig személyesen kell leadni a STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft. 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. címére.
– Az ajánlatot zárt borítékban kell elhelyezni, a borítékon kérjük feltüntetni: „SATLINE Kft. f. a. pályázat”.
– Az ajánlatnak tartalmaznia kell jogi személynél és
gazdasági társaságnál a pályázó nevét, székhelyét, 30 napnál nem régebbi hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult tisztségviselõ aláírási címpéldányát, a megajánlott
bruttó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot
arról, hogy az ajánlattevõ 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, a vételár fedezetének igazolását.
Magánszemélynél az ajánlatnak tartalmaznia kell nevét,
címét, személyi adatokat, azonosításra alkalmas további
adatokat, a megajánlott bruttó vételárat, a vállalt fizetési
feltételeket, nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevõ 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, a vételár fedezetének igazolását.
– A pályázatok bontásáról közjegyzõ jelenlétében a
pályázati leadási határidõ lejárta után 15 napon belül kerül sor.
– A pályázat eredményérõl a felszámoló a bontástól
számított 10 napon belül írásban értesíti az ajánlattevõket.
– Az elõvásárlási jog gyakorlására jogosultak a jogosultságukat – a jogosultság igazolásával együtt – az ajánlat
benyújtásának idõpontjáig jelenthetik be a felszámolónak.
– Elõnyt élvez az a pályázó, aki az összes vagyonelemre vételi ajánlatot tesz.
A felszámoló a pályázatot (megfelelõ pályázat hiányában) eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot hirdethet ki.
A beérkezett ajánlatok alapján a felszámoló értékesítési
versenytárgyalást tart, amennyiben a megajánlott vétel-
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árak közötti eltérés 10%-on belül van. Ennek helyérõl, idejérõl, szabályairól írásban értesíti az ajánlattevõket.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.
A felszámoló a hatályos 1991. évi XLIX. törvény alapján felhívja az esetleges érdekelteket elõvásárlási joguk
gyakorlása, és kéri, hogy a jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig írásban jelentsék be.
Bõvebb tájékoztatás kérhetõ Gyuricza Tibortól munkanapokon 8–12 óra között a 329-4940-es telefonszámon.

A KVANTÁL Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
(Cg.: [01 09 364827]; 1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 6–8.)
mint a TÕRÖS Faipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
„f. a.” (Cg.: [15 06 088901]; székhelye: 4937 Barabás,
Petõfi u. 7–9.) felszámolója (felszámolóbiztos Varsányi
István)
nyilvános pályázaton
meghirdeti az „f. a” gazdálkodó alábbi vagyoncsoportjait:
1. Ingatlan:
Mezõkövesd belterület, 5375/8. hrsz. alatt felvett, épület és udvar megnevezésû (a földrészlet összesen 3276 m2
területû) ingatlan.
Irányár: 9 000 000 Ft + áfa.
2. Termelõ berendezések együttesen: fûrészgép, tûzõgép, kapcsozó, 1 db OMESZ tûzõgép, élezõ, szegzõ, szalagfûrész, motoros fûrész, ipari varrógép, MS-660-as fûrészgép.
Irányár: 1 000 000 Ft + áfa.
3. Irodai berendezések, bútorzat:
Szekrények, heverõ, asztalok, székek.
Irányár: 50 000 Ft + áfa.
Az áfafizetés a vevõ kötelezettsége.
A felszámoló elsõsorban az egyes vagyoncsoportok
egyben történõ megvételére vár ajánlatokat.
Az eladásra kínált ingatlan és a vagyontárgyak megtekinthetõk elõzetes bejelentkezés után. Bejelentkezés: a 06
(42) 410-063-as telefonszámon, dr. Fehérvári Jánosnál.
Az ajánlattevõk egyösszegû fizetési ajánlatot nyújthatnak be.
Fizetési feltétel: szerzõdés aláírását követõ 15 napon
belül, átutalással.
Pályázat benyújtásának módja és ideje: a Cégközlönyben való megjelenést (2008. szeptember 4.) követõ 15. napon 13 óráig beérkezõen, kettõs zárt borítékban a KVANTÁL Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 6–8.) címére, bánatpénz megfizetése mellett. A belsõ zárt borítékra fel kell tüntetni: ,,TÕRÖS
Bt. f. a. pályázat”. A bánatpénz összege a vagyoncsoport
irányárának 10%-a. A bánatpénzt a KVANTÁL Kft. elkülönített 11644006-04460601-44000007 sz. számlájára,
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„TÕRÖS Bt. f. a. bánatpénz.” megjelöléssel, a termékcsoport feltüntetésével kell átutalni, és az átutalásról szóló
igazolást (másolatát) a pályázathoz csatolni kell.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó személyi adatait, társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot,
aláírási címpéldányt.
Az elõvásárlásra jogosult jogát a pályázat során gyakorolhatja oly módon, hogy a leadási határidõig írásban bejelenti ezen igényét.
A benyújtott pályázatok felbontására közjegyzõ jelenlétében, a beadási határidõt követõ 8 napon belül kerül sor,
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az elbírálása a bontást követõ 10 napon belül történik.
A bánatpénz beszámít a vételárba, a visszafizetendõ bánatpénz az elbírálást követõ napon kerül átutalásra.
A felszámoló fenntartja magának a jogot arra, hogy:
– a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa,
– több pályázó esetén, amennyiben a megajánlott vételár különbsége nem haladja meg a 10%-ot, versenytárgyalást hirdessen.
További felvilágosítást ad: Varsányi István felszámolóbiztos [tel.: 06 (1) 210-0760].

6362

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

2008/37. szám

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
megjelentette

Dr. Bócz Endre
Büntetõeljárási jogunk kalandjai
Sikerek, zátonyok és vargabetûk
címû könyvét.
Az olvasó olyan tudományos munkát tart a kezében, amelynek legfõbb tárgya a büntetõeljárási jog, a büntetõeljárás és
kisebb mértékben a kriminalisztika. Így jelenik meg a büntetõeljárási jog tudományának és kodifikációjának története is.
Bócz Endre több síkon elemzi a büntetõeljárás tárgyköreit. Az egyik a kodifikáció- és tudománytörténeti aspektus. Ezen
belül ismerteti az 1808. évi francia kódexek Európára kiterjedõ hatásait, ideértve az 1896. évi magyar Bûnvádi Perrendtartást is. A munka külön érdekessége és értéke a nálunk úgyszólván ismeretlen cári orosz kodifikálás történetének, az
1864. évi kódexnek és elõzményeinek bemutatása.
A mû másik kiterjedt tárgykörét a nyomozás adja. A szerzõ rámutat itt olyan jelenségekre, amelyeknek ritkán jártunk
utána a jogi elemzés során. Ilyenek pl. a nyomozásról mint a büntetõeljárás önálló szakaszáról vallott nézetek, illetõleg
az azt kifejezõ intézmények.
A szerzõ az ügyész, a közvádló szerepkörébe szõve foglalkozik a bizonyítás kérdéseivel. Itt elsõsorban a fogalmak
– mint a „bizonyítás”, „történés”, „tény”, „felderítés” – tisztázására törekszik. Nem mulasztja el szóvá tenni a bûnügyi
technika jelentõségét, a bizonyításban vitt fejlesztõ szerepét és a kriminalisztikai képzés hiányosságait. Figyelmet szentel a nyomozásbeli tényfeltárás (bizonyítás) terjedelmének. Felhívja a figyelmet a nyomozási, vizsgálati szakaszban
fenyegetõ egyoldalúság veszélyeire, fõként arra, hogy az ezt követõ döntés befolyásolására alkalmas.
Az olvasó természetesen maga dönti el, mit tart a bemutatott mûbõl a legtanulságosabbnak.
A kötet 224 oldal terjedelmû, ára 3990 forint áfával.
Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. Tel./fax:
318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Dr. Bócz Endre
Büntetõeljárási jogunk kalandjai
Sikerek, zátonyok és vargabetûk
címû, 224 oldal terjedelmû kiadványt
(ára: 3990 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.

HU ISSN 1418–0588
9 770076 240143

08133

08.2701 – Nyomja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

