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I. Egységes szerkezetû jogi aktusok
A Magyar Köztársaság
Igazságügyi és Rendészeti Minisztériuma, valamint
az Amerikai Egyesült Államok Belbiztonsági Hivatala
között az Egyesült Államok vízummentességi
programja és a vonatkozó fokozott biztonsági
intézkedések tárgyában létrejött
Egyetértési Nyilatkozat hiteles angol nyelvû szövege
és annak magyar nyelvû fordítása

participation in the program subject to certain enhanced
security requirements; and
DESIRING to reach an understanding regarding those
security requirements;
NOW
THEREFORE
THE
PARTICIPANTS
UNDERSTAND AS FOLLOWS:

A. GENERAL COMMITMENTS
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE MINISTRY OF JUSTICE AND LAW
ENFORCEMENT OF THE REPUBLIC OF HUNGARY
AND
THE DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY
OF THE UNITED STATES OF AMERICA
REGARDING
THE UNITED STATES VISA WAIVER PROGRAM
AND
RELATED ENHANCED SECURITY MEASURES
WHEREAS the Ministry of Justice and Law
Enforcement of the Republic of Hungary and the United
States Department of Homeland Security (hereinafter
collectively “the Participants”) wish to facilitate the travel
of their respective citizens between their two countries;
WHEREAS the Participants desire to enhance the
security of their two countries, including by deploying
new capabilities to detect and prevent terrorist travel;
WHEREAS the Participants believe that travel between
their respective countries should be conducted lawfully
and consistent with the domestic legal requirements,
including immigration requirements, of their respective
countries;
TAKING NOTE of obligations of the Republic of
Hungary under European Union and European
Community law;
WHEREAS the Participants have determined that an
arrangement concerning participation in the United States
Visa Waiver Program (VWP) would both facilitate travel
of their respective citizens and enhance their mutual
security;
WHEREAS the Participants have reaffirmed that the
principles of mutuality, fairness, and equality will guide
this Memorandum of Understanding;
TAKING NOTE of Section 711 of the “Implementing
Recommendations of the 9/11 Commission Act of 2007,”
which reforms the VWP by expanding opportunities for

1. Waiver of Three Percent Visa Refusal Rate
Requirement:
In the event that the Republic of Hungary undertakes
and the Ministry of Justice and Law Enforcement of the
Republic of Hungary and other competent authorities of
the Republic of Hungary implement the security
commitments mentioned in this Memorandum of
Understanding, the U.S. Secretary of Homeland Security,
in consultation with the U.S. Secretary of State and subject
to other provisions of U.S. law (including provisions of
law in Section 217(c)(8) of the Immigration and
Nationality Act (INA)), intends to waive for the Republic
of Hungary the statutory requirement that a country have a
visa refusal rate for its nationals during the previous fiscal
year of less than three percent (3%) in order to be
designated for participation in the VWP.
2. Implementation of this Memorandum of
Understanding
The Ministry of Justice and Law Enforcement of the
Republic of Hungary intends to conclude implementing
arrangements with the appropriate United States
Government agencies, as necessary, in order to carry out
the security commitments mentioned in this Memorandum
of Understanding. In cases where the Ministry of Justice
and Law Enforcement is not the competent authority to
implement these commitments, it intends to cooperate
with the competent authorities of the Republic of Hungary
to conclude such implementing arrangements. These
implementing arrangements include arrangements
regarding passenger and other information sharing,
screening information concerning known or suspected
terrorists, information to combat terrorism and serious
crime, and information on migration matters, and should
allow for the further dissemination of transferred
information within the United States Government with
appropriate safeguards for privacy and data protection.
These implementing arrangements should be concluded
consistent with the Participants’ respective domestic laws
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and international obligations, including for the Republic of
Hungary its obligations arising from membership in
the EU.
3. Evaluation for Initial and Continued Designation
in the VWP:
Before the Republic of Hungary is designated as a VWP
Country, the U.S. Department of Homeland Security, in
consultation with the U.S. Department of State, intends to
evaluate the effect that the designation of the Republic of
Hungary would have on the security, law enforcement, and
immigration interests of the United States. It is the
understanding of both Participants that the Republic of
Hungary may be admitted upon a determination that such
interests would not be compromised. Periodically (but not
less than once every two years) the U.S. Department of
Homeland Security, in consultation with the U.S.
Department of State, intends to evaluate the effect of
continued designation on the security, law enforcement,
and immigration interests of the United States and
determine whether the designation of the Republic of
Hungary may be continued.
The evaluations for initial and continued designation
should assess, among other factors listed at Section 217 of
the Immigration and Nationality Act (INA), how the
Ministry of Justice and Law Enforcement of the Republic
of Hungary and other competent authorities of the
Republic of Hungary implement the security commitments
mentioned in this Memorandum of Understanding.
4. Technical Capability and Legislation:
The Ministry of Justice and Law Enforcement of the
Republic of Hungary intends to cooperate with other
competent authorities of the Republic of Hungary to
operate and maintain any records, systems, or programs
necessary to effectuate the security commitments
mentioned in this Memorandum of Understanding. The
U.S. Department of Homeland Security intends to
cooperate with the relevant United States Government
agencies and with the Ministry of Justice and Law
Enforcement of the Republic of Hungary and with other
competent authorities of the Republic of Hungary as
appropriate to ensure that the systems and programs are
compatible with the appropriate U.S. government systems
and programs. The Ministry of Justice and Law
Enforcement of the Republic of Hungary intends to take all
steps necessary to effectuate the security commitments
stemming from this Memorandum of Understanding.

B. SECURITY COMMITMENTS
1. Electronic Travel Authorization (ETA) System:
a) Pursuant to Section 711 of the “Implementing
Recommendations of the 9/11 Commission Act of 2007“,
the U.S. Department of Homeland Security intends to
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develop and implement an Electronic Travel
Authorization (ETA) system to collect electronically such
biographical and other information as the Secretary of
Homeland Security deems necessary to determine, in
advance of travel, the eligibility of a citizen of the
Republic of Hungary to travel to the United States under
the VWP and whether there exists a law enforcement or
security risk in permitting the citizen to travel to the United
States under the VWP.
b) Upon implementation of the ETA system, the
Ministry of Justice and Law Enforcement of the Republic
of Hungary understands that all citizens of the Republic of
Hungary traveling to the United States for business or
tourism under the VWP will be required to use the ETA
system.
c) The Participants, in cooperation with other competent
domestic authorities, intend to make a joint outreach
initiative, working with representatives of the travel and
tourism industries, to ensure that citizens of the Republic
of Hungary are aware of the obligation to use the ETA
system when traveling to the United States under the
VWP, and to provide them with information about how to
use the system.
2. Information Sharing:
a) In general, the Ministry of Justice and Law
Enforcement of the Republic of Hungary, in cooperation
with other competent authorities of the Republic of
Hungary, intends to cooperate with the U.S. Department of
Homeland Security to provide identifying information to
be used in determining whether persons who intend to
travel to the United States represent a threat to the security,
law enforcement, and immigration interests of the United
States. In order to facilitate such cooperation, the Ministry
of Justice and Law Enforcement of the Republic of
Hungary intends to cooperate with competent authorities
of the Republic of Hungary to conclude implementing
arrangements referenced at section A.2. of this MOU with
relevant United States Government agencies.
The Participants intend to cooperate in any law
enforcement, immigration, or other investigation or
proceeding that results from the provision of information
described in Part B.2.a consistent with existing or
subsequent legal assistance agreements and arrangements
between their two countries and with their international
obligations.
b) The Participants intend to collect, analyze, use, and
share Advance Passenger Information (API) according to
their respective domestic laws.
c) The Participants intend to collect, analyze, use, and
share Passenger Name Record (“PNR”) information
consistent with their respective domestic laws and
international obligations, in particular the EU – US PNR
Agreement signed on 26 July 2007.
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d) For the purpose of these exchanges of information,
the Ministry of Justice and Law Enforcement of the
Republic of Hungary and the U.S. Department of
Homeland Security intend to abide by the requisite and
appropriate safeguards for privacy and data protection
defined in their respective domestic laws and consistent
with their international obligations.

To facilitate compliance with these reporting standards
and to address any questions about reporting practices, the
Ministry of Justice and Law Enforcement of the Republic
of Hungary intends to establish a LASP point of contact at
the policy level within the entity that is responsible for
making available the data regarding blank and issued
LASP.

3. Reporting of Lost and Stolen Passports (LASP):
a) Without prejudice to sharing information via
Interpol, the Ministry of Justice and Law Enforcement of
the Republic of Hungary, in cooperation with other
competent authorities of the Republic of Hungary, intends
to make available passport data for blank passports and
issued passports reported as lost and stolen. Such data
should be made available within 24 hours after the
government entity that is responsible for recording and
monitoring LASP data records that the passport has been
lost or stolen. Such data should include, at a minimum, the
following information:
i. document number;
ii. type of document;
iii. reported status (lost, stolen blank, stolen from
bearer, revoked);
If available, such data should also include:
iv. date of issuance, if not a blank passport;
v. expiration date, if not a blank passport;
vi. date of actual loss, theft, or revocation; and
vii. location at which reported theft or loss took place.
b) The Ministry of Justice and Law Enforcement of the
Republic of Hungary intends to identify a point of contact
that is available at all times and is capable of providing
expeditious assistance to the U.S. Department of
Homeland Security and the U.S. Department of State to
resolve questions about potentially lost or stolen passports
that have been presented to the United States Government
as a basis for identification. This point of contact should
have access to passport issuance and LASP information
maintained by the government entity responsible for
storing and managing such data and should be capable of
verifying whether or not the individual encountered is the
person to whom the passport was issued, generally within
four (4) hours.
c) The Ministry of Justice and Law Enforcement of the
Republic of Hungary intends to make available any
correction of LASP data that is found to be erroneous
within 24 hours. The Ministry of Justice and Law
Enforcement of the Republic of Hungary also intends to
make available within 24 hours any deletions or changes to
its LASP data made available previously, exchange
information on LASP trends and analysis, and share
exemplars of its national passports with the U.S.
Department of Homeland Security and the U.S.
Department of State.

4. Repatriation:
a) The Participants, intend, in accordance with relevant
domestic and international law, to take steps necessary to
ensure that the Republic of Hungary and the United States
accept for repatriation any citizen or former citizen against
whom a final order of removal is issued within 21 calendar
days after notification is provided that such order has been
issued. For purposes of this paragraph, the Participants
intend to enter into consultations on particular cases as
necessary. A “former citizen” of the Republic of Hungary
for purposes of this Memorandum of Understanding is a
person whom the Republic of Hungary had recognized as a
Hungarian citizen and who has not been recognized as a
citizen by any other state and who has become stateless by
losing Hungarian citizenship.
b) The U.S. Department of Homeland Security intends
to provide the Ministry of Justice and Law Enforcement of
the Republic of Hungary with relevant information, to the
extent authorized by law, concerning the person being
repatriated, including information relating to the person’s
identity and the grounds for removal, as soon as legally
feasible after the initiation of removal proceedings.
c) The Ministry of Justice and Law Enforcement of the
Republic of Hungary intends to confirm the identity and
citizenship of the person within 21 calendar days after the
U.S. Department of Homeland Security has provided the
information necessary for the identification of a person to
be readmitted, as mentioned in Part B.4.b.
5. Enhanced Standards for Travel Documents:
a) The Ministry of Justice and Law Enforcement intends
to issue travel documents through a central issuing
authority that is subject to strict audit and accountability
mechanisms. The Ministry of Justice and Law
Enforcement intends to notify the Department of
Homeland Security without ungrounded delay about any
findings of such audits that has or may have the potential to
jeopardize the security of travel documents or issuance of
such documents. The Participants intend to protect any
information obtained as a result of such audits against any
unauthorized disclosure.
b) The Ministry of Justice and Law Enforcement of the
Republic of Hungary, in cooperation with other competent
authorities of the Republic of Hungary, intends to continue
to issue travel documents that comply with ICAO
requirements.
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c) The Ministry of Justice and Law Enforcement of the
Republic of Hungary, in cooperation with other competent
authorities of the Republic of Hungary, intends to issue
travel documents that have unique, non-recurring
identifying numbers affixed at the time of manufacture.
d) The Ministry of Justice and Law Enforcement of the
Republic of Hungary understands that, in the event that the
Republic of Hungary is designated as a VWP country, only
citizens of the Republic of Hungary in possession of
electronic passports (i.e., machine readable passports with
both a digitized photograph and an electronically readable
chip containing designated travel document data) will be
allowed to travel to the United States under the VWP.
6. Airport Security
The Participants intend to cooperate with the competent
authorities of their respective Governments to ensure that
airport security standards and security operations of air
carriers operating between airports of the respective
countries are consistent with the Air Transport Agreement
between the European Community and its Member States
and the United States of America, done in Brussels on
25 April 2007 and in Washington on 30 April 2007.
7. Air Marshals:
The Ministry of Justice and Law Enforcement of the
Republic of Hungary intends to cooperate on an air
marshals program that is in accordance with standards
acceptable to the participants. The Ministry of Justice and
Law Enforcement of the Republic of Hungary intends to
permit United States Federal Air Marshals to operate and
carry authorized weapons onboard flights by U.S. carriers
that proceed to, from, or over the Republic of Hungary.

C. EFFECT:
The foregoing understandings and arrangements reflect
the good faith intentions of the Participants. Nothing in
this Memorandum of Understanding is intended to be
legally binding against the Participants under domestic or
international law. This Memorandum of Understanding
should not be construed to create any right or benefit,
substantive or procedural, enforceable at law or otherwise
as between the Participants or by any third party against
the Participants, their parent agencies, the United States,
the Republic of Hungary, or the officers, employees,
agents, or other associated personnel thereof.
Nothing in this Memorandum of Understanding is to be
interpreted to affect the rights and obligations of the
Participants as prescribed in the laws and legal regulations
of the Republic of Hungary and the United States of
America or by their participation in international treaties
and agreements, including obligations arising from the
membership of the Republic of Hungary in the European
Union.
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EGYETÉRTÉSI NYILATKOZAT
AMELY LÉTREJÖTT
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUMA
VALAMINT
AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK
BELBIZTONSÁGI MINISZTÉRIUMA1
KÖZÖTT,
AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK VÍZUMMENTESSÉGI
PROGRAMJA ÉS A VONATKOZÓ FOKOZOTT
BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK TÁRGYÁBAN
MIVEL a magyar Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium és az amerikai Belbiztonsági Minisztérium (a továbbiakban együtt „a Felek”) meg kívánják könnyíteni állampolgáraik egymás országaiba történõ utazását;
MIVEL a Felek növelni kívánják országaik biztonságát,
ideértve a terroristák utazásainak kiszûrését és megakadályozását célzó új képességek alkalmazását;
MIVEL a Felek meggyõzõdése, hogy az országaik közötti utazások során jogszabályaiknak következetesen érvényesülni kell, ideértve a bevándorlás feltételeit meghatározó szabályokat is;
FIGYELEMMEL a Magyar Köztársaságnak az Európai
Unió és az Európai Közösség joganyagában foglalt kötelezettségeire;
MIVEL a Felek megállapították, hogy egy, az Egyesült
Államok Vízummentességi Programjában (a továbbiakban VWP2) való részvételrõl létrejövõ megegyezés egyszerre könnyítené meg polgáraik utazását, és növelné
országaik kölcsönös biztonságát;
MIVEL a Felek ismételten megerõsítették, hogy a kölcsönösség, a méltányosság és az egyenlõ elbánás alapelvei
fogják áthatni ezt az Egyetértési Nyilatkozatot;
FIGYELEMMEL az USA „9/11 Bizottság ajánlásainak
végrehajtásáról szóló 2007-es törvény 711. szakaszára3,
amely megreformálja a VWP-t azáltal, hogy kiterjeszti a
programban való részvétel lehetõségét bizonyos fokozott
biztonsági követelmények megvalósulása esetén; és
TÖREKEDVE e biztonsági követelményekkel kapcsolatos megállapodás elérésére;
A FELEK EZENNEL EGYETÉRTENEK AZ ALÁBBIAKBAN:
A. ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEK
1. Mentesülés a vízumkérelmek háromszázalékos elutasítási arányának követelménye alól:
Amennyiben a Magyar Köztársaság elfogadja és a Magyar Köztársaság Igazságügyi és Rendészeti Minisztériu-

1

The Department of Homeland Security of the United States of America
Visa Waiver Program
3
Section 711 of the “Implementing Recommendations of the 9/11 Commission Act of 2007”
2
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ma, valamint az egyéb illetékes magyar szervek teljesítik a
jelen Egyetértési Nyilatkozatban foglalt biztonsági kötelezettségvállalásokat, az Egyesült Államok belbiztonsági
minisztere, konzultálva az Egyesült Államok külügyminiszterével és az Egyesült Államok más jogszabályi rendelkezései függvényében (ideértve a Bevándorlási és Állampolgársági Törvény [a továbbiakban: INA)4 217 (c)(8)
szakaszát], mentesíteni kívánja Magyarországot azon jogszabályi követelmény vonatkozásában, amely szerint a
VWP-ben való részvételhez egy országnak el kell érnie,
hogy a részvételt megelõzõ pénzügyi évben az elutasított
vízumkérelmek aránya három százalék (3%) alatt legyen.
2. A jelen Egyetértési Nyilatkozat végrehajtása:
A Magyar Köztársaság Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumának szándékában áll szükség szerint végrehajtási megállapodásokat kötni a megfelelõ amerikai kormányszervekkel a jelen Egyetértési Nyilatkozatban foglalt
kötelezettségek teljesítése érdekében. Azokban az esetekben, amikor nem a Magyar Köztársaság Igazságügyi és
Rendészeti Minisztériuma illetékes ezen kötelezettségek
végrehajtása vonatkozásában, együttmûködésre törekszik
az illetékes magyar szervekkel az említett végrehajtási
megállapodások megkötése érdekében. Ezek a végrehajtási megállapodások kiterjednek olyan intézkedésekre, amelyek tárgya utas- és egyéb információ megosztása, az információk szûrése ismert vagy feltételezett terroristák vonatkozásában, a terrorizmus és a súlyos bûncselekmények
elleni küzdelemhez szükséges információk, illetve migrációs ügyekre vonatkozó információk. A megállapodásoknak lehetõvé kell tenniük az átadott információknak az
Egyesült Államok kormányzatán belüli továbbítását a személyiségi jogok és az adatvédelem megfelelõ garanciái
mellett. Ezeket a végrehajtási megállapodásokat a Felek
vonatkozó hazai jogszabályaival és nemzetközi kötelezettségeivel összhangban kell megkötni, ideértve Magyarország EU-tagságából fakadó kötelezettségeit is.
3. A VWP-be való belépés és a folyamatos részvétel
feltételeinek vizsgálata:
A Magyar Köztársaság VWP-országgá nyilvánítása
elõtt az amerikai Belbiztonsági Minisztérium, konzultálva
az amerikai Külügyminisztériummal, meg kívánja vizsgálni, hogy Magyarországnak a vízummentességi programba
történõ belépése hogyan hatna az Egyesült Államok biztonsági, rendészeti és migrációs érdekeire. Mindkét fél tudatában van annak, hogy Magyarország VWP-részvétele
annak megállapításán alapulhat, hogy a fenti érdekek nem
kerülnek veszélybe. Idõszakonként (de nem ritkábban,
mint kétévente egyszer) a Belbiztonsági Minisztérium,
konzultálva az Egyesült Államok Külügyminisztériumával, meg kívánja vizsgálni a folyamatos részvétel hatásait
az Egyesült Államok biztonsági, rendészeti és migrációs
érdekeire, hogy megállapítsa a további részvétel lehetõségét.
4
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A programba való belépés és a folyamatos részvétel feltételeinek való megfelelés vizsgálata során értékelni kell
az INA 217. szakaszában említett tényezõk mellett azt is,
hogy a Magyar Köztársaság Igazságügyi és Rendészeti
Minisztériuma és más illetékes hatóságai hogyan tesznek
eleget jelen Egyetértési Nyilatkozatból fakadó kötelezettségeiknek.
4. Technikai feltételek és jogszabályalkotás:
A Magyar Köztársaság Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumának szándékában áll együttmûködni a többi illetékes magyar hatósággal annak érdekében, hogy fenntartsák és mûködtessék a jelen Egyetértési Nyilatkozatban
foglalt biztonsági kötelezettségvállalások teljesítéséhez
szükséges nyilvántartásokat, rendszereket vagy programokat. A Belbiztonsági Minisztériumnak szándékában áll
együttmûködni a megfelelõ amerikai kormányszervekkel,
valamint a Magyar Köztársaság Igazságügyi és Rendészeti
Minisztériumával és szükség szerint más illetékes magyar
hatóságokkal annak érdekében, hogy biztosítsa az alkalmazott rendszerek és programok kompatibilitását a megfelelõ amerikai kormányzati rendszerekkel és programokkal. A Magyar Köztársaság Igazságügyi és Rendészeti
Minisztériumának szándékában áll minden olyan lépést
megtenni, amely szükséges a jelen Egyetértési Nyilatkozatban vállalt biztonsági kötelezettségek teljesítéséhez.

B. BIZTONSÁGI KÖTELEZETTSÉGEK
1. Elõzetes elektronikus beutazásengedélyezési
(ETA5) rendszer:
a) A 9/11 Bizottság ajánlásainak végrehajtásáról szóló
2007. évi törvény 711. szakasza alapján az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériumának szándékában áll kifejleszteni és mûködtetni egy ETA-rendszert annak érdekében, hogy elektronikusan begyûjtse mindazon életrajzi
és egyéb adatokat, amelyeket a Belbiztonsági Minisztérium szükségesnek tart, hogy az utazás elõtt megállapíthassa a Magyar Köztársaság egy állampolgárának a VWP
keretében az USA-ba történõ utazása jogosultságát, illetve
azt, hogy az állampolgár VWP szerinti USA-ba történõ beutazásának engedélyezése jelent-e rendészeti vagy biztonsági kockázatot.
b) Az ETA-rendszer alkalmazása kapcsán a Magyar
Köztársaság Igazságügyi és Rendészeti Minisztériuma tudomásul veszi, hogy a VWP keretében üzleti vagy turisztikai célból az Egyesült Államokba utazó minden magyar
állampolgárnak használnia kell majd az ETA-rendszert.
c) A Felek az illetékes hazai szervekkel együttmûködve
közös tájékoztatási kezdeményezés indításában állapodnak meg, amelybe bevonják az utaztatási és turisztikai
ágazat képviselõit annak biztosítása érdekében, hogy az
5
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Egyesült Államokba a vízummentességi program keretében beutazó magyar állampolgárok tisztában legyenek az
ETA-rendszer használatának kötelezõ voltával, és tájékoztassák õket a rendszer használatáról.
2. Információmegosztás:
a) Általánosságban, a Magyar Köztársaság Igazságügyi
és Rendészeti Minisztériuma együttmûködve az egyéb illetékes magyar szervekkel együtt kíván mûködni a Belbiztonsági Minisztériummal, amelynek keretében személyazonosításra alkalmas információt szolgáltat az Egyesült
Államokba beutazni szándékozó személyekrõl annak érdekében, hogy megállapítható legyen, ezen személyek jelentenek-e kockázatot az Egyesült Államok biztonsági,
rendészeti és migrációs érdekeire nézve. Ezen együttmûködés megkönnyítése végett a Magyar Köztársaság Igazságügyi és Rendészeti Minisztériuma együtt kíván mûködni az illetékes magyar szervekkel a jelen Egyetértési Nyilatkozat A.2. pontjában említett, az Egyesült Államok kormányszerveivel kötendõ végrehajtási megállapodások létrehozása érdekében.
A Felek együtt kívánnak mûködni minden olyan rendészeti, migrációs vagy egyéb vizsgálatban, illetve eljárásban, amely a B. 2. a) pontban meghatározott információk
nyújtásából ered, összhangban a jelenlegi vagy jövõbeni
jogsegély-megállapodásaikkal és országaik közötti egyezményekkel, valamint nemzetközi kötelezettségeikkel.
b) A Feleknek szándékukban áll Elõzetes Utas Információt (API6) gyûjteni, elemezni, felhasználni és egymással
megosztani vonatkozó nemzeti joguk szerint.
c) A Feleknek szándékukban áll utas-nyilvántartási
adatállomány (PNR7) információt gyûjteni, elemezni, felhasználni, és egymással megosztani vonatkozó nemzeti jogukkal, valamint nemzetközi kötelezettségeikkel, különösen az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között 2007. július 26-án aláírt PNR Megállapodással összhangban.
d) Ezen információmegosztás körében a Magyar Köztársaság Igazságügyi és Rendészeti Minisztériuma és az
Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma tartani kívánja magát a személyiségi jogok és az adatvédelem követelményeihez a megfelelõ és szükséges garanciák alkalmazásával, összhangban nemzeti jogukkal és nemzetközi kötelezettségeikkel.
3. Az elveszett és ellopott útlevelekre vonatkozó adatok jelentése (LASP):
a) Az Interpolon keresztül történõ adatcserét nem érintve, a Magyar Köztársaság Igazságügyi és Rendészeti Minisztériuma – a Magyar Köztársaság más illetékes hatóságaival együttmûködve – hozzáférhetõvé szándékozik tenni azon kibocsátott és ki nem bocsátott útlevelek adatait,
amelyeket ellopottként vagy elveszettként jelentettek be.
Ezeket az adatokat 24 órán belül kell hozzáférhetõvé tenni
azt követõen, hogy az elveszett, illetve ellopott útlevelek6
7
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rõl szóló adatok rögzítéséért és monitorozásáért felelõs
kormányzati szerv rögzíti, hogy az adott útlevelet ellopták
vagy az elveszett. Az adatoknak legalább a következõ információkra kell kiterjednie:
i. az okmány száma;
ii. az okmány típusa;
iii. bejelentett állapot (elveszett, ki nem bocsátottként
eltulajdonított, jogosulttól eltulajdonított, visszavont);
Amennyiben hozzáférhetõ az információ, a szolgáltatott
adatok az alábbiakat is tartalmazzák:
iv. kibocsátás idõpontja, kivéve, ha az útlevelet nem bocsátották ki;
v. lejárat idõpontja, kivéve, ha az útlevelet nem bocsátották ki;
vi. a tényleges elvesztés, lopás, visszavonás idõpontja;
vii. a bejelentett lopás vagy elvesztés helyszíne.
b) A Magyar Köztársaság Igazságügyi és Rendészeti
Minisztériuma ki szándékozik jelölni egy kapcsolattartó
pontot, aki bármikor rendelkezésre áll, és képes hatékony
segítséget nyújtani az Egyesült Államok Belbiztonsági
Minisztériumának, valamint az Egyesült Államok Külügyminisztériumának a személyazonosítás alapjául amerikai kormányszerveknek bemutatott, esetlegesen elveszett
vagy ellopott útlevelekkel kapcsolatban felmerülõ kérdések megválaszolásához. Ez a kapcsolattartó pont hozzáféréssel rendelkezne az útlevélkiadásra és az elveszett, illetve ellopott útlevelekre vonatkozó, az ilyen adatatok tárolására és kezelésére feljogosított szerv által kezelt adatokhoz, és képes arra, hogy általában négy (4) órán belül igazolja, vajon az adott személy azonos-e azzal a személlyel,
akinek nevére az útlevelet kibocsátották.
c) A Magyar Köztársaság Igazságügyi és Rendészeti
Minisztériuma 24 órán belül hozzáférhetõvé szándékozik
tenni az elveszett vagy ellopott útlevelekre vonatkozó, hibásnak bizonyuló adatok bármely helyesbítését. A Magyar
Köztársaság Igazságügyi és Rendészeti Minisztériuma
szintén 24 órán belül hozzáférhetõvé szándékozik tenni az
elveszett vagy ellopott útlevelekre vonatkozó, korábban
hozzáférhetõvé tett adatok bármely törlését vagy megváltoztatását, lehetõvé kívánja tenni az elveszett vagy ellopott
útlevelekkel kapcsolatos tendenciákat, illetve a vonatkozó
elemzéseket illetõ információcserét, valamint meg kívánja
osztani a nemzeti útlevelek mintapéldányait az Egyesült
Államok Belbiztonsági Minisztériumával és az Egyesült
Államok Külügyminisztériumával.
Annak érdekében, hogy megkönnyítse a jelentéstételi követelményeknek való megfelelést, és hogy kezelni lehessen
minden, a jelentéstételi gyakorlatra irányuló kérdést, a Magyar Köztársaság Igazságügyi és Rendészeti Minisztériuma
ki szándékozik jelölni egy kapcsolattartó pontot az elveszettnek vagy ellopottnak bejelentett kibocsátott vagy ki
nem bocsátott útlevelekre vonatkozó adatok hozzáférhetõvé tételéért felelõs szerv magas döntéshozói szintjén.
4. Visszafogadás
a) A vonatkozó nemzeti és nemzetközi jogi szabályokkal összhangban, a Felek meg kívánják tenni a szükséges
lépéseket annak biztosítása érdekében, hogy a Magyar
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Köztársaság és az Egyesült Államok visszafogadja minden
olyan állampolgárát és volt állampolgárát, akivel szemben
jogerõs kiutasítási határozatot bocsátottak ki, a kibocsátásról történõ értesítést követõ 21 naptári napon belül. Ezen
bekezdés vonatkozásában szükség esetén egyes ügyekben
a Felek konzultálni szándékoznak. Az Egyetértési Nyilatkozat vonatkozásában a Magyar Köztársaság volt állampolgára olyan személy, akit a Magyar Köztársaság állampolgáraként ismert el, és semmilyen más állam nem ismerte el állampolgáraként, valamint magyar állampolgársága
elvesztésével vált hontalanná.
b) Az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma, a
törvények által biztosított kereteken belül, el szándékozik
látni a Magyar Köztársaság Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumát minden, a visszaküldeni szándékozott személyre vonatkozó, releváns információval, beleértve az
adott személy személyazonosságára és a kiutasítás indokaira vonatkozó információkat olyan rövid idõn belül,
amint ez jogilag megtehetõ a kiutasítási eljárás kezdeményezését követõen.
c) A Magyar Köztársaság Igazságügyi és Rendészeti
Minisztériuma az adott személy személyazonosságát és állampolgárságát az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma által, a visszafogadandó személy azonosításához szükséges, a B. 4. b) pontban meghatározott adatok
rendelkezésre bocsátását követõ 21 naptári napon belül
szándékozik igazolni.
5. Az úti okmányok fokozott biztonsági követelményei
a) A Magyar Köztársaság Igazságügyi és Rendészeti
Minisztériuma olyan központi hatóságon keresztül szándékozik kibocsátani az úti okmányokat, amely szigorú ellenõrzési és felelõsségi mechanizmusoknak van alávetve.
A Magyar Köztársaság Igazságügyi és Rendészeti Minisztériuma megalapozatlan késedelem nélkül értesíteni szándékozik az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériumát az ellenõrzések bármilyen eredményérõl, amely az úti
okmányok biztonságát, vagy ezen okmányok kibocsátásának biztonságát veszélyezteti, vagy annak lehetõségét hordozza magában. A Felek biztosítani kívánják, hogy az
ilyen ellenõrzések eredménye illetéktelenül ne kerülhessen nyilvánosságra.
b) A Magyar Köztársaság Igazságügyi és Rendészeti
Minisztériuma, a Magyar Köztársaság más illetékes hatóságaival együttmûködve, továbbra is az ICAO-követelményeknek megfelelõen szándékozik kibocsátani az úti okmányokat.
c) A Magyar Köztársaság Igazságügyi és Rendészeti
Minisztériuma, a Magyar Köztársaság más illetékes hatóságaival együttmûködve, olyan úti okmányokat szándékozik kibocsátani, amelyeket az elkészítés idõpontjában
egyedi, nem ismétlõdõ azonosító számokkal látnak el.
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d) A Magyar Köztársaság Igazságügyi és Rendészeti
Minisztériuma tudomásul veszi, hogy amennyiben a Magyar Köztársaságot a VWP-ben részt vevõ államnak nyilvánítják, csak a Magyar Köztársaságnak elektronikus útlevéllel (gépi leolvasású útlevél, amelyet digitalizált fényképpel és elektronikusan olvasható, az úti okmány meghatározott adatait tartalmazó chippel láttak el) rendelkezõ állampolgárai utazhatnak az Egyesült Államokba a VWP
keretében.
6. Repülõtéri biztonság
A Felek együtt kívánnak mûködni kormányaik megfelelõ szerveivel annak biztosítása érdekében, hogy a repülõtér-biztonsági feltételek és az érintett országok között közlekedõ légi járatok biztonsági mûveletei megfeleljenek az
Európai Közösség és tagállamai és az Egyesült Államok
között, 2007. április 25-én Brüsszelben és 2007. április
30-án Washingtonban kötött légi közlekedésrõl szóló
Egyezménynek.
7. Fegyveres légijármû-kísérõk (légimarsallok)
A Magyar Köztársaság Igazságügyi és Rendészeti Minisztériuma együtt szándékozik mûködni egy olyan légimarsallprogramban, amely megfelel a felek által elfogadható követelményeknek. A Magyar Köztársaság Igazságügyi és Rendészeti Minisztériuma hozzá szándékozik járulni a Magyar Köztársaság területére, területérõl, illetve
azon át közlekedõ amerikai légi járatok fedélzetén az
Egyesült Államok szövetségi légimarsalljai mûködéséhez
és engedélyezett fegyverviseléséhez.

C. HATÁLY:
A fent említett egyetértési pontok és intézkedések a Felek jóhiszemû szándékait tükrözik. Ennek az Egyetértési
Nyilatkozatnak egyetlen eleme sem teremt sem a nemzeti,
sem a nemzetközi jog alapján jogi kötelezettséget a Felek
esetében. Ez az Egyetértési Nyilatkozat nem értelmezhetõ
úgy, hogy az anyagi jogi természetû vagy eljárási jellegû
jogot vagy kedvezményt teremtene, amely jogi vagy egyéb
úton kikényszeríthetõ lenne a Felek között vagy bármely
harmadik fél által a Felekkel, társszerveikkel, az Egyesült
Államokkal, a Magyar Köztársasággal, vagy ezek tisztviselõivel és kapcsolódó személyi állományával szemben.
Ennek az Egyetértési Nyilatkozatnak egyetlen eleme sem
értelmezhetõ úgy, hogy módosítja a Felek jogait és kötelezettségeit, miként azok a Magyar Köztársaság és az Egyesült Államok törvényeibõl, valamint jogi rendelkezéseibõl
vagy azokból a nemzetközi szerzõdésekbõl és megállapodásokból következnek, amelyeknek részes felei, beleértve
a Magyar Köztársaság európai uniós tagságából eredõ kötelezettségeit.
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III. Utasítások, jogi iránymutatások
A Külügyminisztérium államtitkárának ügyviteli rendelkezése
A Külügyminisztérium államtitkárának
1/2008. (HÉ 42.) KüM
ügyviteli rendelkezése
a 2011. elsõ félévi magyar EU-elnökség elõkészítéséért
felelõs irányító munkacsoport
létrehozásáról és mûködésérõl
A Külügyminisztérium szervezeti és mûködési szabályzatáról szóló 9/2007. KüM utasítás 5. § (3) bekezdése
alapján a 2011. elsõ félévi magyar EU-elnökség (a továbbiakban: EU-elnökség) elõkészítésének rendjét az alábbiak szerint szabályozom:
1. Figyelemmel a 2011-es magyar elnökség elõkészítésével összefüggõ feladatokról szóló 2079/2007. (V. 11.)
Korm. határozatra, valamint a 2249/2007. (XII. 23.) Korm.
határozatra, valamint a 2100/2008. (VII. 31.) Korm. határozatra, az EU-elnökség elõkészítésének Külügyminisztériumon belüli koordinálására EU-elnökség munkacsoport
jön létre.
2. A munkacsoport feladata többek között az alábbiakkal kapcsolatos elõterjesztések, döntések, tájékoztatók elkészítésének, egyeztetésének és kidolgozásának koordinálása, áttekintése, az elkészítés nyomon követése:
– a 2079/2007. (V. 11.) Korm. határozatban, a
2249/2007. (XII. 23.) Korm. határozatban, valamint a
2100/2008. (VII. 31.) Korm. határozatban meghatározott
kormány-elõterjesztések;
– az elnökségi felkészülést biztosító AROP-projektben
való közremûködéssel és a projekt végrehajtása;
– az elnökség szakmai prioritásainak, tartalmi kérdéseinek kidolgozása;
– az elnökség lebonyolításához szükséges személyi/humánpolitikai döntések;
– az elnökség lebonyolításához szükséges pénzügyi,
költségvetési kérdések;
– az elnökség során megrendezésre kerülõ elnökségi
rendezvények protokoll, informatikai, biztonsági és
logisztikai döntések;
– az elnökség lebonyolításához szükséges kommunikáció.
3. Az EU-elnökség Bizottság döntéseinek elõkészítésével kapcsolatos, illetve az azok végrehajtásából fakadó
anyagokat a miniszter, a Munkacsoport vezetõ tagjai feladat és hatáskörükben (az államtitkár, az európai igazgató,

a politikai igazgató és az igazgatási szakállamtitkár)
egyeztetik.
4. Az EU-elnökség munkacsoport-vezetõje az államtitkár, tagjai:
– az európai igazgató;
– a politikai igazgató;
– az igazgatásért felelõs szakállamtitkár;
– az EU Koordinációs és Jogi Fõosztály vezetõje;
– a Miniszteri Kabinet vezetõje, az Államtitkár Titkársága kijelölt munkatársa;
– saját feladat- és hatáskörükben a 2. pontban meghatározott feladatok ellátásáért felelõs szervezeti egységek vezetõi (BITÁF, HEFO, 2011. EFPGÖO, KKF).
A munkacsoport ülésére a napirendtõl függõen a többi
szakállamtitkár is meghívást kap.
Az elnök és a tagok helyettesítésérõl alkalmanként saját
hatáskörben intézkednek.

5. A munkacsoport titkársági feladatait az államtitkár
titkársága látja el.
6. A munkacsoport a Kormány, az EU-elnökség Bizottság, az Országgyûlés napirendjének figyelembevételével,
rendszeresen ülésezik. Indokolt esetben az államtitkár
rendkívüli ülést hívhat össze, illetve a munkacsoport tagjai
is jogosultak javaslatot tenni ülés összehívására és napirendjére. A munkacsoport üléseinek összehívásáról az államtitkár titkársága útján gondoskodik. Az ülések napirendjét az államtitkár titkársága elõzetesen egyezteti a
munkacsoport tagjaival. A munkacsoport írásbeli eljárást
is alkalmazhat.
7. A munkacsoport döntés-elõkészítésének rendje:
– a 2. pontban megjelölt elõterjesztések, döntések, tájékoztatók stb. tervezetét az SZMSZ szerint felelõs szervezeti egység készíti el;
– az elõkészítésért felelõs szervezeti egység a tervezetet egyezteti a munkacsoport tagjaival, továbbá szükség
esetén az érintett társtárcákkal;
– a munkacsoport ülésén a munkacsoport tagjai és a
társtárcák véleményével véglegesített javaslat kerül megtárgyalásra és elfogadásra;
– az ülések elõkészítése érdekében a 2. pontban megjelöltekre vonatkozó tervezeteket az elõkészítésért felelõs
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szervezeti egység megküldi az államtitkár titkárságának,
amely a tervezetet a munkacsoport tagjainak továbbítja;
– a munkacsoport ülésén dönthet további egyeztetés lefolytatásáról;
– a Külügyminisztérium nevében stratégiai, kormánydöntést igénylõ kérdésekben szakmai állásfoglalásként a
Munkacsoport által elfogadott döntések kerülhetnek átadásra a Kormány és a Kormánykabinet részére.
8. A munkacsoport munkájáról a minisztérium vezetõi
értekezlete folyamatos tájékoztatást kap.
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9. Jelen ügyviteli rendelkezés 2008. október 1-jén lép
hatályba és a 2011. évi magyar EU-elnökségi felkészülés
operatív irányítását végzõ kormánybiztos hivatalba lépése
napjáig marad hatályban.

Budapest, 2008. október 1.

Horváthné dr. Fekszi Márta s. k.,
államtitkár
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V. Személyügyi hírek
Az Egészségügyi Minisztérium
személyügyi hírei

A Földmûvelésügyi
és Vidékfejlesztési Minisztérium
személyügyi hírei

Az egészségügyi miniszter
dr. Bartucz Attilát az Egészségügyi Minisztérium Miniszteri Kabinetjében kabinetfõnöknek,
dr. Koncz Józsefet az Egészségügyi Minisztérium Jogi,
Közigazgatási és Kormányzati Koordinációs Fõosztályán
fõosztályvezetõnek
megbízta.

Az Egészségügyi Minisztérium jogi és koordinációért
felelõs szakállamtitkára
dr. Mélypataki Mátét az Egészségügyi Minisztérium
jogi és koordinációért felelõs szakállamtitkár titkárságán,
dr. Dakos Zsuzsannát az Egészségügyi Minisztérium
Jogi, Közigazgatási és Kormányzati Koordinációs Fõosztályán,
Kiss Ildikót az Egészségügyi Minisztérium Nemzetközi
és Európai Ügyek Fõosztályán
köztisztviselõnek kinevezte.

Az Egészségügyi Minisztérium egészségpolitikai szakállamtitkára
Szász Attilát az Egészségügyi Minisztérium Egészségbiztosítási Fõosztályán köztisztviselõnek kinevezte.

Közszolgálati jogviszonya megszûnik
felmentéssel
dr. Bíró Boldizsárnak az Egészségügyi Minisztérium
Miniszteri Kabinetje kabinetfõnökének.

Közszolgálati jogviszonya megszûnt
határozott idõ lejártával
Litauszki Edit Mártának az Egészségügyi Minisztérium
Miniszteri Kabinet/Egészségügyi Tudományos Tanács
Titkársága köztisztviselõjének,
közös megegyezéssel
Belekiné Vida Klárának az Egészségügyi Minisztérium
Gazdasági Igazgatóság Dokumentációs Osztálya köztisztviselõjének.

Kinevezések
A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
államtitkára
Schreiber Zsoltnét a Pénzügyminisztériumból a Jogi
Fõosztály Jogtanácsosi és Törvényességi Felügyeleti Osztályára titkárnõi munkakörbe határozatlan idõre végleges
áthelyezéssel kinevezte.
A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
közgazdasági szakállamtitkára
Oláhné Király Ilonát a Magyar Államkincstártól a Költségvetési és Gazdálkodási Fõosztály Gazdálkodási Osztályára pénzügyi ügyintézõ munkakörbe határozatlan idõre
végleges áthelyezéssel kinevezte.

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
élelmiszerlánc-felügyeleti szakállamtitkára
dr. Tettinger Antal Lászlót az Állami Népegészségügyi
és Tisztiorvosi Szolgálattól az Élelmiszerlánc-felügyeleti
Szakállamtitkárságra ügyintézõ munkakörbe határozatlan
idõre, végleges áthelyezéssel,
Perity Gabriellát az Élelmiszerlánc-felügyeleti Fõosztály Élelmiszer- és Takarmányfelügyeleti Osztályára minõség-ellenõrzési szakreferens munkakörbe határozatlan
idõre, 6 hónap próbaidõ kikötésével köztisztviselõnek,
Ehretné Berczi Ildikót az Élelmiszerlánc-felügyeleti Fõosztály Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Osztályára növény-egészségügyi szakreferens munkakörbe
6 hónap próbaidõ kikötésével, határozott idõre köztisztviselõnek
kinevezte.
A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
Gyaraky Zoltánt az Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztály
vezetésére 3 hónap próbaidõ kikötésével határozott idõre
köztisztviselõnek kinevezte.

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
agrárgazdasági szakállamtitkára
dr. Czímer Istvánt a Monori Körzeti Földhivataltól a
Földügyi és Térinformatikai Fõosztály Ingatlan-nyilván-
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tartási Osztályára ingatlan-nyilvántartási fõfelügyelõ
munkakörbe határozatlan idõre, végleges áthelyezéssel kinevezte.

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
közösségi ügyekért felelõs szakállamtitkára
dr. Hamar Balázst az EU Koordinációs és Nemzetközi
Fõosztály EU Koordinációs Osztályára ország- és
FAO-referens munkakörbe határozott idõre köztisztviselõnek kinevezte.
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Gyaraky Zoltánt az Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztály
vezetésével 2008. augusztus 1-jével,
Dauner Mártont a Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Fõosztálya vezetésével 2008. augusztus 16-ától
megbízta.

Vezetõi megbízásról lemondás
A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
dr. Sramkó Katalin az Intézményfelügyeleti és Vagyongazdálkodási Fõosztály Szakképzési Osztályának vezetésérõl 2008. július 1-jével történõ lemondását elfogadta.

Közszolgálati jogviszony megszûnése
Dr. Pétsy Zsolt Balázs (Élelmiszerlánc-felügyeleti Fõosztály) köztisztviselõ közszolgálati jogviszonya 2008. július 1-jén végleges áthelyezéssel,
dr. Szili Zsuzsanna (Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztály) köztisztviselõ közszolgálati jogviszonya 2008. július
31-én a határozott idõre lejártával,
Kovács Attila Miklós (Agrár-vidékfejlesztési Fõosztály)
köztisztviselõ közszolgálati jogviszonya 2008. július
31-én közös megegyezéssel,
Heim Lászlóné (Humánpolitikai és Igazgatási Fõosztály)
köztisztviselõ közszolgálati jogviszonya 2008. augusztus 22-én a határozott idõ lejártával,
Irsa Gabriella Krisztina (Humánpolitikai és Igazgatási
Fõosztály) köztisztviselõ közszolgálati jogviszonya 2008.
augusztus 31-én a határozott idõ lejártával,
Nemila Gáborné (Költségvetési és Gazdálkodási Fõosztály) köztisztviselõ közszolgálati jogviszonya 2008.
augusztus 31-én a határozott idõ lejártával,
dr. Tóth László (Élelmiszerlánc-felügyeleti Fõosztály)
köztisztviselõ közszolgálati jogviszonya 2008. augusztus
31-én közös megegyezéssel
megszûnt.

Vezetõi megbízás adása
A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
dr. Gál Csabát az Intézményfelügyeleti és Vagyongazdálkodási Fõosztály Szakképzési Osztályának vezetésével
2008. július 1-jével,
Bondor Istvánt az Agrár-vidékfejlesztési Fõosztály vezetésével 2008. augusztus 1-jével,

Címadományozás
A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
dr. Tettinger Antal Lászlónak, az Élelmiszerlánc-felügyeleti Szakállamtitkárság ügyintézõjének 2008. július 1-jével szakmai tanácsadó címet adományozott.

Az Igazságügyi
és Rendészeti Minisztérium
személyügyi hírei
Az igazságügyi és rendészeti miniszter
dr. Bálint László rendõr alezredest, az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztérium Rendészeti Felügyeleti és Tervezési Fõosztály Rendõrségi Felügyeleti és Tervezési Osztályára fõosztályvezetõ-helyettesnek,
Korsósné dr. Bajzát Terézia rendõr alezredest, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Rendészeti Felügyeleti és Tervezési Fõosztály Rendõrségi Felügyeleti és Tervezési Osztályára,
Szabóné Teleki Henriett rendõr õrnagyot, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Rendészeti Igazgatási
Fõosztály Rendészeti Humánigazgatási Osztályára,
dr. Zalka Balázst az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Rendészeti Kodifikációs Fõosztály Rendészeti Kodifikációs Osztályára kiemelt fõreferensnek
berendelte;
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dr. Papp Gábort az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Koordinációs és Belsõ Fejlesztési Fõosztályán fõosztályvezetõnek,
dr. Vincze Magdolnát az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Rendészeti szakállamtitkár titkárságán titkárságvezetõnek
megbízta.
Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium kabinetfõnöke
Bódis Orsolyát az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Miniszteri Kabinet Külügyi és Protokoll Osztályára,
Plankné Mitru Klárát az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Miniszteri Kabinetére,
Sükösd Istvánt az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Miniszteri Kabinetére,
Ungváriné Levenda Judit Teréziát az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztérium Közpolitikai és Közigazgatásfejlesztési Fõosztály Közigazgatás-fejlesztési Osztályára
köztisztviselõnek kinevezte.
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dr. Fehér Ágnest az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Hatósági Eljárási és Kodifikációs Fõosztály Hatósági Eljárási Kodifikációs Osztályára,
dr. Gulyás Katalint az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Hatósági Eljárási és Kodifikációs Fõosztály
Közigazgatási Szolgáltatási Kodifikációs Osztályára,
Gyûrû Attila Zsoltot az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Hatósági Eljárási és Kodifikációs Fõosztály
Hatósági Eljárási Kodifikációs Osztályára,
Korsós Viktóriát az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Hatósági Eljárási és Kodifikációs Fõosztály Hatósági Eljárási Kodifikációs Osztályára,
Magyar Zsókát az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Hatósági Eljárási és Kodifikációs Fõosztály Közigazgatási Szolgáltatási Kodifikációs Osztályára,
Nagy Krisztinát az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Hatósági Eljárási és Kodifikációs Fõosztály Hatósági
Eljárási Kodifikációs Osztályára,
dr. Pálfi Kingát az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Hatósági Eljárási és Kodifikációs Fõosztály Hatósági
Eljárási Kodifikációs Osztályára
köztisztviselõnek kinevezte.

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium koordinációs szakállamtitkára
Fõfai Editet az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
Támogatás-koordinációs Fõosztály Kiemelt Projektek
Osztályára,
dr. Kakatics Lilit az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Koordinációs és Belsõ Fejlesztési Fõosztály Feladatszervezési és Minõségbiztosítási Osztályára,
dr. Kaszás Klaudiát az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Koordinációs és Belsõ Fejlesztési Fõosztály
Feladatszervezési és Minõségbiztosítási Osztályára,
Kovály Józsefet az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Támogatás-koordinációs Fõosztály Bel- és Igazságügyi Támogatások Osztályára,
Komjáthy Gábort az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Koordinációs és Belsõ Fejlesztési Fõosztály Ügykezelési Osztályára,
Lebovits Tímeát az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Humánigazgatási és Fejlesztési Fõosztály Humánpolitikai Fejlesztési Osztályára,
Rubi Esztert az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
Koordinációs és Belsõ Fejlesztési Fõosztály Feladatszervezési és Minõségbiztosítási Osztályára,
Seres Gábort az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Humánigazgatási és Fejlesztési Fõosztály Személyzeti
Ügyek Osztályára
köztisztviselõnek kinevezte.

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium európai
uniós jogi szakállamtitkára
dr. Milotta Lászlót az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Nemzetközi Együttmûködési Fõosztály Nemzetközi Büntetõjogi Osztályára,
dr. Takács Krisztiánt az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Nemzetközi Együttmûködési Fõosztály Nemzetközi Büntetõjogi Osztályára
köztisztviselõnek kinevezte.

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium rendészeti
szakállamtitkára
dr. Ritecz Györgyöt az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Rendészeti Felügyeleti és Ellenõrzési Fõosztály Rendõrségi Felügyeleti és Tervezési Osztályára köztisztviselõnek kinevezte.

Közszolgálati jogviszonya megszûnt
végleges közigazgatási áthelyezéssel

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium közjogi
szakállamtitkára
Békefi Annamáriát az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Hatósági Fõosztály Hatósági Osztályára

dr. Árvay-Bencze Katalinnak az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Hatósági Eljárási és Szolgáltatási Kodifikációs Fõosztály Közigazgatási Szolgáltatási Kodifikációs Osztály köztisztviselõjének,
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Csók Csillának az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Rendészeti Felügyeleti és Tervezési Fõosztály Közgazdasági Felügyeleti és Tervezési Osztály fõosztályvezetõ-helyettesének,
dr. Fazekas Jánosnak az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Alkotmányjogi Fõosztály Közigazgatási Jogi
Kodifikációs Osztály köztisztviselõjének,
közös megegyezéssel
dr. Berta Andreának az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Büntetõjogi Kodifikációs Fõosztály Büntetõeljárási és Büntetés-végrehajtási Jogi Kodifikációs Osztály
köztisztviselõjének,
dr. Csizmazia Norbertnek az Igazságügyi és Rendészeti
Minisztérium Polgári Jogi Kodifikációs és Nemzetközi
Magánjogi Fõosztály Polgári Jogi Kodifikációs Osztály
köztisztviselõjének,
Erdei Mariannak az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Hatósági Eljárási és Szolgáltatási Kodifikációs Fõosztály köztisztviselõjének,
Hegedûs Ágnesnek az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Költségvetési és Gazdasági Fõosztály munkavállalójának,
Orbán Krisztiánnak az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Hatósági Eljárási és Szolgáltatási Kodifikációs
Fõosztály köztisztviselõjének,
dr. Szûcs Ágnesnek az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Bel- és Igazságügyi Együttmûködési és Migrációs Fõosztály köztisztviselõjének,
dr. Takács Mária Edinának az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Közpolitikai és Közigazgatás-fejlesztési Fõosztály Közigazgatás-fejlesztési Osztálya köztisztviselõjének,
felmentéssel
Molnár Alviánnak az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Rendészeti szakállamtitkár titkársága köztisztviselõjének.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium
személyügyi hírei
Közszolgálati jogviszony létesítése
Az oktatási és kulturális miniszter
dr. Corvin Viktória fogalmazót az Egyházi Kapcsolatok
Titkárságára,
Molnár Zoltánné vezetõ fõtanácsost az Ellenõrzési Fõosztályra,
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az OKM fejlesztési és gazdasági szakállamtitkára
Kaszás Szabina fogalmazót a Költségvetési és Közgazdasági Fõosztályra,
Kollman Judit fogalmazót a Fejlesztési Fõosztályra,
Kovács Judit vezetõ tanácsost, valamint
Lukács László vezetõ fõtanácsost a Fejlesztési és Gazdasági szakállamtitkár titkárságára,
Restás Éva fogalmazót a Költségvetési és Közgazdasági
Fõosztályra,

az OKM koordinációs szakállamtitkára
Borovácz Krisztina Petra fogalmazót az Igazgatási Fõosztályra,
az OKM közoktatási szakállamtitkára
Pethõ Orsolya fogalmazót a Közoktatási Fõosztályra,
Traurig Zita fogalmazót a Nemzetiségi Fõosztályra,

az OKM kulturális szakállamtitkára
Brüll Edit vezetõ fõtanácsost, valamint
Mályinkóné Mihályfi Rita fõtanácsost a Közmûvelõdési
Fõosztályra,

az OKM nemzetközi szakállamtitkára
Boross Zoltán fogalmazót a Kulturális és Oktatási Szakdiplomáciai Fõosztályra,
Demeter Dóra vezetõ tanácsost, valamint
Jáger Bálint fogalmazót az Európai Uniós Kapcsolatok
Fõosztályra
köztisztviselõnek kinevezte.

Közszolgálati jogviszony megszûnése, megszüntetése
Dr. Árvay Viktor György (Oktatási jogok biztosának titkársága) határozott idõ lejártával,
Bodorikné Balogh Ágnes (Fejlesztési Fõosztály) elõrehozott öregségi nyugdíjba vonulására tekintettel,
Bozó Melinda (Fejlesztési Fõosztály),
Darabont Edina (Nemzetiségi Fõosztály),
Forgóné Peles Beáta (Kulturális Örökségvédelmi és
Koordinációs Fõosztály),
Székely Beatrix (Fejlesztési Fõosztály)
közös megegyezéssel,
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Kézdi Árpád (fejlesztési és gazdasági szakállamtitkár
titkársága),
Mendelényi Zsófia (Közszolgálati Fõosztály),
Zarnóczai Szilvia (Miniszteri Kabinet)
áthelyezéssel.

Vezetõi megbízás adása
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A Pénzügyminisztérium költségvetésért felelõs szakállamtitkára
Buvári Szabolcsot a Pénzügyminisztérium Központi
Költségvetési Fejezetek Fõosztály Reálágazatok Költségvetési Intézményi Osztályán, 2008. szeptember 3-ai hatállyal,
Sashegyi Attilát a Pénzügyminisztérium Társadalmi
Közkiadások Fõosztály Munkaerõ-piaci és Egyes Költségvetési Fejezetek Osztályán, 2008. szeptember 1-jei hatállyal köztisztviselõnek
kinevezte.

Az oktatási és kulturális miniszter
dr. Péli Erzsébet Mária részére az OKM Közigazgatási
Koordinációs Fõosztályán fõosztály-vezetõi,
Kulisity István részére az OKM Kulturális és Oktatási
Szakdiplomáciai Fõosztályán fõosztályvezetõ-helyettesi,
dr. Váradi-Bor Judit részére az OKM Mûvészeti Fõosztályán fõosztályvezetõ-helyettesi
megbízást adott.

A Pénzügyminisztérium
személyügyi hírei
Közszolgálati jogviszony létesítése
A pénzügyminiszter
Benedek Dórát a Pénzügyminisztérium Gazdaságpolitikai Fõosztály Közgazdasági Kutató Osztályán osztályvezetõnek 2008. szeptember 16-ai hatállyal megbízta.

A Pénzügyminisztérium államtitkára
Molnár Alízt a Pénzügyminisztérium államtitkárának
titkárságán 2008. szeptember 15-ei hatállyal határozott
idõre köztisztviselõnek kinevezte.

A Pénzügyminisztérium jogi és koordinációs szakállamtitkára
Kurali Tamásnét a Pénzügyminisztérium Jogi és Igazgatási Fõosztály Ügykezelési Osztályán, 2008. szeptember 1-jei hatállyal határozott idõre,
Scheffer Dórát a Pénzügyminisztérium Pénzügyi és Humánpolitikai Fõosztálya Pénzügyi, Számviteli és Gazdasági Osztályán, 2008. szeptember 3-ai hatállyal köztisztviselõnek
kinevezte.

A Pénzügyminisztérium gazdaságpolitikáért és nemzetközi ügyekért felelõs szakállamtitkára
Magai Ágnest és Halász Ágnest a Pénzügyminisztérium
Gazdaságpolitikai Fõosztály Gazdasági Elõrejelzések
Osztályán 2008. szeptember 1-jei hatállyal,
Gáspár Katalint a Pénzügyminisztérium Gazdaságpolitikai Fõosztály Közgazdasági Kutató Osztályán 2008.
szeptember 15-i hatállyal határozott idõre köztisztviselõnek
kinevezte.

A Pénzügyminisztérium költségvetési bevételekért és
számvitelért felelõs szakállamtitkára
Galovicz Zoltánnét a Pénzügyminisztérium költségvetési bevételekért és számvitelért felelõs szakállamtitkári
titkárságán, 2008. szeptember 1-jei hatállyal köztisztviselõnek,
Frõlich Johannát a Pénzügyminisztérium Forgalmi
Adók, Vám és Jövedéki Fõosztály Vám Osztályán 2008.
szeptember 1-jei hatállyal,
Zelina Erikát a Pénzügyminisztérium Forgalmi Adók,
Vám és Jövedéki Fõosztály Általános Forgalmi Adó Osztályán 2008. szeptember 3-ai hatállyal,
Balogh Mónikát a Pénzügyminisztérium Számviteli Fõosztályán, 2008. szeptember 3-ai hatállyal köztisztviselõnek
kinevezte.

Közszolgálati jogviszony megszûnése
Közös megegyezéssel
Laki Gábornak a Pénzügyminisztérium Jövedelemadók
Fõosztály Társasági Adó Osztálya fogalmazójának 2008.
augusztus 31-ei hatállyal,
Kós-Hutás Katalinnak a Pénzügyminisztérium Pénzügyi Szolgáltatások Fõosztály Tõkepiaci Szabályozási
Osztálya tanácsosának 2008. augusztus 31-ei hatállyal,
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Krajcsovicsné Huszti Gizellának a Jogi és Igazgatási
Fõosztály Ügykezelési Osztálya fõelõadójának 2008.
augusztus 31-ei hatállyal,
Banai Krisztinának a Pénzügyminisztérium Pénzügyi
Szolgáltatások Fõosztály vezetõ-tanácsosának 2008. szeptember 5-i hatállyal,
dr. Scharle Ágotának a Pénzügyminisztérium Gazdaságpolitikai Fõosztály Közgazdasági Kutató Osztálya osztályvezetõjének 2008. szeptember 15-i hatállyal a Pénzügyminisztériumnál fennálló közszolgálati jogviszonya
megszûnt.
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– legalább 1–3 év önkormányzati adóügyi tapasztalat,
– ÖNKADO számítógépes program ismerete.
Illetmény, juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján.
A pályázatok benyújtása: postai úton, Andornaktálya
Község Önkormányzatának jegyzõje címére történõ megküldéssel (3399 Andornaktálya, Rákóczi út 160.). A borítékon fel kell tüntetni: „Adóügyi ügyintézõi pályázat,
1776/2008.”.
A pályázatok benyújtási határideje:

Felmentéssel
Lakatos Józsefnek a Pénzügyminisztérium Gazdaságpolitikai Fõosztály szakmai tanácsadójának 2008. szeptember 1-jei hatállyal a Pénzügyminisztériumnál fennálló
közszolgálati jogviszonya megszûnt.

ÁLLÁSPÁLYÁZATOK
Andornaktálya Község Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet
adóügyi ügyintézõi munkakör
határozott idejû betöltésére
A munkakörre vonatkozó adatok:
– adóügyi ügyintézõi munkakör, határozott idõre (tartósan távollévõ köztisztviselõ GYES, GYED, fizetés nélküli szabadság idejére) szóló kinevezéssel,
– a munkakör 2008. november 1-jétõl tölthetõ be, 6 hónap próbaidõ kerül kikötésre.
Ellátandó feladatok:
– a helyi adókkal (fõként az iparûzési adóval és a magánszemélyek kommunális adójával) kapcsolatos feladatok ellátása: adók kivetése, nyilvántartása, elszámolása,
behajtása,
– adók módjára behajtandó köztartozások kezelése,
– adó- és értékbizonyítványok készítése.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági felsõoktatásban szerzett szakképzettség,
– felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások)
ismerete.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– adótanácsadói végzettség,

2008. október 21.
A pályázatok elbírálási határideje: 2008. október 29.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz,
– iskolai végzettséget, illetve szakképzettséget igazoló
okiratok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (illetve igénylõlap-igazoló szelvény) fénymásolata.
A pályázattal kapcsolatban további információt Szabó
Zoltán címzetes fõjegyzõ nyújt a (36) 430-527-es telefonszámon.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására.

Baks Község Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet
Baks Község Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatalában
pénzügyi ügyintézõi állás betöltésére
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség, vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés, középiskolai végzettség és az OKJ szerint gazdasági elemzõ-szakstatisztikai ügyintézõ, banki ügyintézõ szakképesítés.
Elõnyt jelent:
– felhasználói szintû számítástechnikai ismeretek
(Word, Excel, internet, Outlook, Jogtár),
– hasonló munkakörben szerzett gyakorlat.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
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– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok
másolatát,
– a személyes adatok kezelésére vonatkozó nyilatkozatot.
Az ellátandó munkakör: pénzügyi igazgatási, gazdálkodási, könyvviteli feladatok ellátása.
Bérezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény alapján.
A pályázat benyújtási határideje: a Hivatalos Értesítõben történõ megjelenésétõl számított 10. nap.
A pályázatok elbírálási határideje: a benyújtási határidõt követõ 5. nap. Az állás azonnal betölthetõ. A munkáltató eredményes pályázat esetén a kinevezéskor 6 hónapos
próbaidõt köt ki.
A pályázatokat írásban, zárt borítékban Baks Község
Önkormányzatának jegyzõjéhez kell benyújtani az alábbi
címre: 6768 Baks, Fõ u. 92., a borítékra kérjük ráírni „Pályázat pénzügyi ügyintézõi munkakör betöltésére”.
A pályázattal kapcsolatban további információ
dr. Lajkó Norbert jegyzõtõl kérhetõ a 06 (62) 269-233-as
telefonszámon.

Budapest Fõváros V. Kerület Belváros-Lipótváros
Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet
az Egyesített Bölcsõdék
intézményvezetõi munkakörének betöltésére
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. sz. melléklete
szerinti felsõfokú szakirányú iskolai végzettség, felsõfokú
szakképesítés,
– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú
szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, illetve a
szociális ellátás területén végzett munkakörben szerzett
szakmai gyakorlat.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget igazoló okirat hiteles másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a
szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,
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– nyilatkozatot, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz,
hogy a pályázati anyagát a szakbizottság és a képviselõtestület megismerje, abba betekintsen.
Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. tv. alapján.
A megbízás idõtartama: 5 év, 2009. január 1.–2013. december 31.
A pályázat benyújtásának határideje:
2008. november 21.
A pályázat benyújtásának helye: Budapest Fõváros
V. Kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Népjóléti Osztály (1051 Budapest, Erzsébet tér 4.).

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

2008/42. szám

A pályázathoz csatolni kell:
– fényképes szakmai önéletrajzot,
– a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy pályázati anyagát az elbírálásában részt vevõk megismerhetik.
Illetmény, valamint az egyéb juttatások megállapítása a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény és végrehajtási rendeletei, valamint a Fõigazgatóság szabályzataiban rögzítettek alapján történik.
A pályázatot a Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság
1357 Budapest, Pf. 8 címére kérjük benyújtani. A borítékon kérjük tüntesse fel: „Pályázat technikus (épületgépész) munkakörre”.
A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Értesítõben történõ megjelenést követõ 15. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõt követõ 30 napon belül.

Mezõcsokonya Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet
Mezõcsokonya és Bodrog községek
körzeti védõnõi állásának
– határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszonyban
történõ – betöltésére
Pályázati feltételek:
– egészségügyi fõiskola védõnõi szakán szerzett diploma,
– büntetlen elõélet.

A Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság
pályázatot ír ki
technikus (épületgépész) munkakörre
Fõbb feladatai:
– a KSZF kezelésében lévõ épületek gépészeti berendezéseihez kapcsolódó nyilvántartások vezetése,
– karbantartások, felújítási, beruházási munkák, javítások teljes körû ügyintézése,
– ajánlatok bekérése, felülvizsgálata, szerzõdések elõkészítése, épületgépészeti munkák szervezési, mûszaki ellenõrzési feladatainak ellátása,
– éves felújítási, karbantartási tervek készítése,
– közüzemi és egyedi számlák ellenõrzése, igazolása,
nyilvántartása.
Pályázati feltételek:
– legalább középfokú szakirányú iskolai végzettség,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek,
– terhelhetõség, megbízhatóság, kezdeményezõkészség.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– személyes adatok kezelésére vonatkozó nyilatkozatot.
Juttatások: bérezés a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.) szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Értesítõben való megjelenést követõ 15 napon belül.
Elbírálási határidõ: a soron következõ képviselõ-testületi ülésen.
Az állás betölthetõ: 2008. december 1-jétõl.
A pályázatot zárt borítékban Mezõcsokonya község
polgármesteréhez címezve (7434 Mezõcsokonya, Kossuth
L. u. 1.) kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni:
„Védõnõi pályázat”.
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Érdeklõdni a pályázattal kapcsolatosan Mezõcsokonya
község jegyzõjénél lehet a (82) 715-040-es telefonszámon.
A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
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– részletes, fényképes szakmai önéletrajz;
– iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást
igazoló okiratok másolata;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
A munkakörök betöltõi a Ktv.-ben, valamint a fõfelügyelõség közszolgálati szabályzatában szabályozott illetményre és juttatásokra jogosultak.

Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Fõfelügyelõség
pályázatot hirdet
hulladékgazdálkodási szakértõ munkakör
betöltésére
Az állás betölthetõ: a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 10. §-ában foglaltak szerint.
A munkakörben ellátandó lényeges feladatok:
– hulladékkezelési engedélyezés, hulladékgazdálkodással kapcsolatos hatósági feladatok ellátása;
– engedélyezési, szakhatósági eljárások során a szakmai állásfoglalások kialakítása, a határozatok szakmai elõkészítése;
– helyszíni szemlék tartása, panaszkivizsgálás;
– a „zöld kommandó” akciósorozat tevékenységének
országos összefogása.
A pályázat elnyerésének feltételei:
– a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény (továbbiakban: Ktv.) és a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 3. sz.
melléklet 68. pontja szerinti szakirányú felsõfokú iskolai
végzettség;
– német nyelv legalább középfokú ismerete;
– B kategóriás gépjármû-vezetõi engedély megléte;
– számítástechnikai ismeretek: MS Office felhasználói
szintû használata;
– cselekvõképesség;
– büntetlen elõélet;
– magyar állampolgárság.
Elõnyt jelent:
– közigazgatásban szerzett, legalább 2 éves tapasztalat;
– igazgatásszervezõi szakirányú felsõfokú végzettség;
– EU-ismeretek és tapasztalatok.
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák:
– önálló munkavégzés,
– jó szervezési készség,
– pontosság, precizitás, megbízhatóság,
– koordinációs és együttmûködési készség,
– magas fokú felelõsségtudat és problémamegoldási
képesség.
A pályázat tartalma:
– motivációs levél;

A pályázatot 2 példányban
2008. november 5-én 16 órai
beérkezési idõponttal bezárólag lehet benyújtani, illetve
postára adni „Hulladékgazdálkodási szakértõ” jelige feltüntetésével az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség Szakértõi Fõosztályának titkárságára (1016 Budapest, Mészáros u. 58/A).
A pályázatok elbírálására a Ktv. elõírásai szerint, a benyújtási határidõtõl számított 30 napon belül kerül sor.
A pályázatokat bizalmasan kezeljük, a pályázókat az eredményrõl írásban tájékoztatjuk.
A meghirdetett munkakör eredményes pályázat esetén
az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A pályázati felhívás a fõfelügyelõség (www.orszagoszoldhatosag.gov.hu) és a Kormányzati Személyügyi Szolgálat és Közigazgatási Képzési Központ honlapján
(www.kszk.gov.hu) is megtalálható.

Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Fõfelügyelõség
pályázatot hirdet
rendszerkontroller munkakör betöltésére
Az állás betölthetõ: a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 10. §-ában foglaltak szerint.
A munkakörben ellátandó lényeges feladatok:
ORACLE-adatbázison SQL-lekérdezések írása és riportok készítése, törzsadatok egységes kezelése, adatbázis-mûveletek futtatása, konvertálások végzése, jogosultságkezelés, adatok ellenõrzése, monitorozása.
A pályázat elnyerésének feltételei:
– a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény (továbbiakban: Ktv.) és a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 3. sz.
mellékletének 55. vagy 1. pontja szerinti szakirányú közép- vagy felsõfokú végzettség;
– cselekvõképesség;
– büntetlen elõélet;
– magyar állampolgárság.
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Elõnyt jelent:
– SQL-nyelv ismerete, valamely SQL script írására alkalmas eszköz ismerete;
– költségvetési szervnél gazdasági területen szerzett tapasztalat;
– adatbázis-üzemeltetésben szerzett gyakorlat;
– mérlegképes könyvelõi végzettség;
– szakmai angol nyelv középszintû ismerete.
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák:
– önálló munkavégzés;
– algoritmikus gondolkodásmód;
– jó kommunikációs képesség;
– jó szervezési készség;
– pontosság, precizitás, megbízhatóság;
– koordinációs és együttmûködési készség;
– magas fokú felelõsségtudat és problémamegoldási
képesség.
A pályázat tartalma:
– motivációs levél;
– részletes, fényképes szakmai önéletrajz;
– iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást
igazoló okiratok másolata;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
A munkakörök betöltõi a Ktv.-ben, valamint a fõfelügyelõség közszolgálati szabályzatában szabályozott illetményre és juttatásokra jogosultak.
A pályázatot 2 példányban
2008. november 10-én 16 órai
beérkezési idõponttal bezárólag lehet benyújtani, illetve
postára adni „Rendszerkontroller” jelige feltüntetésével az
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség Gazdasági Fõosztályának titkárságára (1016 Budapest, Mészáros u. 58/A).
A pályázatok elbírálására a Ktv. elõírásai szerint, a benyújtási határidõtõl számított 30 napon belül kerül sor.
A pályázatokat bizalmasan kezeljük, a pályázókat az eredményrõl írásban tájékoztatjuk.
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A meghirdetett munkakör eredményes pályázat esetén
az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A pályázati felhívás az Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség (www.orszagoszoldhatosag.gov.hu) és a Kormányzati Személyügyi Szolgálat és Közigazgatási Képzési Központ honlapján (www.kszk.gov.hu) is megtalálható.

Pilisszentiván Község Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet
építésügyi hatósági ügyintézõ munkakör betöltésére
A pályázat benyújtásának határideje:
2008. október 31.
A pályázat benyújtásának feltételei: egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, építõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki) szakképzettség; fõiskolai
szintû településmérnöki (városgazdasági mérnöki) szakképzettség.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó szakmai életrajzát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– képzettséget tanúsító okiratok hiteles másolatait
Közigazgatási gyakorlat elõny.
A pályázatok elbírálásának határideje: a benyújtási határidõt követõ 30 napon belül.
Bérezés a Ktv. szerint.
Az állás 2009. január 1-jétõl tölthetõ be.
A pályázatokat írásban, lezárt borítékban kell benyújtani Pilisszentiván község jegyzõjénél, 2084 Pilisszentiván,
Szabadság út 85. Tel.: (26) 367-322.
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VIII. Közlemények
A Külügyminisztérium közleménye

II.
A gazdasági kapcsolatok eseményei
A magyar–EU kereskedelmi kapcsolatok alakulása
2008. január–május havi adatok alapján
2008. I–V. hónap adatai szerint az EU többi 26 tagállamába való kiszállítás (1. számú táblázat) 23 798 M
eurót (2007. I–V. hónapjában 21 874 M eurót), a beérkezés 20 730 M eurót (2007. I–V. hónapjában 19 776 M
eurót) tett ki, így 2008. májusban a múlt év azonos idõszakához képest, euróban mérve, a kiszállítások 8,8%-kal
emelkedtek, a beérkezések 4,8%-kal nõttek. Ugyanezen
idõszakban a magyar összkivitel valamivel nagyobb mértékben, 12,9%-kal (27 351 M euróról 30 879 M euróra)
bõvült, az összbehozatal is az EU-tagállamokból való
beérkezésnél jobban nõtt, 10,3%-kal (27 653 M euróról
30 511 M euróra). Ennek megfelelõen a tagországok részesedése a magyar kivitelben 77,1%-ot (2007. I–V. hónapjában 80,0%), a behozatalban 67,9%-ot (2007. I–V.
hónapjában 71,5%) tett ki. A fentiek szerint a forgalom
egyenlege az egy évvel korábbi azonos idõszakban regisztrált 2098 M eurós többlethez képest most 3068 M
eurós többletet mutatott, miközben a teljes magyar forgalomban mért elõzõ évi 302 M eurós deficit is 2008 májusában 368 M eurós többletre változott.
A tagországokkal lebonyolított áruforgalom szerkezete a SITC árufõcsoportok szerinti megoszlás alapján a
következõként alakult (2. számú táblázat):
A kiszállításban az élelmiszerek 1502 M eurót tettek ki,
részesedésük így 6,3% (2007. I–V. hónapjában 6,5%), a
nyersanyagok értéke 581 M euró volt, mely 2,4%-os súlyt
jelent (2007. I–V. hónapjában 2,2%), az energiahordozók 678 M eurót értek el, ez 2,8%-os részesedés (2007.
I–V. hónapjában 1,6%), a feldolgozott termékek értéke
6573 M euró volt, ez 27,7%-os hányadnak felel meg
(2007. I–V. hónapjában 27,9%), míg a gépek és berende-

*

XIV. éfvolyam 8–9. szám

2008. szeptember 30.

zések 14 464 M eurós forgalma 60,8%-os részarányt képvisel (2007. I–V. hónapjában 61,8 %).
A beérkezések esetében az élelmiszerek 1209 M eurót
tettek ki, így részesedésük 5,8% (2007. I–V. hónapjában
5,3%), a nyersanyagok értéke 376 M euró volt, mely
1,8%-os súlyt jelent (2007. I–V. hónapjában 1,6%), az
energiahordozókból 772 M euró értékû érkezett be, ami
3,7%-os részaránynak felel meg (2007. I–V. hónapjában
3,2%), a feldolgozott termékek beérkezése 8265 M eurót
ért el, ez 39,9%-os hányadnak felelt meg (2007. I–V. hónapjában 40,6%), míg a gépek és berendezések cikkcsoport 10 108 M eurós beérkezéssel 48,8%-os részesedést
reprezentált (2007. I–V. hónapjában 49,3%).
Tájékoztatásul közöljük az EU-n kívüli legfontosabb
partnerországokkal lebonyolított forgalom adatait is
(3. számú táblázat).
Ezek szerint 2008. elsõ öt hónapjában az átlagot lényegesen meghaladóan nõtt kivitelünk Oroszországba
(+53%), Szerbiába (+48%), szintén az átlag felett alakult
Ukrajnába (+21%), valamint Horvátországba (+27%), továbbá az USA-ba (+21%) irányuló exportunk is. Jelentõs
növekedést mutat a svájci (+38%) exportforgalom is. Az
átlag alatt alakult a Japánba irányuló export üteme (+ 9%),
valamint a kanadai export üteme (+11%). A Kínába irányuló export csökkent az elõzõ évi szinthez képest.
Behozatalunkban a legnagyobb részesedéssel bíró relációk közül az orosz forgalom az országos átlagnál gyorsabban nõtt (+ 35%); a kisebb volumenû ukrajnai (+ 44%)
és Szerbiából származó (+ 38%), behozatal is jelentõsen
emelkedett. Az átlag feletti mértékben nõtt továbbá a Kanadából (+17%) és Kínából (+ 37%) származó importunk.
Japánból és Svájcból a behozatal az országos átlag körül
alakult. Az átlag alatti mértékben nõtt az USA (+ 7%) import.
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1. számú táblázat
Az Európai Unió 27 tagországán belül bonyolított 2008. január–május havi áruforgalom
(feladó/rendeltetési országok szerint)
M.e.: M euró
Kiszállítás
Ország
2007.

Beérkezés

Index
2008/2007.

2008.

Megoszlás
(%)
2008-ban

2007.

Index
2008/2007.

2008.

Megoszlás
(%)
2008-ban

Németország

8 192

8 235

100,5%

26,7%

7 740

8 045

104,0%

26,4%

Ausztria

1 212

1 528

126,0%

4,9%

1 697

1 830

107,8%

6,0%

Olaszország

1 580

1 551

98,2%

5,0%

1 307

1 272

97,3%

4,2%

Franciaország

1 300

1 337

102,8%

4,3%

1 311

1 319

100,6%

4,3%

Nagy Britannia

1 191

1 291

108,4%

4,2%

712

617

86,7%

2,0%

777

907

116,8%

2,9%

1 165

1 286

110,4%

4,2%

Lengyelország

1 211

1 317

108,8%

4,3%

1 112

1 195

107,6%

3,9%

Szlovákia

1 038

1 393

134,2%

4,5%

815

978

120,0%

3,2%

937

953

101,7%

3,1%

417

472

113,2%

1,5%

Csehország

1 006

1 226

121,9%

4,0%

1 002

1 155

115,3%

3,8%

Románia

1 099

1 465

133,3%

4,7%

646

628

97,2%

2,1%

Belgium

434

504

116,1%

1,6%

557

636

114,2%

2,1%

Finnország

121

158

130,3%

0,5%

195

239

122,3%

0,8%

Svédország

297

276

92,9%

0,9%

306

259

84,6%

0,8%

Szlovénia

290

346

119,2%

1,1%

236

291

123,1%

1,0%

Görögország

209

225

107,6%

0,7%

32

31

97,0%

0,1%

Dánia

197

211

107,4%

0,7%

184

192

104,1%

0,6%

Bulgária

209

328

156,8%

1,1%

38

43

111,8%

0,1%

Portugália

190

175

91,9%

0,6%

58

62

107,1%

0,2%

Írország

148

147

99,2%

0,5%

125

104

83,1%

0,3%

Litvánia

78

78

100,0%

0,3%

21

19

87,2%

0,1%

Lettország

69

63

91,8%

0,2%

7

7

100,0%

0,0%

Észtország

44

41

94,2%

0,1%

29

7

24,8%

0,0%

Ciprus

25

15

58,6%

0,0%

6

13

204,6%

0,0%

Luxemburg

17

28

163,0%

0,1%

41

27

65,9%

0,1%

3

2

72,0%

0,0%

14

3

19,8%

0,0%

EU összesen

21 874

23 798

108,8%

77,1%

19 776

20 730

104,8%

67,9%

Magyarország
összesen

27 351

30 879

112,9%

100,0%

27 653

30 511

110,3%

100,0%

Hollandia

Spanyolország

Málta
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2. számú táblázat
Az EU 27 országon belüli árucsereforgalom-struktúrájának változása SITC árufõcsoportok szerint
2008. január–május hónapban
Kiszállítás
Árufõcsoport

2007.
M euró

Élelmiszerek, ital, dohány

2007.
%

Beérkezés

2008.
M euró

2008.
%

2007.
M euró

2007.
%

2008.
M euró

2008.
%

1427

6,5

1502

6,3

1046

5,3

1209

5,8

Nyersanyagok

478

2,2

581

2,4

319

1,6

376

1,8

Energiahordozók

354

1,6

678

2,8

628

3,2

772

3,7

6095

27,9

6573

27,7

8026

40,6

8265

39,9

Gépek, gépi berendezések

13520

61,8

14464

60,8

9757

49,3

10108

48,8

Összesen

21874

100,0

23798

100,0

19776

100,0

20730

100,0

Feldolgozott termékek

3. számú táblázat
Külkereskedelmi termékforgalom 2008. január–május hónapban
(feladó/rendeltetési országok szerint)
M.e.: M euró
Kiszállítás
Ország

EU 27 ország

2007.

2008.

21 874

23 798

Egyes kiemelt EU-n kívüli országok

Beérkezés
Index
2008/2007.

108,8%

2007.

2008.

19 776

20 730

Egyenleg
Index
2008/2007.

2007.

2008.

104,8%

2 098

3 068

BEHOZATAL

KIVITEL

Horvátország

411

522

127,2%

99

116

117,5%

312

406

Szerbia

330

488

147,6%

68

94

138,1%

262

394

Svájc

296

408

137,8%

236

274

116,2%

60

134

Oroszország

757

1 155

152,6%

1 970

2 671

135,5%

–1213

–1516

Ukrajna

481

582

121,1%

328

474

144,5%

153

108

USA

619

751

121,2%

486

522

107,4%

133

229

54

60

110,7%

62

73

117,0%

–8

–13

Japán

112

122

109,4%

738

816

110,7%

–626

–694

Kína

315

300

95,2%

1 302

1 787

137,2%

–987

–1487

27 351

30 879

112,9%

27 653

30 511

110,3%

–302

368

Kanada

Magyarország összesen
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A Szociális és Munkaügyi Minisztérium közleménye
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium
közleménye
az Idõsbarát Önkormányzat Díj odaítélésérõl
Az Idõsbarát Önkormányzat Díj Bizottság javaslatára 2008-ban a szociális és munkaügyi miniszter, valamint az önkormányzati miniszter az alábbi önkormányzatoknak ítélte oda az Idõsbarát Önkormányzat Díjat:
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Budapest XVIII. Kerület Önkormányzata
Mórahalom Város Önkormányzata
Tiszaújváros Város Önkormányzata
Rózsaszentmárton Község Önkormányzata
Pusztaederics Község Önkormányzata

2008-ban a szociális és munkaügyi miniszter, valamint az önkormányzati miniszter különdíjat adományozott
Bihartorda Község Önkormányzatának.

Budapest, 2008. október 7.
Korózs Lajos s. k.,
államtitkár
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Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal közleménye
Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal közleménye
a 2008. november 1-je és november 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról
A személyi jövedelemadóról szóló – többször módosított – 1995. évi CXVII. törvény 82. § (2) bekezdése arra kötelezi
az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatalt, hogy havonta tegye közzé a tárgyhónapban a fogyasztási norma szerinti üzemanyagköltség-elszámolással kapcsolatosan alkalmazható üzemanyagárat.

Ólmozatlan motorbenzin:
ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin

300 Ft/l

Gázolaj

311 Ft/l

Keverék

323 Ft/l

LPG autógáz

187 Ft/l

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

Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal
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A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
– az eddig közzétetteken kívül –
az alábbi elveszett, megsemmisült gépjármûtörzskönyvek sorszámát teszi közzé
124542E
201142F
848266C
026065C
722889F
047600E
786213D
348914G
799760E
955727H
753972E
854877C
404358H
788125C
661776D
917408F
186511F
314517D
542086C
158181A
152596H
236648I
436386E
422414F
310865D
707503H
593806A
026437H
668612C
757942A
572974D
378217A
223220G
761298F
318600D
128329G
525906A
293793I
677326F
118163A
649525B

577536G
694639B
745219E
158558C
884522H
895111D
359746B
632674F
833542E
467622B
452002E
819507A
794040A
930464B
176568I
201240C
917279G
710580A
607040A
614929B
004432C
979496G
439870G
695147D
572962F
813881C
082930E
137071I
348229D
734670G
249040C
847465F
309196A
136769I
251953B
630260G
964065G
685628B
906092F
136970I
279612C

551931D
760240C
918990G
120095C
902307H
908503D
300676F
558511D
536019E
467749E
536337A
635441G
110455G
574464G
536065B
024591E
713261B
046222C
916634D
611818F
791732C
195100I
364403F
453198E
170976E
333945A
459102G
006929G
856231B
061427F
504628C
603224H
242510B
847909D
363593H
508500G
419619F
192670C
738556F
760757C
917648D

737191F
848479D
149810C
050121B
014777F
886420F
796849E
466254G
284641G
936835H
346535F
597010B
087335D
124183D
909631B
883427G
600668G
328043E
680994F
695057D
883309E
147698E
277057D
716593E
053894G
329862G
097141D
348777E
920436D
678886C
041812F
916504E
816201B
648415B
433516C
387383B
841195F
736237D
023645F
584554F
721627E

920210D
616618B
889536E
858545F
532215H
131010E
065875G
496597B
241715C
671704F
145120H
100009B
992875A
090807D
640203G
435858H
897402G
232681B
554846E
029251F
693395E
979488C
875750H
103939E
554846E
650347E
868820H
794684F
704968H
231227B
453738H
154916F
471512G
197685A
296143B
231264B
728550H
727536F
344050A
783942F
293024C

474947G
494427E
337051C
184144H
666498G
517195B
309002A
512736F
557084G
630014C
996827D
504912E
892297F
655297H
398405H
420745D
659584H
348143C
577622F
291912D
058508D
169591D
017969H
632729C
983753G
655297H
645091A
303113D
894760G
889968C
453738H
960143G
315238F
987987B
106801C
337878F
200114G
135045D
219125C
809131E
522433F
509483F

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala
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A Hajdú-Bihar Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
(4024 Debrecen, Kossuth u. 12–14., 4002. Pf. 404) hirdetménye
A Hajdú-Bihar Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal a földrendezõ és a földkiadó bizottságokról szóló
1993. évi II. törvény 4/B. § (5) bekezdése, alapján
nyilvános sorsolást
tart a hajdúsámsoni Rákóczi Mezõgazdasági Szövetkezet használatában álló részarány-földtulajdonú földek kiadása céljából.
A sorsolás helye: hajdúsámsoni polgármesteri hivatal tanácsterme (4251 Hajdúsámson Szabadság tér 5.).
A sorsolás ideje: 2008. december 2-án 9 óra.
A sorsolásra kerülõ földrészletek adatai:
Település: Debrecen (külterület)
Helyrajzi szám

Mûvelési ág

Terület
(ha, m2)

02395/19

Szántó

1. 0819

9.35

02395/27

Gyep, szántó

0.3631

4.08

02476/3

gyep

0,3275

3.31

02476/5

szántó

3.0406

46.63

02477/8

Szántó, gyep

0.8634

6.78

02483/23

Szántó, gyep

1.0912

10.11

02483/24

szántó

0,0697

0.95

AK-érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

Település: Hajdúsámson (külterület)
Helyrajzi szám

Mûvelési ág

Terület
(ha, m2)

017/3

szántó

19.8419

205.36
9232/20536-od része

019/11

szántó

3,5129

42,48
932/4248-ad része

019/13

gyümölcsös, szántó

1.3978

47,87
504/4787-ed része

024/7

erdõ, gyep, szántó

43.2524

458,76

032/10

erdõ

0,2764

2.87

0138/9

szántó, erdõ, gyep

6.1798

42,90

0141

erdõ

0.6869

6.18

0158/8

szántó

2.0880

13.98
91/1398-ad része

0158/12

erdõ

1.8364

16.53
779/1249-ed része

0179/7

szántó, erdõ

21.9572

151.15
14815/15115-öd része

AK-érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

7192

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

2008/42. szám

Helyrajzi szám

Mûvelési ág

Terület
(ha, m2)

0195/1

szántó, erdõ, gyep

6.1134

26.28
176/2628-ad része

0197/3

gyep, szántó, erdõ

23,0923

144.06
182/14406-od része

0199/13

gyep, szántó

0,8319

2.70

0209/6

szántó, erdõ

9,3409

69.35
639/6935-öd része

0267/24

erdõ

2,9691

16.63
1160/1663-ad része

0267/35

szántó

0,0839

0.59

0274/12

szántó

0,3248

2.27

0295/2

szántó

1,0511

4.41

0333/2

szántó

0,5745

4.02

0335/1

erdõ

5,5073

49.57
2359/4957-ed része

0344/8

szántó

0.1024

0.43

0369/11

szántó

1,3165

8.36

0376/7

erdõ, szántó, gyep

17,2364

127.78
214/12778-ad része

0444/8

gyep

0,0994

0.10

0463

gyep

0,0579

0.50

0464

erdõ

0,3859

3.47

0465

erdõ

0,1264

1.14

0468/7

gyep

0,0975

0.10

0475/19

szántó, gyep

0.8515

8.69

0480/9

gyep

0,1990

0.20

0482/6

gyep

0,0734

0.64

0493/4

erdõ, gyep

0,3669

2.04

0525/2

gyümölcsös

0,0322

0.81

5105/1

szántó

0.0941

0.40

5173

szántó

0,8537

5.98
448/598-ad része

5196

szántó

1,7272

12.09
1109/1209-ed része

5223

szántó

0,3406

2.38
188/238-ad része

5242

szántó

0,9722

4.08

5401

erdõ

0.2206

1.99

5404

erdõ

0.5952

5.36

5409/2

erdõ

0,3643

3.28

5413

erdõ

0,1251

1.13

5416

erdõ

0,0470

0.42

AK-érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás
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Helyrajzi szám

Mûvelési ág

Terület
(ha, m2)

AK-érték

5417

erdõ

0,0633

0.57

5471

szántó

0,0502

0.35

5514

szántó

0,1208

0.85

5583

szántó

0,2122

1.49
148/149-ed része

5588

erdõ

0,4833

4.35

5596

erdõ

0,2512

2.26

5634

szántó

0,0248

0.10

5661

szántó

0,0133

0.06

7529

kert

0,0525

1.32

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

Település: Nyíradony (külterület)
Helyrajzi szám

Mûvelési ág

Terület
(ha, m2)

AK-érték

0824/1

szántó

3,7495

42.94

0830/15

szántó

0,8971

2.33

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

A sorsolás nyilvános, azon bárki jelen lehet.
A sorsoláson a szövetkezetben részarány-földtulajdonnal (aranykoronával) rendelkezõ személyek vehetnek részt.
A részarány-tulajdonosok a sorsolás megkezdését megelõzõen egyezséget köthetnek. Több részarány-földtulajdonos
egyezségen alapuló írásbeli igényét, valamint a kisorsolt földrészletekre vonatkozó csere megállapodásokat a tv. 9/B. §
alapján a mezõgazdasági igazgatási szerv figyelembe veszi.
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 a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal 1024. Budapest Keleti Károly
u. 24. címzett kifogást nyújthat be a Hajdú- Bihar megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz (4024 Debrecen,
Kossuth u. 12–14.)

Harsányi Antal s. k.,
fõigazgató
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A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság közleménye
A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság határozata
A temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. törvény 15. § (1) bekezdése értelmében a Nemzeti Sírkerthez
tartozó temetõket, hõsi temetõket, hõsi temetési helyeket, temetkezési emlékhelyeket, kegyeleti emlékhelyeket és temetési helyeket a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság határozza meg. E felhatalmazás, illetve a Nemzeti Emlékhely
és Kegyeleti Bizottság szervezetérõl és feladatairól szóló 146/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 3. § a) pontjában biztosított
döntési jog alapján:
1. A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 2008. május 15-én tartott soros ülésén az alábbi határozatot hozta:
37/2008. számú határozatával „A” kategóriában a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánította Fejér megye temetõibõl az
alábbi sírhelyeket:
Parcella/tábla

Sor

Sír

Név

Foglalkozás

Aba
Katolikus temetõrész
18

1

2

Zichy István, zichi és vásonkeõi gróf

történész, múzeumigazgató, festõmûvész, az MTA tagja

Zichy Nándor, zichi és vásonkeõi gróf

politikus, gazdasági író, alispán, tárnokmester

Zichy Aladár, zichi és vásonkeõi gróf

politikus, miniszter, koronaõr

D

Kozma Ferenc, leveldi

lótenyésztõ, százados

D

Kozma Ferenc, leveldi (Bárd Miklós)

író, költõ, tábornok

D

Kozma Miklós, leveldi

politikus, alezredes, miniszter

Pázmándy Dénes, szomori és somodori

jogász, politikus, fõispán

Pázmándy Dénes, szomori
és somodori, ifj.

politikus, publicista, képviselõházi elnök, alispán

3

Staud Lajos

jogász, az MTA tagja

1

Gyõrffy István, kõhalmi

botanikus, egyetemi tanár és rektor,
az MTA tagja

Szögyény-Marich László, magyarszögyéni és szolgaegyházi

politikus, fõispán, fõrendiházi elnök, tárnokmester, országbíró, az MTA tagja

Adony
Kistemetõ

Baracska
Református temetõ

8
Csákvár
Református temetõ
III

1

Csór
Régi katolikus temetõ
családi sírbolt
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Sír

családi sírbolt

Név

Szögyény-Marich László, magyarszögyéni és szolgaegyházi gróf

7195
Foglalkozás

politikus, diplomata, miniszter, az MTA
tagja

Dunaújváros
Dunapentelei katolikus kistemetõ
Rosty Pál, barkóczi

utazó, író, fotográfus, az MTA tagja

Eötvös József, vásárosnaményi báró

író, publicista, politikus, miniszter,
az MTA tagja és elnöke

Nagy Ernõ, felsõeõri

jogász, egyetemi tanár, az MTA tagja

Fejérpataky László, kelecsényi

történész, levéltáros, könyvtár- és múzeumigazgató, az MTA tagja

Ercsi
Mûvelõdési ház parkja
Eötvösemlékmû alatt
Hantos
Kishantosi temetõ

Iváncsa
Katolikus temetõ
A

29

6

Kápolnásnyék
Református temetõ
R-D

9

kripta Kenessey Kálmán, kenesei

mezõgazdász, növénynemesítõ, gazdasági író, alispán

Lovasberény
Református temetõ
B. Nagy László

filmkritikus, irodalomtörténész

Brunszvik Teréz, korompai gróf

pedagógus

Martonvásár
Köztemetõ
Brunszvikmauzóleum
II

1/a K Dreher Antal

gyáros

Mór
Kapucinus templom
altemplom

Lamberg Ferenc Fülöp, orteneggi és
ottensteini gróf

altábornagy
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Sor

Sír

Név
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Foglalkozás

Rácalmás
Katolikus temetõ
kápolna

Jankovich Béla, vadasi és jeszeniczei

közgazdász, politikus, miniszter,
az MTA tagja

kápolna

Jankovich Miklós, vadasi és jeszeniczei

régész, történész, mûgyûjtõ, az MTA
tagja

Mészöly Gedeon, bogárdi

nyelvész, irodalomtörténész, egyetemi
tanár és dékán, az MTA tagja

Széchényi Viktor, sárvár-felsõvidéki
gróf

politikus, fõispán

Zichy Géza, zichi és vásonkeõi gróf

zongoramûvész, zeneszerzõ, író, költõ,
az MTA tagja

Hadik János, futaki gróf

politikus, miniszter

Zichy János, zichi és vásonkeõi gróf

politikus, miniszter, az MTA tagja

altemplom

Horváth János

püspök, teológus, író, költõ, az MTA
tagja

altemplom

Nagy Ignác, séllyei

püspök, író

altemplom

Shvoy István

tábornok, honvéd fõparancsnok

altemplom

Prohászka Ottokár

püspök, író, teológus, egyetemi tanár,
politikus, az MTA tagja

templomkert

Fábián Gáspár

építész, építészeti író

altemplom

Marosi Arnold Mihály

ciszterci szerzetes, régész, múzeumigazgató

altemplom

Platz Bonifác Ferenc

ciszterci szerzetes, pedagógus, író, fõiskolai tanár, az MTA tagja

Sárbogárd
Huszár-temetõ református része
E

I

6

Sárszentmihály
Sárpentelei katolikus temetõ

Seregélyes

Soponya
Nagylángi katolikus temetõ
kápolna
Székesfehérvár
Székesegyház

Prohászka-emléktemplom

Nagyboldogasszony-templom
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Sor

Sír

5

32

7197

Név

Foglalkozás

Csutora-temetõ
IV

Bory Jenõ, bori és borfõi

szobrászmûvész, építész, fõiskolai tanár
és rektor

Pauer János

püspök, történész, író, az MTA tagja

Sóstói temetõ
kápolna
II

2

40

Károly János

kanonok, teológiai igazgató, történész,
író

I

6

14

Kelemen Béla

nyelvész, irodalomtörténész

III

11

66

Rosty István, barkóczi

õrnagy

IV

14

5

Say Móric

kémikus, pedagógus, az MTA tagja

mauzóleum

Ürményi József, ürményi

jogász, politikus, országbíró, fõispán,
galíciai kormányzó

mauzóleum

Ürményi Ferenc, ürményi

politikus, fiumei és tengerparti kormányzó, koronaõr, az MTA tagja

Kazay Endre

gyógyszerész

Hosszú-temetõ

Vál
Katolikus temetõ

Vértesacsa
Régi katolikus temetõ

2. A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 2008. június 17-én tartott soros ülésén az alábbi határozatot hozta:
43/2008. számú határozatával „A” kategóriában a kecskeméti Szentháromság temetõ „B” és „J” szektorát, melyben
az I. világháborús katonasírok találhatók, mint hõsi temetõt a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánította.

Dr. Boross Péter s. k.,
a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság elnöke
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IX. Hirdetmények
A Veszprém Megyei Rendõr-fõkapitányság árverési hirdetménye
A Veszprém Megyei Rendõr-fõkapitányság (a továbbiakban: eladó) a belügyminiszter 30/2001. (Bk. 13.) utasítása
alapján
nyilvános árverés
keretében értékesít 32 db gépjármûvet.
A kikiáltási ár a mûszaki szakértõ által becsült forgalmi érték.
A gépjármû-technikai eszközök darabonként kerülnek árverésre.
Az árverés idõpontja: a hirdetmény megjelenését követõ 15. napot meghaladóan
2008. november 4. 9 óra.
Az árverés helye: a Veszprém Megyei Rendõr-fõkapitányság (8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 2.) telephelye.
Az árverés közjegyzõ jelenlétében történik.
Az eladó az árverés megkezdésekor ismerteti az árverés részletes feltételeit.
A jelentkezés feltételei:
– személyazonosság igazolása vagy meghatalmazás bemutatása (2 tanú aláírásával),
– gazdasági társaság nevében történõ részvétel esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat vagy a bejegyeztetés folyamatba tételét igazoló cégeljárási igazolás átadása,
– az árverezõ írásbeli nyilatkozata arról, hogy nincs köztartozása,
– az árverezõ az ajánlati biztosítékot, bánatpénzt a helyszínen befizette (a kikiáltási ár 10%-át) és ezt nyugtával
igazolja.
Az árverésen értékesített eszközök vevõ részére történõ átadására akkor kerülhet sor, ha a vevõ a megvásárolt gépjármû ellenértékét az eladó házipénztárába befizette. Az eladó a gépjármûvek esetében az árverés nyertesével azonnal adásvételi szerzõdést köt.
Az árverésre került eszköz nem értékesíthetõ, ha:
– a felajánlott vételár nem érte el a minimum kikiáltási árat,
– az árverési vevõ nem fizette ki a teljes vételárat a szerzõdéskötéskor.
Az árverés érvénytelen, ha nincs vételi ajánlat.
Az eladó fenntartja jogát arra, hogy az árverést eredménytelennek nyilvánítsa.
Az árverés tárgyát képezõ eszközök megtekinthetõk az árverés elõtti 2 munkanapon, illetve az árverés napján
7.30 órától 9 óráig.
Az árveréssel kapcsolatban felvilágosítást ad:
Effenpergel Kálmán Veszprém megyei gazdasági osztályvezetõ, telefon: (88) 428-022/12-65-ös mellék és Agg Endre
gépjármû-elõadó, telefon: (88) 428-022/18-47-es mellék.
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A MAGYAR KÖZLÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ TÁJÉKOZTATÓJA
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvû kiadásában megjelent jogi aktusokról
(2008. október 1–8.)
(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. október 1.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
A Bizottság 958/2008/EK rendelete (2008. szeptember 30.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 959/2008/EK rendelete (2008. szeptember 30.) a gabonaágazatban a 2008. október 1-jén alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról
* A Bizottság 960/2008/EK rendelete (2008. szeptember 30.) az információs társadalomra vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 808/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásáról1
* A Bizottság 961/2008/EK rendelete (2008. szeptember 29.) a Belgium lobogója alatt közlekedõ hajók által az ICES VIIIa és VIIIb övezetben folytatott, közönséges nyelvhalra irányuló
halászat tilalmáról
* A Bizottság 962/2008/EK rendelete (2008. szeptember 29.) a Németország lobogója alatt
közlekedõ hajók által az ICES IIIa övezetben, valamint a IIa és a IV övezet közösségi vizein
folytatott, homoki angolnafélékre irányuló halászat tilalmáról
* A Bizottság 963/2008/EK rendelete (2008. szeptember 29.) a Portugália lobogója alatt közlekedõ hajók által az ICES V övezet közösségi és nemzetközi vizein, valamint a XII és XIV
övezet nemzetközi vizein folytatott, vörös álsügérre irányuló halászat tilalmáról
* A Bizottság 964/2008/EK rendelete (2008. szeptember 29.) a Franciaország lobogója alatt
közlekedõ hajók által az ICES VIII és IX övezet közösségi vizein és a harmadik országok felségterületéhez vagy joghatósága alá nem tartozó vizein folytatott, villás tõkehalra irányuló
halászat tilalmáról
IRÁNYELVEK
* A Bizottság 2008/91/EK irányelve (2008. szeptember 29.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek
a diuron hatóanyag felvétele céljából történõ módosításáról 1

1
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Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Tanács
2008/762/EK:
* A Tanács határozata (2008. szeptember 25.) az Európai Beruházási Bank támogatásával
alapított Beruházási Hitelkeret Bizottság eljárási szabályzatának elfogadásáról
Bizottság
2008/763/EK:
* A Bizottság határozata (2008. szeptember 29.) a hordozható elemek és akkumulátorok végfelhasználók részére történt éves értékesítésének kiszámítására vonatkozó közös módszertannak a 2006/66/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti kidolgozásáról [az értesítés a C(2008) 5339. számú dokumentummal történt]1
2008/764/EK:
* A Bizottság határozata (2008. szeptember 30.) a dikofolnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv
I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének visszavonásáról [az értesítés a C(2008) 5105. számú dokumentummal történt]1
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51. évfolyam L 263. szám (2008. október 2.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
A Bizottság 965/2008/EK rendelete (2008. október 1.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
* A Bizottság 966/2008/EK rendelete (2008. október 1.) a hagyományos különleges termékek
nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintõ nem kisebb jelentõségû
módosítások jóváhagyásáról [Panellets (HKT)]

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Bizottság
2008/767/EK:
* A Bizottság határozata (2008. április 2.) a C 41/07 (ex NN 49/07) számú Állami támogatásról, amelyet Románia a Tractorul vállalat részére nyújtott [az értesítés a C(2008) 1102. számú dokumentummal történt]1
2008/768/EK:
* A Bizottság határozata (2008. szeptember 30.) a Beauveria brongniartiinak és a kálium-permanganátnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagokat tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének visszavonásáról [az értesítés a C(2008) 5106. számú dokumentummal történt] 1

1
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2008/769/EK:
A Bizottság határozata (2008. szeptember 30.) a propanilnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv
I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének visszavonásáról [az értesítés a C(2008) 5107. számú dokumentummal történt]1
2008/770/EK:
A Bizottság határozata (2008. szeptember 30.) a triciklazolnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének visszavonásáról [az értesítés a C(2008) 5108. számú dokumentummal történt]1
2008/771/EK:
A Bizottság határozata (2008. szeptember 30.) a buprofezinnek a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének visszavonásáról [az értesítés a C(2008) 5109. számú dokumentummal történt]1
2008/772/EK:
A Bizottság határozata (2008. október 1.) a harmadik országok által a 96/23/EK tanácsi
irányelvvel összhangban benyújtott szermaradék-megfigyelési tervek jóváhagyásáról szóló
2004/432/EK határozat módosításáról [az értesítés a C(2008) 5531. számú dokumentummal
történt]1
Helyesbítések

* Helyesbítés a kozmetikai termékekrõl szóló 76/768/EGK tanácsi irányelv II. és III. mellékletének a mûszaki fejlõdéshez történõ hozzáigazítása céljából való módosításáról szóló, 2008.
szeptember 23-i 2008/88/EK bizottsági irányelvhez (HL L 256., 2008. 9. 24.)

264.

51. évfolyam L 264. szám (2008. október 3.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
* A Tanács 967/2008/EK rendelete (2008. szeptember 29.) az ökológiai termelésrõl és az
ökológiai termékek címkézésérõl szóló 834/2007/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 968/2008/EK rendelete (2008. október 2.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 969/2008/EK rendelete (2008. október 2.) a cukorágazat egyes termékeire a
2008/2009-es gazdasági évben alkalmazandó, a 945/2008/EK rendelettel rögzített irányadó áraknak és kiegészítõ importvámok összegének módosításáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Bizottság
2008/773/EK:
* A Bizottság határozata (2008. október 2.) az egészségügyi szakemberekkel kapcsolatos kísérleti projektre vonatkozó, 2008. évi közösségi pénzügyi hozzájárulásról
1
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Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
A Bizottság 970/2008/EK rendelete (2008. október 3.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
* A Bizottság 971/2008/EK rendelete (2008. október 3.) egy kokcidiosztatikum takarmányadalékanyagként történõ új felhasználásáról1
* A Bizottság 972/2008/EK rendelete (2008. október 3.) a harmadik országokból behozott fokhagymára és más mezõgazdasági termékekre vonatkozóan vámkontingensek megnyitásáról és kezelésérõl, valamint származási bizonyítványok rendszerének bevezetésérõl szóló
341/2007/EK rendelet módosításáról
* A Bizottság 973/2008/EK rendelete (2008. október 2.) a Libériával szembeni további korlátozó intézkedésekrõl szóló 872/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról
* A Bizottság 974/2008/EK rendelete (2008. október 2.) az Oszama bin Ladennel, az AlKaida-hálózattal és a tálibokkal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel
szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetésérõl szóló 881/2002/EK tanácsi
rendelet 99. alkalommal történõ módosításáról
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Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
A Bizottság 975/2008/EK rendelete (2008. október 6.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
* A Bizottság 976/2008/EK rendelete (2008. október 6.) a 2430/1999/EK, a 418/2001/EK és a
162/2003/EK rendeletnek a kokcidiosztatikumok és egyéb gyógyászati anyagok csoportjába tartozó „Clinacox” takarmány-adalékanyag engedélyezésének feltételei tekintetében
történõ módosításáról1
* A Bizottság 977/2008/EK rendelete (2008. október 3.) egyes áruk TARIC szerinti besorolásáról
A Bizottság 978/2008/EK rendelete (2008. október 6.) a cukorágazat egyes termékeire a
2008/2009-es gazdasági évben alkalmazandó, a 945/2008/EK rendelettel rögzített irányadó áraknak és kiegészítõ importvámok összegének módosításáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Tanács
2008/774/EK, Euratom:
* A Tanács határozata (2008. október 2.) az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy luxemburgi tagjának kinevezésérõl
2008/775/EK, Euratom:
* A Tanács határozata (2008. október 2.) az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy bolgár tagjának kinevezésérõl
1
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Bizottság
2008/776/EK:

* A Bizottság határozata (2008. október 6.) a Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) Közösségbe történõ behurcolásának és Közösségen belüli elterjedésének megelõzése elleni szükséghelyzeti intézkedésekrõl szóló 2007/365/EK határozat módosításáról [az értesítés a C(2008)
5550. számú dokumentummal történt]
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Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
A Bizottság 979/2008/EK rendelete (2008. október 7.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 980/2008/EK rendelete (2008. október 7.) a cukorágazat egyes termékeire a
2008/2009-es gazdasági évben alkalmazandó, a 945/2008/EK rendelettel rögzített irányadó áraknak és kiegészítõ importvámok összegének módosításáról
* A Bizottság 981/2008/EK rendelete (2008. október 7.) az 1493/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása egyes részletes szabályainak megállapításáról, valamint a borászati eljárások és
kezelések közösségi kódexének létrehozásáról szóló 423/2008/EK rendelet módosításáról
IRÁNYELVEK
* A Tanács 2008/90/EK irányelve (2008. szeptember 29.) a gyümölcstermõ növények szaporítóanyagai, illetve a gyümölcstermesztésre szánt gyümölcstermõ növények forgalmazásáról
(Átdolgozott változat)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Tanács
2008/777/EK:
* A Tanács határozata (2008. július 22.) az egyrészrõl az Európai Közösségek és tagállamai,
másrészrõl a Kazah Köztársaság közötti partnerségi és együttmûködési megállapodáshoz
csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történõ csatlakozása
figyelembevétele céljából készült jegyzõkönyv aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról
Jegyzõkönyv az egyrészrõl az Európai Közösségek és tagállamai, másrészrõl a Kazah Köztársaság közötti partnerségi és együttmûködési megállapodáshoz a Bolgár Köztársaságnak és
Romániának a partnerségi és együttmûködési megállapodáshoz történõ csatlakozásának figyelembevételérõl
2008/778/EK:
* A Tanács határozata (2008. október 2.) a Régiók Bizottsága egy osztrák tagjának és egy
osztrák póttagjának kinevezésérõl
2008/779/EK, Euratom:
* A Tanács határozata (2008. október 6.) az Európai Közösségek Bizottsága új tagjának kinevezésérõl
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A Közbeszerzési Értesítõ 117. számának (2008. október 8.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK
Ajánlati felhívás
Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (KRESZ- és forgalomterelési táblák beszerzése/2008. – K. É. – 15885/2008)
Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (hardver beszerzése/
2008. – K. É. – 16025/2008)
Budapest Fõváros Önkormányzata (budapesti 2008. évi
útfelújítások II. ütem kivitelezési munkái – K. É. –
15001/2008)
Budapest Fõváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
(ajánlati felhívás a csekély értékû ajándékutalvány
– 2008. tárgyú közbeszerzési eljárásban – K. É. –
15712/2008)
Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. (ajánlati felhívás felsõoktatási kiadványok és ahhoz kapcsolódó
nyomtatványok tárgyban – K. É. – 15709/2008)
Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (hulladékkezelési
feladatok – K. É. – 15112/2008)
Honvédelmi Minisztérium (tej és tejtermékek beszerzése – K. É. – 15610/2008)
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (kecskeméti agglomeráció szennyvíz-elvezetési és -tisztítási
Kis-SPA-program szennyvíztisztító telepi fejlesztések
építési beruházásának megvalósítása – K. É. –
15682/2008)
Magyar Közút Kht. Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága
(netlon hófogóháló-tartóláb beszerzése – K. É. –
15614/2008)
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ [a kérõdzõk szivacsos agysorvadásának (TSE) vizsgálatához szükséges laboratóriumi eszközök, azok karbantartása, szervizelése, tesztek végrehajtásához specifikus fogyóanyagok beszerzése – K. É. – 15565/2008]
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (2006/018-176.01.02
számú átmeneti támogatás projekt keretén belül hardver infrastruktúra fejlesztése a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal igazgatóságainál – K. É. –
15720/2008)
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (2006/018/176.01.03
számú átmeneti támogatás projekt keretén belül szolgáltatás megrendelése az állat-egészségügyi és növényegészségügyi határállomások szolgáltatási kapacitásának megerõsítésére – K. É. – 15803/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (KP013 – AF –
tanulmánytervek és engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése – K. É. – 15819/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tervezési szerzõdés a TA001 – 10. sz. fõút Üröm–Pilisvörösvár közötti
szakaszon – K. É. – 15938/2008)

Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet (gerincsebészeti implantátumok beszerzése – K. É. –
14023/2008)
Országos Vérellátó Szolgálat (18/OVSZ/2008. haemonetics szerelékek – K. É. – 15830/2008)
Prügyi Mezõgazdasági Zrt. (mezõgazdasági munkagép beszerzése – K. É. – 15222/2008)
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (hitelfelvétel – K. É. – 15336/2008)
Semmelweis Egyetem [a Semmelweis Egyetem részére közforgalmú, oktató gyógyszertár kialakítása (nyílt)
– K. É. – 14476/2008]

Ajánlati felhívás – egyes ágazatokban
BKV Zrt. (elektromos motorok szigetelõanyagainak
szállítása – K. É. – 15869/2008)
Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. (telepi, on-line mérõmûszerek beszerzése – K. É. – 15800/2008)

Részvételi felhívás
Nagisz Mezõgazdasági Termelõ és Szolgáltató Zrt.
(gépbeszerzés – K. É. – 15756/2008)

Részvételi felhívás – egyes ágazatokban
Mátrai Erõmû Zrt. (ME Zrt. 09/2008 számú eljárás
részvételi felhívása – K. É. – 15593/2008)

Idõszakos tájékoztató – egyes ágazatokban
Hajdú Volán Közlekedési Zrt. (fedélzeti számítógép
alapú pénztárgépek, utastájékoztató eszközök beszerzésére, továbbá forgalomirányítási rendszerek megvalósítására irányuló idõszakos tájékoztató – K. É. –
15701/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl
Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (szelektív hulladék szállítása/2008. – K. É. – 15947/2008)
BIOKOM Pécsi Környezetgazdálkodási Kft. (hitelbiztosítási eljárás eredménye – K. É. – 15786/2008)
Borotai Sertéshús Zrt. (mezõgazdasági gépek beszerzése EMVA-pályázat keretében – K. É. – 15073/2008)
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Budapest Fõváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata (kerékbilincs fel- és leszerelése – K. É. –
15241/2008)
Eötvös Loránd Tudományegyetem (az ELTE egyes intézményeinek teljes körû takarítása – K. É. –
15518/2008)
ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító
Iroda Társadalmi Szolg. Kht. (az ESZA Kht. kezelésében
lévõ HEFOP-programok integrált eredménykommunikációs kampánya – K. É. – 15818/2008)
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal [az Állami Foglalkoztatási Szolgálat integrált informatikai rendszerének forráskódot is érintõ továbbfejlesztése (átdolgozása) keretében a TAMOP 111, TAMOP 112 kiemelt
programok megvalósítása informatikai támogatása
– K. É. – 14857/2008]
Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (MAN TGA 26310 típusú gépjármûvekhez alkatrészek beszerzése – K. É. –
15320/2008)
FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet (az ÚMVP-hez kapcsolódó közvélemény-kutatási
szolgáltatás – (TED) – K. É. – 15935/2008)
Humán-Jövõ 2000 Kht. (a Humán-Jövõ 2000 Kht. által üzemeltetett üdülõk és vendéglátó egységek részére
hús és húsáru beszerzése – K. É. – 15882/2008)
Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (KSzF) (szállítási keretszerzõdés Volkswagen, Audi, Skoda, Seat gépjármûvekhez tartozó alkatrészek beszerzésére – K. É. –
15854/2008)
Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat (10 darab új,
régészeti felhasználás céljára átalakított kistehergépjármû beszerzése 2008. – K. É. – 15007/2008)
Magyar Közút Kht. (hídfelújítások tervezése BorsodAbaúj-Zemplén megyében 2008. – K. É. – 14383/2008)
Mûvészetek Palotája Kulturális Szolgáltató Kft. (vállalkozási szerzõdés a Mûvészetek Palotája 1095 Budapest,
Komor Marcell u. 1. szám alatti épületben megrendezésre kerülõ mûsorok és egyéb rendezvények biztosítására, valamint host- és hostesstevékenység ellátására
– K. É. – 15825/2008)
Országos Rendõr-fõkapitányság Országos Balesetmegelõzési Bizottság (gyalogos-átkelõhelyek biztonságának fokozása kampány eredmény (uniós) – K. É. –
15941/2008)
Országos Vérellátó Szolgálat (11/OVSZ/2008. a vérkészítmény elõállításához használt különbözõ gyártmányú készülékek karbantartása és eseti javítása
(uniós) – K. É. – 15633/2008)
Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kht. [a bátaapáti
nemzeti radioaktívhulladék-tároló (NRHT) környezeti
mintavevõ és sugárvédelmi ellenõrzõ rendszer üzemeltetése és kiértékelése, valamint karbantartása – K. É. –
15221/2008]
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Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa
András Oktató Kórháza [kötszerek EU táj. (Jósa)
– K. É. – 15894/2008]

Tájékoztató az eljárás eredményérõl – egyes ágazatokban
Magyar Posta Zrt. [IPH (Intregrált Posta Hálózat)
rendszer 5218 db munkahelybõl álló rendszer további
53 db munkahellyel történõ bõvítése – K. É. –
15441/2008]
MÁV Zrt. (MÁV Zrt. forgalmi vonatközlekedési információs rendszer megvalósítása – K. É. –
15659/2008)
MÁV Zrt. (épületszerkezeti karbantartási munkák –
Szeged – K. É. – 15727/2008)

Módosítás
Semmelweis Egyetem [a Semmelweis Egyetem éves
beszámolóinak, az USA-ban általánosan elfogadott
(US-GAP) számviteli elvek szerinti elkészítése, valamint ennek pénzügyi vizsgálata, pályázatok pénzügyi
vizsgálata és auditálása, valamint tanácsadás módosítása – K. É. – 15609/2008]

Helyesbítés
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (2006/018-176-0501-01 számú átmeneti támogatás projekt: BSZKI szolgáltatásai színvonalának javítása, minõségügyi rendszer bevezetése, mûszerpark akkreditációra történõ
felkészítése – K. É. – 15722/2008)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása
Baja Város Önkormányzata (Bajai Halászléfõzõ Népünnepély infrastrukturális hátterének fejlesztése – pavilon beszerzése – K. É. – 16158/2008)
Fehérgyarmat Város Önkormányzata (fogyatékosok lakóotthona létesítése Fehérgyarmaton – K. É. –
15791/2008)
Honvédelmi Minisztérium (légsûrítõ gépcsoport utánfutón beszerzése – K. É. – 15783/2008)
Kossuth Zsuzsanna SZKI (informatikai fejlesztés
2008. – K. É. – 16026/2008)
Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala (kommunikációs tréning tartása bírák számára – K. É. –
16049/2008)
Újhartyán Község Önkormányzata (hitelszerzõdés
50 M Ft összegû hitel felvétele a Sikeres Magyarorszá-
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gért önkormányzati infrastruktúra-fejlesztési hitelprogram keretében – K. É. – 15534/2008)

Ajánlati felhívás
Budaörs Város Önkormányzata (lakótelepi csapadékcsatorna-hálózat felmérése, tisztítása Budaörsön
– K. É. – 15814/2008)
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (Budapest X. ker., Venyige u. 1–3. sz. alatti szállóépület homlokzati felújítása – K. É. – 15483/2008)
Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (a mérgesi gátõrház és a tatai vízkár-elhárítási
raktár viharkár utáni helyreállítási munkái – K. É. –
15092/2008)
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (kéményseprõ-ipari közszolgáltatás – K. É. – 15738/2008)
Kunkert TÉSZ Termelõ Értékesítõ Szövetkezet (mini
logisztikai központ kialakítása, technológiai gépekkel
együtt – K. É. – 16046/2008)
Terézvárosi Közbiztonság Kft. (térfigyelõ rendszer
fejlesztése I. ütem – K. É. – 15287/2008)
Zánkai Gyermek- és Ifjúsági Centrum Kht. (a T/6 jelû
szállodaépület felújítása és átalakítása – K. É. –
16129/2008)

Részvételi felhívás
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (hardvereszközök beszerzése 2008. – K. É. – 15481/2008)
NAGISZ Zrt. (a tetétleni tyúktelepre mûanyag trágyarács szállítása, valamint a helyszínen történõ beépítése és beszerelése – K. É. – 15689/2008)
Pesterzsébet Önkormányzata (tanuszoda üzemeltetése
– K. É. – 16006/2008)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl
Ópusztaszer Község Önkormányzata (építési és gázszerelési feladatok, Ópusztaszer– Pusztaszer összekötõ út
építése – K. É. – 13225/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)
Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (szelektív hulladék szállítása/2008. – K. É. – 15943/2008)
Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (portálszerkezetek korrózióvédelme/2008. – K. É. – 16066/2008)
Magyar Energia Hivatal (tájékoztató az eljárás eredményérõl a HTM-ek megszüntetése tárgyában lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban – K. É. – 15972/2008)

2008/42. szám

Magyar Közút Kht. (4232 j. Körösladány–Gyomaendrõd összekötõ út 11+200–12+600 km-szelvények
közötti felújítási munkák – K. É. – 15428/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (KP 010–37 sz.
fõút és 3807 j. utak csomópontjának építése tárgyú projekt kiviteli szintû egyesített tervének elkészítése
– K. É. – 16156/2008)
Sopron és Környéke Víz-és Csatornamû Zrt. (villamos
energia beszerzése 8 vízmû részére – K. É. –
15847/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)
Diákhitel Központ Zrt. [a Diákhitel Központ Zrt. jövõbeli mûködését támogató informatikai rendszer
(DKIR) fejlesztési projekt minõségbiztosítása – K. É. –
16117/2008]
Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. (akkreditált pedagógus-továbbképzésekre vonatkozó oktatásszervezési feladatok ellátása Magyarország 19 megyéjében és
Budapesten, megbízási szerzõdés keretében – K. É. –
12267/2008)
Eszterházy Károly Fõiskola (TIOP-1.3.1/07/1 program építési engedélyezési terv készítése – K. É. –
13093/2008)
MÁV Zrt. (hatékonyságjavító beruházások a MÁV
Zrt. területén – K. É. – 15787/2008)
Szociális és Munkaügyi Minisztérium (4-féle roma integráció tárgyú kiadvány nyomdai elõkészítése és kivitelezése – K. É. – 13710/2008)
Városi Kincstár (foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás nyújtása – K. É. – 15957/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (közterület-felügyelettel együttmûködve személy- és vagyonvédelmi feladatok ellátása – K. É. – 15616/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl
Budapest XVIII. Kerületi SOFI [SOFI részére busz beszerzése (25 188 000 Ft) – K. É. – 13935/2008]
Fõvárosi Állat- és Növénykert (élõ hal, évi 46 000 kg
+ 10% – K. É. – 13248/2008)
Fõvárosi Állat- és Növénykert (fagyasztott hal,
15 700 kg + 10% – K. É. – 13250/2008)
Fõvárosi Állat- és Növénykert [tejtermék (7090 doboz,
5320 kg, 100 db) + 10% éves mennyiség – K. É. –
13252/2008]
Fõvárosi Állat- és Növénykert (nyershús és belsõség
évi 24 500 kg + 10% mennyiségre – K. É. – 13254/2008)
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Fõvárosi Állat- és Növénykert [humán jellegû élelmiszerek (89 620 db, 1876 liter, 20 811 kg, 130 csomag)
+ 10% – K. É. – 13257/2008]
Fõvárosi Állat- és Növénykert (egyéb vegyes tengeri
takarmány, 3360 kg +10% éves mennyiség – K. É. –
13259/2008)
Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [zeolit beszerzése,
3 000 000 kg (111 000 000 Ft) – K. É. – 13238/2008]
Fõvárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága
[ajánlatkérõ kezelésében lévõ, 1093 Budapest, Vámház
körút 1–3. szám alatti vásárcsarnok napi, heti, havi,
negyedéves takarítása, továbbá õszi nagytakarítása
(67 876 749 Ft) – K. É. – 11328/2008]
Gyál Város Önkormányzata [ajánlatkérõ közigazgatási területén keletkezõ települési szilárd hulladék gyûjtése, begyûjtése, szállítása, elõkezelése, tárolása, kezelése (400 000 000 HUF) – K. É. – 13818/2008]
Komárom Város Önkormányzata (iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújítása
program keretében Komárom, Korona u. 10–12. sz.
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alatti társasház lakásai és lépcsõházi nyílászárócseréjének kivitelezése – K. É. – 13287/2008)
Közép-magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási
Igazgatóság (FPMNYI Fiumei úti székházának üzemeltetése tárgyában 2003. 12. 30-án megkötött szerzõdésben nem szereplõ gépek/berendezések folyamatos felügyelete, karbantartása, ellenõrzése és az ehhez kapcsolódó hibajavítás – K. É. – 13114/2008)
Magyar Posta Zrt. [Budaörs, Károly király 145. sz.
alatti 11 950 m2 ingatlan bérlete (52 874 EURO/hó)
– K. É. – 13937/2008]
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (ifjúsági
ház bõvítése, felújítása és átalakítása – K. É. –
15615/2008)
Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (gyakorlóruházati termékek konfekcionálása – K. É. –
15566/2008)
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
[ajánlatkérõ közigazgatási területén közintézmények
részére közétkeztetés biztosítása (570 831 749 Ft)
– K. É. – 11476/2008]

A Közbeszerzési Értesítõ 118. számának (2008. október 10.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK
Ajánlati felhívás
Budapest Fõváros Önkormányzata (a budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei beruházás befejezõ szakaszában felmerülõ speciális tanácsadói feladatok ellátása – K. É. – 15917/2008)
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi
Centruma (EM-225., belsõ irodai kézbesítõi iratirányítói, eljárói, valamint a központi külsõ és belsõ iratkezelési-érkeztetési feladatok ellátása – K. É. –
15642/2008)
Északkelet-Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kht. (regionális
hulladékgazdálkodási projekt gépbeszerzési tendere
– K. É. – 16039/2008)

Ajánlati felhívás – egyes ágazatokban
Bakony Volán Zrt. (alvállalkozói szerzõdés – K. É. –
15936/2008)
DMRV Duna Menti Regionális Vízmû Zrt. (villamos
energia beszerzése a 2009. évre – K. É. – 14889/2008)

Részvételi felhívás
BIOKOM Pécsi Környezetgazdálkodási Kft. (biztosítási szolgáltatások a BIOKOM Pécsi Környezetgazdálkodási Kft. részére hároméves határozott idõtartamra
– K. É. – 16042/2008)
Duna Menti Regionális Vízmû Zrt. (biztosítási szolgáltatások az ajánlatkérõ zártkörûen mûködõ vízmû részvénytársaságai részére kétéves határozott idõtartamra
– K. É. – 16044/2008)

Részvételi felhívás – egyes ágazatokban
Mátrai Erõmû Zrt. (ME Zrt. 20/2008 számú eljárás
részvételi felhívása – K. É. – 15627/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl
Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (portálszerkezetek korrózióvédelme/2008. – K. É. – 16071/2008)
Gödöllõ Város Önkormányzata (Gödöllõ városi repülõtér fejlesztése – K. É. – 15118/2008)

7208

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

Szegedi Tudományegyetem (vegyszerek beszerzése
– K. É. – 15071/2008)
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
[Szombathely, Kossuth L. u. 1–3. alatt lévõ polgármesteri hivatali épület (I. rész), valamint a Bem J. u. 33.
alatti bölcsõde-óvoda (II. rész) fûtés-korszerûsítésének
tervezési és kivitelezési munkái – K. É. – 15340/2008]

Tájékoztató az eljárás eredményérõl – egyes ágazatokban
Budapest Airport Zrt. (repülõtéri terminálépület átépítéséhez, kibõvítéséhez, illetve forgalmi elõtér építéséhez és kapcsolódó felszerelések/közmûvek létesítéséhez kapcsolódó tervezés ellenõrzése, illetve mûszaki ellenõri szolgálat biztosítása – K. É. – 15644/2008)
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XIX. ker.,
Zalaegerszeg utcai (eljárás száma: 1155) gázhálózat-rekonstrukciós pótmunka – K. É. – 16119/2008]

Helyesbítés
Hajdú Volán Közlekedési Zrt. [az Európai Unió Hivatalos Lapjához 2008. szeptember 23-án K. É. –
15288/2008 számon feladott ajánlati felhívás egyes
ágazatokban helyesbítése (elektronikus) – K. É. –
15751/2008]
Országos Vérellátó Szolgálat (21/OVSZ/2008. étkezési
utalványok, helyesbítés – K. É. – 15688/2008)

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása
Strukturális Alapok Programiroda (a STRAPI által kezelt HEFOP-intézkedések kommunikációs kampánya
– K. É. – 15956/2008)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása
Budapest Fõváros XIII. Kerületi Önkormányzat (óvodai beépített szekrények és játszógalériák – K. É. –
16038/2008)
Csongrád Megyei Önkormányzat Mellkasi Betegségek
Szakkórháza (UH- és mini Doppler-készülékek szállítása – 2/E/2008./DeszkKórház – K. É. – 15822/2008)
Csongrád Város Önkormányzata, a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelõ K. Tulajdonközössége
(homokhátsági regionális települési hulladékgazdálkodási projekt felgyõi regionális hulladékkezelõ központ – informatikai rendszer beszerzése – K. É. –
16065/2008)
Dávod Község Önkormányzata (vállalkozási szerzõdés a Dávod községi szennyvízelvezetés, szennyvíztisz-
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títás projekthez kapcsolódó tervezõi tevékenységek ellátására – K. É. – 16159/2008)
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata kezelésében
lévõ helyi közúti jelzõtáblák kihelyezése – K. É. –
15769/2008)
Fehérgyarmat Város Önkormányzata (Fehérgyarmat
0230. hrsz.-ú közlekedési út fejlesztése – K. É. –
15780/2008)
Hajdúböszörmény Város Önkormányzata (komplex
akadálymentesítés II. ütemének megvalósítása a hajdúböszörményi Bocskai István Gimnáziumban – K. É. –
16095/2008)
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (ortofotó készítése – K. É. – 15061/2008)
Országos Onkológiai Intézet (orvosi gázellátó központok bõvítéséhez eszközök beszerzése és beépítése
– K. É. – 15905/2008)
Pro Régió-Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési
és Szolgáltató Kht. (médiafoglalás a Pro Regio Kht. pályázati felhívásainak és egyéb hirdetményeinek megjelentetéséhez – K. É. – 15998/2008)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (útfelújítás – K. É. – 15862/2008)

Ajánlati felhívás
Ádám Jenõ Általános Iskola (Ádám Jenõ Általános Iskola, Kazincbarcika, élelmiszer-beszerzés – K. É. –
16160/2008)
Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. [közvéleménykutatás (1) diplomások munkaerõ-piaci stratégiái és elhelyezkedése, valamint (2) hallgatók munkaerõ-piaci
motivációi, várakozásai tárgyában – K. É. –
14514/2008]
Felcsút Község Önkormányzata (Felcsút, szilárd hulladék – K. É. – 15025/2008)
Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (laborvegyszerek
beszerzése – K. É. – 16097/2008)
Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata (csapadékvíz-elvezetés és szennyvízcsatorna kiépítése Gyõr város
különbözõ területein – K. É. – 15865/2008)
Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás (közétkeztetési
szolgáltatások nyújtása a Kisbéri Többcélú Kistérségi
Társulás által fenntartott oktatási-nevelési intézményekben – K. É. – 16091/2008)
Mátészalka Város Önkormányzata (irodaszerek, irodai papíráruk és irodatechnikai kellékanyagok beszerzése – K. É. – 16311/2008)
Nagykun 2000 Mezõgazdasági Zrt. (ajánlatkérõ állattartó telepi gépbeszerzése – K. É. – 16279/2008)
Pollack Mihály Általános Iskola (Pollack Mihály Általános Iskola, Kazincbarcika, élelmiszer-beszerzés
– K. É. – 16157/2008)

2008/42. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (1 db
görgõskonténer-szállító gépjármû daruval, pótkocsival – K. É. – 15554/2008)

Részvételi felhívás
Duna–Mecsek Területfejlesztési Alapítvány (támogatásközvetítõi és projektmenedzsment-szakértõi feladatok ellátása – K. É. – 16416/2008)
Fõvárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága
(Rákóczi téri vásárcsarnok fémlemez tetõfedéscseréjének III. üteme – K. É. – 16130/2008)
Mezõcsát Város Önkormányzata (belterületi utcák kátyúzása – K. É. – 16168/2008)
Szob Város Önkormányzata [EuroVelo 6, turisztikai
kerékpárút építése a 12. sz. fõút 22+087–24+400 km-sz.
(Szob–Zebegény) között – K. É. – 15724/2008]
Törökszentmiklós Város Önkormányzata (Törökszentmiklós Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek bankszámlák nyitása és vezetése, továbbá folyószámla-hitelkeret biztosítása – K. É. – 16152/2008)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl
Nádudvar Város Önkormányzata (kerékpárút építése
Nádudvar belterületén – K. É. – 15879/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)
Alba Volán Zrt. [58 db – 26% 13,5 m-es (12 951–
13 500 mm) hosszúságú, kéttengelyes, elõvárosi (M3/
II. osztály elõírásainak megfelelõ), szóló, új autóbusz
szállítása forgalomba helyezéssel – K. É. – 16085/2008]
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (hemodinamikai anyagok 2008. – K. É. – 11555/2008)
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (csontsebészeti implantátumok 2008–2009. – K. É. –
11556/2008)
BKV Zrt. (padlószint alatti vasúti kerékpáreszterga
és vasútijármû soremelõ berendezés beszerzése, teljes
körû telepítése, valamint üzembe helyezése – K. É. –
16225/2008)
Budapest Fõváros XIII. Kerületi Önkormányzat (parkolójegy-kiadó automaták szállítása és telepítése
– K. É. – 16150/2008)
Budapesti Közlekedési Zrt. (618 db vasúti nagypanel
szállítása – K. É. – 13520/2008)
Budapesti Közlekedési Zrt. (S49 típusú sínek, vignol kitérõcsoportok és kitérõ alkatrészek szállítása – K. É. –
13718/2008)
Budapesti Rendõr-fõkapitányság (nyomkutató anyagok beszerzése – K. É. – 15852/2008)
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Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. (marketing- és
kommunikációs tevékenység lebonyolítása – K. É. –
16163/2008)
Dunakiliti Agrár Zrt. (mezõgazdasági gép beszerzése
– K. É. – 16164/2008)
Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet (kálium-jodid tabletta beszerzése – K. É. – 14073/2008)
Eötvös Loránd Tudományegyetem (fogyasztásra kész
élelmiszer vásárlására jogosító utalványok beszerzése
– K. É. – 13852/2008)
Esztergom Város Önkormányzata (úszásoktatás, Esztergom – K. É. – 16145/2008)
ITD Hungary Zrt. [ingatlan (iroda) bérlése: 180 fõ elhelyezésére alkalmas irodahelyiség – K. É. –
12992/2008]
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Kaposvár – AGÓRA-összegezés – K. É. – 16104/2008)
Magyar Államkincstár (a Magyar Államkincstár épületeinek karbantartási munkái – K. É. – 15880/2008)
Magyar Államkincstár (Clavis Home rendszer – K. É. –
15987/2008)
Magyar Imre Kórház (laboratóriumi szolgáltatás
– K. É. – 15891/2008)
Magyar Közút Kht. (4644 j. út, Békés belterületi szakaszának felújítása – K. É. – 15414/2008)
Magyar Közút Kht. (hídfelújítás, Csongrád utáni Tisza-híd – K. É. – 15426/2008)
Magyar Közút Kht. (2008. évi lakott területen kívüli
kisköltségû forgalomtechnikai beruházások – nemzeti
tájékoztató az eljárás eredményérõl – K. É. –
15551/2008)
Magyar Közút Kht. (burkolatfelújítás az M2 autóúton
– K. É. – 15845/2008)
Magyar Közút Kht. [burkolatfelújítás 2008. III. (agglomerációs utak) – K. É. – 15878/2008]
MÁV Zrt. (használt DESIRO MÁV típusú iker dízel
motorvonat bérlete – K. É. – 16063/2008)
Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (EU Élelmiszersegély Program 2008. – II. forduló, élelmiszerek
beszerzése, illetve intervenciós cukorkészletbõl származó élelmiszerek elõállítása – K. É. – 12096/2008)
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ (mûanyag vérvételi fecskendõk beszerzése – K. É. –
14129/2008)
Miniszterelnöki Hivatal (a Miniszterelnöki Hivatal
kommunikációs kampányaihoz kapcsolódó nyomdai
és terjesztési szolgáltatások beszerzése – K. É. –
16274/2008)
Miniszterelnöki Hivatal, Kormányzati Személyügyért
Felelõs Államtitkárság (a KSZK szervezeti kiépítésének
támogatása, integrált informatikai rendszerének és
kapcsolódó számítástechnikai hátterének megvalósítása – K. É. – 16236/2008)
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata (beruházási
hitel felvétele 2008. évre – K. É. – 13861/2008)
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Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (SZ007 – békéscsabai projektiroda tervezési munkái – K. É. –
15909/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (a 26. sz. fõút Sajószentpéter város átkelési szakaszán rekonstrukciós
munkák garanciális feladatainak elvégzése – K. É. –
16116/2008)
Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság (vízszállító gépjármûvek szállítása – K. É. – 16249/2008)
Pannon Volán Zrt. [147 db – 26% 12 m-es (11 800–
12 950 mm) hosszúságú, kéttengelyes, elõvárosi (M3/II.
osztály elõírásainak megfelelõ), szóló, új autóbusz szállítása forgalomba helyezéssel – K. É. – 16074/2008]
Semmelweis Egyetem (az SE alkalmazottai részére
adómentes étkezési utalványok beszerzése – K. É. –
16166/2008)
Szent István Egyetem, Gödöllõ [1 db 43 m × 65 m-es,
7 m szabad belmagasságú jégpálya lefedése, hõszigetelt
csarnokszerkezettel, valamint lelátó kivitelezése (II.)
– K. É. – 13590/2008]
Volánbusz Zrt. [25 db 30% 18 m-es (17 800–18 750
mm) hosszúságú, alacsony padlós, új elõvárosi (M3/II.
osztály elõírásainak megfelelõ), csuklós autóbusz szállítása forgalomba helyezéssel – K. É. – 16098/2008]

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)
Bácsbokodi Aranykalász Mezõgazdasági Szövetkezet
(ajánlatkérõ sertés- és szarvasmarhatelepén trágyakezelés korszerûsítése és bõvítése – K. É. – 14151/2008)
Bajai Kórház [CT-készülék tartós bérbevétele
(SG-372) – K. É. – 16171/2008]
Balassi Intézet (a Római Magyar Akadémia Via Giulia 1. szám alatti épületén a Borromini-loggia mûemléki felújítása, restaurálása – K. É. – 16056/2008)
BALATON-KER-TÉSZ Zöldség és Gyümölcstermék
Értékesítõ Szövetkezet [meglévõ hûtõház átalakítása,
ipari kapu kivitelezése, fûtés-korszerûsítés (Berzence), hûtõházépítés, kiszolgálóegységekkel (Kisvejke)
– K. É. – 15921/2008]
Balatonfüred Város Önkormányzata (Balatonfüred, a
közösségi közlekedést lebonyolító Fürdõ u. felújításához, illetve iparterületi gyûjtõút építéséhez kapcsolódó
kiegészítõ építési munkák megvalósítása – K. É. –
13821/2008)
Budapest Fõváros V. Kerület Belváros-Lipótváros
Önkormányzata (az önkormányzat részére nyújtandó
900 000 000 HUF összegû forint alapú folyószámla-hitelkeret biztosítása – K. É. – 10480/2008)
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat közigazgatási
területén út- és járdaburkolat-felújítási munkák végzése – K. É. – 15962/2008)
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Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli
Egészségügyi Szolgálat (orvosi gép-mûszer beszerzése
– K. É. – 15966/2008)
Dunakiliti Agrár Zrt. (állattartó-telepi trágyakezelõ
rendszer korszerûsítése vállalkozási szerzõdés keretében – K. É. – 16137/2008)
Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE Trefortkert, Múzeum krt. 6–8. sz. oktatási épület homlokzatfelújítása – K. É. – 14143/2008)
Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE Trefortkert, Múzeum krt. 6–8. sz. épület homlokzatfelújítása –
K. É. – 16241/2008)
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (ajánlatkérõ települési úthálózatának fenntartása, karbantartása, javítása, fejlesztése – K. É. – 11168/2008)
Legfõbb Ügyészség (a Fejér Megyei Fõügyészség
épületének belsõ felújítása és tetõterének részleges beépítése; a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fõügyészség épületében kialakított tetõtér beépítése – K. É. –
16139/2008)
Magyar Közút Kht. (burkolatjelfestés 2008. HajdúBihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyékben – K. É. –
15268/2008)
Magyar Közút Kht. (mérõhelyek kialakítása – K. É. –
15274/2008)
Pilisvörösvár Város Önkormányzata (étkezési és ajándékutalványok beszerzése – K. É. – 16222/2008)
St. Antonio Mezõgazdasági Kft. (mezõszilasi állattartó telep korszerûsítése – K. É. – 12703/2008)
Vám- és Pénzügyõrség Központi Bûnüldözési Parancsnoksága (a Vám- és Pénzügyõrség Nyugat-dunántúli
Regionális Nyomozó Hivatal székháza tetõtér-beépítésének és klimatizálásának tervezése – K. É. –
16180/2008)
Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága
(Nagytétényi út 52. tervezési feladatai – K. É. –
15653/2008)
Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (kézi
sûrûségmérõ beszerzése II. – K. É. – 16001/2008)

Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról vagy módosításáról
Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
(közétkeztetés – 13685/2008. egyszerûsített ajánlati felhívás visszavonása – K. É. – 16237/2008)
Maglód Város Önkormányzata (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. szeptember 22-i, 110. számában K. É. –
13918/2008 számon megjelent egyszerû eljárás módosítása – K. É. – 15904/2008)
Üllõ Város Önkormányzata (belterületi utak tervezése, hirdetmény módosítása – K. É. – 16251/2008)
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Helyesbítés
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Szociális Intézmény [a Közbeszerzési Értesítõ 2008. október 3-i, 115. számában K. É. – 15175/2008 számon megjelent ajánlati felhívás helyesbítése (EU-s) – K. É. –
16276/2008]

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról
Budapesti Történeti Múzeum [megelõzõ régészeti feltárás kézi földmunkájának elvégzése, Budapest II. kerület, Frankel Leó u. 31–33. (15 928 141 Ft) – K. É. –
10793/2008]
Budapesti Történeti Múzeum (megelõzõ régészeti feltárás kézi földmunkájának elvégzése, Budapest III.,
Csúcshegy-Harsánylejtõ – K. É. – 10795/2008)
Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. [2007. május
11-tõl 2008. március 31-ig terjedõ idõszakban lebonyolítandó rendezvényeihez kapcsolódóan szállodai és éttermi szolgáltatások biztosítása (2 559 100 Ft) – K. É. –
12939/2008]
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
AVOP IH [EMIR-rendszer fejlesztése – AVOP-specifikus feladatok ellátása (módosítás) – K. É. –
16304/2008]
Honvédelmi Minisztérium (az MH részére analóg távbeszélõ központok fenntartása – K. É. – 16263/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat (banki hitelszerzõdés 499 000 000 Ft éven túli lejáratú hitel folyósítására, futamidõ 15 év – K. É. – 12997/2008)
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (onkológiai gyógyszerek beszerzése 4 hónapra, 41 858 295 Ft,
Euromedic-Pharma Zrt. – K. É. – 12542/2008)
BARKEV Kft. (homlokrakodó gép beszerzése
– K. É. – 15893/2008)
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet [ajánlatkérõ kétéves szükségletét biztosító fogvatartotti élelmezési termékek szállítása (10 941 328 Ft
+ áfa/év) – K. É. – 13249/2008]
Budapesti Közlekedési Zrt. [elektromos motorok szigetelõ anyagainak szállítása (107 609 750 Ft + áfa/3 év)
– K. É. – 13802/2008]
Budapesti Közlekedési Zrt. [ajánlatkérõ által üzemeltetett metró motorkocsik egyes villamos készülékeinek
adott futásteljesítmény utáni tervszerû javítása,
egyes új pótalkatrészeinek szállítása vagy ezen készülékek rendkívüli meghibásodások miatti javítása
(147 214 263 Ft + áfa/2 év) – K. É. – 13803/2008]
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Budapesti Közlekedési Zrt. (akkumulátormûhely
helyreállításának, felújításának tervezése – K. É. –
13521/2008)
Budapesti Közlekedési Zrt. (a BKV Zrt. által üzemeltetett metrómotorkocsik kerékpárjaihoz fémfegyverzetes gumibetétek szállítása – K. É. – 13596/2008)
Budapesti Történeti Múzeum [régészeti feltárásokból
származó leletanyagok restaurálása (Rest-2007/3.) Budapest, Peristyl Enyvfõzõház alatt (298 db fémtárgy)
– K. É. – 10801/2008]
Budapesti Történeti Múzeum (megelõzõ régészeti feltárás kézi földmunkájának elvégzése, Budapest II.,
Bem tér 3. – Fekete sas u. 4. – K. É. – 10804/2008)
Budapesti Történeti Múzeum (megelõzõ régészeti feltárás kézi földmunkájának elvégzése, Budapest III.,
Hunor u. 21. – K. É. – 10806/2008)
Budapesti Történeti Múzeum (megelõzõ régészeti feltárás kézi földmunkájának elvégzése, Budapest XI.,
Albertfalva – K. É. – 10809/2008)
Budapesti Történeti Múzeum (megelõzõ régészeti feltárás kézi földmunkájának elvégzése, Budapest, 4-es
metróvonal, Kálvin tér – K. É. – 10810/2008)
Budapesti Történeti Múzeum (megelõzõ régészeti feltárás kézi földmunkájának elvégzése, Budapest III.,
Királyok útja 291. – K. É. – 10811/2008)
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Debrecen, Füredi úti kerékpárút építése a 33. sz. fõút mellett
– K. É. – 15422/2008)
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Debrecen iparterületi útjainak korszerûsítése, Bartók Béla út
ROP-2.1.2.–2004-08-0001/37 azonosító számú projekt,
valamint a Bartók Béla út rekonstrukciójával kapcsolatos ROP-pályázaton kívüli beruházási munkák
– K. É. – 15789/2008)
Demecser Város Önkormányzata (Demecser, oktatási
központ rekonstrukciója és bõvítése étteremmel, aulával, tantermekkel és tornateremmel, kiviteli tervek elkészítése – K. É. – 14011/2008)
Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása (jelzõrendszeres házi segítségnyújtás
– K. É. – 12544/2008)
ÉARFÛ Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. (informatikai eszközök, szoftverek beszerzése,
a már meglévõ ZyXEL tûzfalrendszerrel ellátott informatikai hálózat bõvítése, irodatechnikai eszközök, telekommunikációs eszközök beszerzése, telepítése, üzembe helyezése – K. É. – 14367/2008)
ELMÛ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató és Szerelõ Kft.
(elosztóhálózat-létesítés – rekonstrukció V. – K. É. –
12550/2008)
Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (Nagy-Pándzsa vízgyûjtõ revitalizációja – K. É. –
16077/2008)
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Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (tatai Öreg-tó és az Által-ér vízgyûjtõ terület rehabilitációja – K. É. – 16078/2008)
Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (gönyûi magas part helyreállítása és a Helembaszigeti mellékág mederfenék-stabilizációs munkái
– K. É. – 16178/2008)
Ferencvárosi Önkormányzat (Budapest IX. kerület,
Lenhossék u. 21. számú lakóépület átalakítása, felújítása tetõtér-beépítéssel – K. É. – 13787/2008)
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XIII–XIV.
kerület, Tatai utca Szegedi út–Tahi utca közötti szakaszán (hrsz.: 26955/3) gázelosztó vezeték létesítése
– K. É. – 13538/2008]
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XIV. kerület, Orsika tér, Orsika 4. sz. – Összefogás sétány közötti
szakaszán (hrsz.: 107100/35) gázelosztó vezeték létesítése – K. É. – 13541/2008]
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest X. kerület,
Liget utca Bánya utca–Ónodi utca közötti szakaszán
(hrsz.: 39139/1) gázelosztó vezeték létesítése – K. É. –
13542/2008]
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest X. kerület,
Kõvágó utca Újhegyi sétány–Kõvágó utca 10. szám közötti szakaszán (hrsz.: 42309/9) gázelosztó vezeték létesítése – K. É. – 13544/2008]
Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [XIII. ker., Jász u.
(Országbíró út–Petneházi u. között) fõvárosi csatornák
rekonstrukciójának tervezése (1 338 600 Ft) – K. É. –
13805/2008]
Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (szelektívhulladék-gyûjtõ edények beszerzése – K. É. – 12642/2008)
Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. [1200 db iskolakezdési támogatási utalvány beszerzése (24 959 232 Ft)
– K. É. – 13310/2008]
Fõvárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház [vese-, veseút-, epe-, epeútkõ-zúzási szolgáltatás vásárlása
(BZSK-4/2007) – K. É. – 13231/2008]
Fõvárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága
(Csapi Liget téri üzletközpont külsõ térburkolat részleges felújítása 885 m2 és csapadékvíz elleni szigetelés a
pincefödém fölött 560 m2 – K. É. – 11136/2008)
Fõvárosi Vízmûvek Zrt. (ráckevei homokszûrõk rekonstrukciója és kapcsolódó csõszerelési munkák kivitelezése – K. É. – 13342/2008)
Heves Megyei Önkormányzat (informatikai eszközök
beszerzése és üzembe helyezése az ajánlatkérõ részére
– K. É. – 13436/2008)
InterClaster Szolgáltató Kht. [agrárképzés Dél-Alföldön (77 350 000 HUF) – K. É. – 13933/2008]
Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (könyvvizsgálói feladatok ellátása a
ROP 3.1.1. központi programban kedvezményezettként résztvevõ 7 regionális közigazgatási hivatal és a
13 megyei kirendeltség számára, amelynek keretében
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az intézmények 2005., 2006 és 2007. évi záró audit elkészítését elvégezték – K. É. – 11359/2008)
Közép-magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási
Igazgatóság (társadalombiztosítási dokumentumok, orvosszakértõi vélemények idegen nyelvrõl magyar
nyelvre, illetve magyar nyelvrõl idegen nyelvre történõ
fordítások – K. É. – 13921/2008)
Központi Statisztikai Hivatal [ajánlatkérõ nyomdai munkái részben helyi telepítésû berendezésen
(298 633 500 Ft) – K. É. – 13815/2008]
Magyar Közút Kht. [4232 j. Körösladány–Gyomaendrõd összekötõ út 11+200–12+600 km-szelvények
közötti szakaszának felújítási munkáira vonatkozó kiviteli (építési) szintû tervdokumentáció elkészítése
(1 200 000 Ft) – K. É. – 13795/2008]
Magyar Posta Zrt. [leporellók, pénzforgalmi és
technikai nyomtatványok gyártása és szállítása
(319 218 984 Ft + áfa) – K. É. – 13939/2008]
Márianosztrai Fegyház és Börtön [étkezési utalvány,
iskolakezdési támogatási utalvány, valamint eseti jelleggel ajándékutalvány beszerzése (33 495 000 Ft)
– K. É. – 12999/2008]
MÁV Zrt. (közúti-vasúti jármû beszerzése – K. É. –
16121/2008)
MÁV Zrt. [speciális hegesztõanyagok és hegesztési
segédanyagok beszerzése 2007. április– 2008. október
közötti idõszakra (49 896 282 Ft + áfa) – K. É. –
14193/2008]
MÁV Zrt. (különféle kötõ- és rögzítõelemek beszerzése 2006. december–2008. május közötti idõszakra
– K. É. – 14194/2008)
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Semmelweis Kórház-Rendelõintézete (központi röntgendiagnosztikai osztály tevékenységének átvállalása 180 hónapra – K. É. – 14366/2008)
Modell Divatiskola Iparmûvészeti, Ruha- és Textilipari
Szakközépiskola és Szakiskola [a Budapest XIII., Vág
utca 12–14. sz. alatti iskola rekonstrukciója, átalakítása, korszerûsítése (BAU-TRADE Kft) – K. É. –
12586/2008]
Nemzeti Hírközlési Hatóság (mûszerbeszerzés – iránymérõ rendszerek beszerzése 609 247 EUR – 25 MHz –
1 GHz TAIYO FIX iránymérõ rendszer – K. É. –
14361/2008)
Nemzeti Hírközlési Hatóság [szoftver upgrade és mûszerbeszerzés (Rhode & Schwarz gyártmányú ARGUS
szoftverrendszer upgrade-je, ezzel összefüggésben
hardvereszközök szállítása, cseréje 10 fix és 2 kvázi-fix
mérõállomáson) 766 111 EUR – K. É. – 14362/2008]
Nemzeti Hírközlési Hatóság (mûszerbeszerzés –
DSL-Jupiter konformancia tesztrendszer bõvítése új
mérési funkciókkal, 188 452 EUR – K. É. – 14365/2008)
Nógrád Volán Zrt. [5 db azonos, nyújtott elõvárosi autóbusz kivitel, javítása és karbantartása zártvégû pénz-
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ügyi lízing formájában 120 hónapos futamidõvel
(1 849 485 CHF + áfa) – K. É. – 13006/2008]
Országgyûlés Hivatala (egyéni szélessávú Internet
szolgáltatás biztosítása az Országgyûlés Hivatala távmunkaeszközzel ellátott felhasználói számára – K. É. –
15838/2008)
Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság [ajánlatkérõ közpönti egységében (archívum) anyagmozgatási,
esetenként számítógépes feladatok elvégzésére szakemberek kiválasztása, 2 fõ (1 000 000 Ft + áfa/hó) – K. É. –
13789/2008]
Ózd Város Önkormányzata Almási Balogh Pál Kórház
[digitális technológiához szükséges eszközök beszerzése 5 éven keresztül (37 200 000 Ft) – K. É. – 13302/2008]
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (hardver
és fénymásoló adásvételi szerzõdés – K. É. –
15980/2008)
Újfehértó Város Önkormányzata (újfehértói tanuszoda PPP-konstrukció keretében történõ megvalósítása
– K. É. – 13301/2008)
Vasi Volán Zrt. [azonos gyártótól származó 2 helyi
szóló és 2 helyi csuklós, alacsony padlószintû jármû beszerzése, javítása és karbantartása (299 503 200 HUF
+ áfa) – K. É. – 14164/2008]
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Vasi Volán Zrt. [5 db azonos típusú távolsági szóló,
minimum 2005. évi gyártású és maximum 75 000 km
futásteljesítményû autóbusz kivitel, javítása és karbantartása (254 340 000 Huf + áfa) – K. É. – 14165/2008]
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai
Kht. (irodaszerek beszerzése – K. É. – 15999/2008)
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (felhalmozási célú hitelfelvétel, 532 500 000 HUF összegû beruházási hitel felvétele – K. É. – 15884/2008)
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (Veszprém, Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram a Panel Plusz Hitelprogram hitelcéljaiban meghatározott állami árfolyam-garanciával támogatott 162 900 000 HUF összegû
beruházási hitel felvétele – K. É. – 15887/2008)
Volánbusz Közlekedési Zrt. (menetrendszerû közforgalmú autóbuszvonalak alvállalkozásba adása – Gödöllõ vonalcsoport – K. É. – 15853/2008)
Zselic-Farm Mezõgazdasági Termelõ Kutató Szolgáltató Kft. [1 db mélyalmos marhaistálló síkbeton padozat
építése 520 m2, 1 db növendékmarha-istálló padozatfelújítása 512 m2 (72 577 713 Ft) – K. É. – 13819/2008]

A Közbeszerzési Értesítõ 119. számának (2008. október 13.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK
Ajánlati felhívás
Bányavagyon-hasznosító Kht. (a szénhidrogén ipari
céllal létesített mélyfúrások mûszaki állapotának értékelése – K. É. – 16215/2008)
Bányavagyon-hasznosító Kht. (329 db szénhidrogén
kutatási-feltárási céllal létesített mélyfúrás hasznosíthatósági értékelése – K. É. – 16227/2008)
BME Gazdasági és Mûszaki Fõigazgatóság [európai
(kivéve Magyarország) és Európán kívüli országokból
származó nyomtatott és elektronikus idõszaki kiadványok beszerzése a BME részére – K. É. – 16162/2008]
Honvédelmi Minisztérium [központi ellátású élelmiszerek beszerzése (2009–2011.) – K. É. – 15586/2008]
Honvédelmi Minisztérium [ásványvíz, üdítõital beszerzése (2009.) – K. É. – 15608/2008]
Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság [radiológiai filmek, erõsítõ fóliák, vegyszerek, képlemezek szállítására a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tar-

tozó, illetve az önként csatlakozó intézmények részére
– K. É. – 16183/2008]
Nagymágocsi Farmer Kft. (állattelepi gépek támogatásból megvalósuló beszerzése – K. É. – 14218/2008)
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (2006/018-176.01.02
számú átmeneti támogatás projekt keretén belül
komplex képzési alprojekt – K. É. – 15762/2008)
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (2006/018-176.01.02
számú átmeneti támogatás projekt keretén belül országos adatátviteli hálózat kiépítése – K. É. – 16109/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (KP 012 – útpénztár, illetve KÖZOP keretében megvalósuló csomópontok építéséhez kapcsolódó mérnöki tevékenység
– K. É. – 15979/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (felhívás a 47 sz.
fõút 218+200–220+900 km sz. közötti, szegedi bevezetõ
szakasz négysávosítás és 11,5 tonnás burkolatmegerõsítés engedélyezési-kiviteli terveinek elkészítésére
– K. É. – 16028/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tervezési szerzõdés a 31. sz fõút 25+156–34+647 km-sz. közötti szakasz
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kiviteli terveinek és záradékolt kisajátítási tervek készítésére – K. É. – 16182/2008)
Székesfehérvári Épületfenntartó és Hõszolgáltató Zrt.
(a Székesfehérvári Épületfenntartó és Hõszolgáltató
Zrt. kezelésében lévõ önkormányzati tulajdonú mûemlék és mûemléki környezetben lévõ épületek karbantartása – K. É. – 16088/2008)
Szociális Szolgáltató Központ (Szociális Szolgáltató
Központ Kazincbarcika, élelmiszer-beszerzés – K. É. –
16068/2008)
Vám- és Pénzügyõrség Közép-dunántúli Regionális Parancsnoksága (Fõvámhivatal Székesfehérvár fûtés-korszerûsítése és szerverszobák klimatizálása – K. É. –
15737/2008)
Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelõintézet (4361/Veszprém/08. szemlencse – K. É. –
15868/2008)

Ajánlati felhívás – egyes ágazatokban
BKV Zrt. (általános festékek és segédanyagok szállítása – K. É. – 15292/2008)
Borsod Volán Személyszállítási Zrt. (a Borsod Volán
Zrt. által kötendõ biztosítások, 2009. – K. É. –
16052/2008)

Részvételi felhívás
Duna Televízió Zrt. (digitális hangkeverõ rendszerek
beszerzése – K. É. – 16217/2008)
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (projektmenedzselési, adminisztrációs, dokumentációs tevékenység ellátása – K. É. – 15480/2008)
Magyar Közút Kht. (biztosítási szolgáltatások a
Magyar Közút Kht. részére hároméves idõtartamra
– K. É. – 16154/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (részvételi felhívás ETCS GSM-R rendszer összehangolására vonatkozó akcióterv elkészítésére – K. É. – 16184/2008)
Nemzeti Közlekedési Hatóság (biztonsági okmányok
beszerzése – K. É. – 16167/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl
Budapest Fõváros Önkormányzata Fõpolgármesteri Hivatal KIFI (hivatalos közbeszerzési tanácsadó és bonyolító beszerzése – K. É. – 14811/2008)
Esztergom Város Önkormányzata (önkormányzati
rendszerrel kapcsolatos támogatási feladatok végrehajtása – K. É. – 16147/2008)
Magyar Államkincstár (a Magyar Államkincstár területeinek takarítása, nagytakarítása, rovar- és rágcsálóirtása – K. É. – 15886/2008)
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Magyar Közút Kht. (4644 j. út Békés belterületi szakaszának felújítása – K. É. – 15418/2008)
Magyar Közút Kht. (hídfelújítás: Csongrád utáni
Tisza-híd – K. É. – 15427/2008)
Magyar Közút Kht. (4232 j. Körösladány–Gyomaendrõd összekötõ út 11+200–12+600 km-szelvények
közötti felújítási munkák – K. É. – 15429/2008)
Magyar Közút Kht. [ROP burkolatfelújítás 2008. –
dél-dunántúli régió (közösségi) – K. É. – 16144/2008]
Magyar Turizmus Zrt. [2008. november 20–23. között
Shanghaiban (Kína) megrendezésre kerülõ CITM vásáron a Visegrádi Négyek 100 m2-es + 20% kollektív
standjának megszervezése, kivitelezése és üzemeltetése
– K. É. – 15231/2008]
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (az 58. sz. fõút
Pécs és a pogányi repülõtér négynyomúsítása – K. É. –
16089/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (a 26. sz. fõút Sajószentpéter város átkelési szakaszán rekonstrukciós
munkák garanciális feladatainak elvégzése – K. É. –
16113/2008)
Õrbottyán Nagyközség Önkormányzata mint gesztor
(Õrbottyán és térsége szennyvízcsatornázása és
szennyvízelvezetése, a kapcsolódó munkálatok elvégzése fõvállalkozási szerzõdés keretében – K. É. –
15120/2008)
Országgyûlés Hivatala [közvetlen 2 Mb-es összeköttetés létrehozása és üzemeltetése az Országgyûlés Hivatala telefonközpontja és a GSM-szolgáltatók között
(327/2008.) – K. É. – 16057/2008]
Pesterzsébet Önkormányzata (felnõtt-háziorvosi ügyelet – K. É. – 16054/2008)
Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kht. (Bátaapátiban
létesítendõ, a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére szolgáló nemzeti radioaktívhulladék-tároló felszín alatti létesítmények beruházás elõkészítés befejezõ munkáival kapcsolatos kiegészítõ tevékenységek – K. É. – 15842/2008)
Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (hulladékgyûjtõ zsák beszerzése – K. É. – 15802/2008)
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (a
Savaria mozi homlokzatfelújítása, tetõfelújítása és árkádfelújítása építési engedélyeztetési és kiviteli terveinek elkészítése – K. É. – 15673/2008)
Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdõ Kórház, Szombathely (4378/Szombathely/08, digitális radiológia – K. É. – 15798/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl – egyes ágazatokban
Budapesti Közlekedési Zrt. (vas-, nehéz-, nemes- és
könnyûfém-kohászati termékek szállítása – K. É. –
15635/2008)
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FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XII. ker.,
Koszta József utca Hegyalja út–Sashegyi út közötti
szakaszán (hrsz.: 8147/3) gázelosztó vezeték létesítése
– K. É. – 16255/2008]
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XIV. ker.,
Zsivora park Füredi park–Szentmihályi út közötti szakaszán (hrsz.: 39221/73) gázelosztó vezeték létesítése
– K. É. – 16258/2008]
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XIV. ker.,
Eleonóra utca Gizella út–Szobránc utca közötti
szakaszán (hrsz.: 32518) gázelosztó vezeték létesítése
– K. É. – 16260/2008]
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest X. ker., Liget utca Ónodi utca–Harmat utca közötti szakaszán
(hrsz.: 39181) gázelosztó vezeték létesítése – K. É. –
16264/2008]
MÁV Zrt. (használt DESIRO MÁV típusú iker dízel
motorvonat bérlete – K. É. – 16069/2008)
MÁV Zrt. (épületszerkezeti karbantartási munkák,
Pécs – K. É. – 16266/2008)
Pannon Volán Zrt. [147 db – 26% 12 m-es (11 800–
12 950 mm) hosszúságú, kéttengelyes, elõvárosi (M3/II.
osztály elõírásainak megfelelõ), szóló, új autóbusz szállítása forgalomba helyezéssel – K. É. – 16067/2008]

Módosítás
Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (szennyvízszállítás/
2008. – K. É. – 16108/2008)
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlõségéért Közalapítvány (TÁMOP 5.4.5 eszközbeszerzés hirdetmény módosítása – K. É. – 16209/2008)
Miskolc Holding Zrt. (szállítási szerzõdés különféle
élelmiszerek beszerzésére 2008. 11. 01.–2009. 03. 31.
között – K. É. – 16151/2008)
Regia Civitas Szálloda és Fürdõ Beruházó és Üzemeltetõ Kft. [a 2008/S 187-247191 TED számú ajánlati
felhívás módosítása (magasépítés-keret) – K. É. –
16165/2008]

Visszavonás
Hajdú Volán Közlekedési Zrt. (2008/S 170-227952
2008. 09. 03. hirdetmény visszavonása – K. É. –
15799/2008)
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Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása
Honvédelmi Minisztérium (hallgatói gépjármûvezetõ-képzés – K. É. – 15438/2008)
Kenézy Kórház Rendelõintézet Egészségügyi Szolgáltató Kft. (kórház-élelmezési feladatok ellátása – K. É. –
15866/2008)
Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ
(4388/KDRMK/08, mentor – K. É. – 16087/2008)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat (a Thorma János
Múzeum fejlesztése – K. É. – 16599/2008)
Budapest Fõváros Önkormányzata (gépjármûvek beszerzése – K. É. – 16002/2008)
Fõvárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky KórházRendelõintézet (kardiológiai szakrendelés teljes körû
ellátása – K. É. – 16123/2008)
Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár (a IX/2. sz. könyvtár
felújítási munkái – K. É. – 15910/2008)
ISLIPO Élelmiszer-feldolgozó és Kereskedõ Kft. (pályázat élelmiszer-ipari feldolgozógép beszerzéséhez
– K. É. – 16230/2008)
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata (Kiskunfélegyháza, Bercsényi utca és Széchenyi utca csatlakozásában kijelölt gyalogátkelõhely-létesítés építési munkái
– K. É. – 16327/2008)
Kisújszállás Város Önkormányzata (Kisújszállás DK-i
és DNY-i belvízöblözeteinek rekonstrukciója tárgyú
beruházás vízjogi létesítési engedélyezési terveinek
elkészítése megvalósíthatósági tanulmánnyal együtt
– K. É. – 16261/2008)
Móra Ferenc Múzeum (12 régészeti és paleökológiai
lelõhely komplex környezettörténeti feldolgozása és értékelése – K. É. – 16287/2008)
Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság (épülettakarítás
– K. É. – 15219/2008)
Szegedi Tudományegyetem (ÁOK vegytani intézetének lézerscanner beszerzése – K. É. – 16208/2008)
Tiszakeszi Tisza Menti Mezõgazdasági Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Szövetkezet (zárt rendszerû trágyatároló telephez kapcsolódó, trágyatárolóhoz összekötõ
és behordó trágyaút-tálca kialakítása vízvetõ támfallal
– K. É. – 16084/2008)
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (Veszprém, utalvány beszerzése 2009. – K. É. – 16357/2008)

Helyesbítés
Magyar Posta Zrt. (az Európai Unió Hivatalos Lapjához 2008. szeptember 17-én, K. É. – 14895/2008 számmal feladott ajánlati felhívás helyesbítése – K. É. –
15902/2008)

Ajánlati felhívás
Bátortrade Kft. (biogázüzem bõvítése, baromfitelepek
korszerûsítése – K. É. – 16181/2008)
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Budapest Fõváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
(kerületi szabályozási tervek, 2008/2. – K. É. –
16341/2008)
Erdõkertes Község Önkormányzata (Erdõkertes község részére hatcsoportos napközi otthonos óvoda kivitelezése – K. É. – 15951/2008)
Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal
(irodaépületek általános, idõszaki, eseti takarítása és a
dolgozók részére higiéniai szerek biztosítása – K. É. –
15959/2008)
Fõvárosi Büntetés-végrehajtási Intézet (gépjármûvek
garanciális és garanciaidõn túli folyamatos szervizelése, karbantartása, javítása – K. É. – 16106/2008)
Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás (kistérségi iskolabuszok beszerzése – K. É. – 15620/2008)
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek
Szociális Intézmények Igazgatósága (10 tagintézménybe
élelmiszer beszerzése a 2009. évben – K. É. –
15968/2008)
Szent István Király Zenemûvészeti Szakközépiskola és
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény (hangszerek beszerzése – K. É. – 16040/2008)
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Szombathely, Stromfeld-lakóteleptõl északra esõ
terület csapadékvíz-elvezetõ rendszerének kiépítése
– K. É. – 15177/2008)
VIA Kanizsa Városüzemeltetõ Kht. (parkolóautomaták beszerzése és telepítése Nagykanizsa városban
– K. É. – 15969/2008)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl
Aranykocsi Zrt. (sertés- és marhatelep trágyakezelése
– K. É. – 16513/2008)
Budapest XII. Kerület Hegyvidék Önkormányzata
(a Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvû Nemzetiségû Gimnázium felújítása és átalakítása, valamint hozzá tartozó sportpálya létesítése
– K. É. – 11114/2008)
Cano Sertéstenyésztõ Kft. (mezõgazdasági gép beszerzése – K. É. – 13691/2008)
Celli Sághegyalja Zrt. (mezõgazdasági gép beszerzése
– K. É. – 16233/2008)
Elõre Szövetkezet (pályázatból megvalósuló állattartó telep korszerûsítése – K. É. – 13696/2008)
Kunszentmárton Város Önkormányzata (csapadékvíz-hálózat bõvítése II. ütem – K. É. – 16331/2008)
Szegedi Tudományegyetem (krónikus belgyógyászat,
geriátria kialakítása – K. É. – 14112/2008)
Szegedi Tudományegyetem (a Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar HF-1 jelû épülete pincéjében közösségi
helyiségek és büfé kialakítása – K. É. – 14114/2008)
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Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)
Baranya Megyei Önkormányzat (az Európa Kulturális
Fõvárosa 2010. program nagy kiállítótér – Múzeum utca projektje részeként a Pécs, Papnövelde u. 5. sz. alatti
mûemlék épület bõvítése, rekonstrukciója bontási, építési engedélyezési és tenderteveinek elkészítése – K. É. –
13779/2008)
Budapest Airport Zrt. (a Ferihegyi repülõtér fénytechnikai rendszereinek felújítása – K. É. – 16508/2008)
Budapest Fõváros Önkormányzata (független hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása az Uzsoki Utcai Kórház regionális egészségügyi központ rekonstrukció II. ütem orvostechnológiai berendezések
és eszközök beszerzése, valamint az építési szerzõdés
módosítása – K. É. – 15949/2008)
Budapest Fõváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata (kerékbilincs fel- és leszerelése – K. É. – 8594/2008)
Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. (HEFOP
3.1.1.program IKT kompetenciafejlesztéshez kapcsolódó szoftverfejlesztési feladatok – K. É. – 9134/2008)
Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. (virtuális modellrendszer közismereti adaptációja – K. É. –
9136/2008)
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (a volt
Csepel Mûvek területén 240 ha terület tényfeltárása
– K. É. – 16280/2008)
Lenti Kistérség Többcélú Társulása (lenti kistérség
összevont felnõtt- és gyermek-háziorvosi ügyeleti feladatainak ellátása 2008–2010. években. – K. É. –
13299/2008)
Magyar Közút Kht. (hídfelújítások tervezése
Jász-Nagykun-Szolnok megyében 2008. II. – K. É. –
15430/2008)
Magyar Közút Kht. (hídfelújítások tervezése Csongrád megyében 2008. II. – K. É. – 15433/2008)
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata (hitelkeret-szerzõdés – K. É. – 15569/2008)
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség [egységes monitoring
információs rendszer (EMIR) informatikai rendszerfejlesztés és informatikai szolgáltatások nyújtása
– K. É. – 16210/2008]
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (Átmeneti Támogatás
2006/018-176.04.01 – a kockázatelemzésen alapuló ellenõrzésre történõ kiválasztás hatékonyságának növelése – K. É. – 16308/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [KP-006- a békéscsabai (V.) projektirodához tartozó 2008. évi engedélyköteles hídtervezési beavatkozások engedélyezési
és kiviteli terveinek elkészítése – K. É. – 14347/2008]
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató halászi Mosoni-Duna-híd kivitelezése tárgyú eljárás eredményérõl – K. É. – 16321/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a
43. sz. fõút és 4302. j. út, Szeged-Szõreg körforgalmi
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csomópont engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése tárgyú eljárás eredményérõl – K. É. – 16326/2008)
Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság (gépjármûfecskendõk felújítása – K. É. – 16451/2008)
Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség [16 db (+ 40%), állami normatíva 5. kategóriájába
sorolt 5 ajtós személygépkocsi, és 5 db, állami normatíva 7. kategóriájába sorolt 4 ajtós (Sedan) személygépkocsi beszerzése – K. É. – 16338/2008]
Pest Megyei Flór Ferenc Kórház [gyógyszerek, infúziók, daganatellenes készítmények, gyógyszeralapanyagok és tápszerek beszerzése (SG-310.) – K. É. –
16315/2008]
Semmelweis Egyetem (4 db boncterem kialakítása
– K. É. – 15946/2008)
Trefort Ágoston Két Tannyelvû Középiskola (étkeztetés biztosítása – K. É. – 13090/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)
Aba Nagyközség Önkormányzata (szennyvíztisztító
telep építése – K. É. – 16509/2008)
Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal Dél-alföldi
Regionális Igazgatósága (irodabérlés Kiskunhalason
– K. É. – 16148/2008)
Biatorbágy Város Önkormányzata (az önkormányzat
tulajdonát képezõ Szalonna utcacsoport és Zugor utcacsoport útépítés-, forgalomtechnika és csapadékvíz-elvezetés kiépítésének, zöldterület-revitalizáció elvégzése
az engedélyezési és építési tervek alapján – K. É. –
13857/2008)
Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat [Budapest XVI. kerület, József utca (Iglói u.–Rákospalotai
határút között) burkolatfelújításának kivitelezése
– K. É. – 16414/2008]
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (kémény-karbantartási munkák, III. negyedév – K. É. –
16420/2008)
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (3. negyedév – lakások karbahelyezése, karbantartása
– K. É. – 16422/2008)
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (III. negyedév – épületek tetõszerkezeteinek karbantartása
– K. É. – 16423/2008)
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (III. negyedév – víz-, gáz- és csatorna-alapvezeték karbantartása – K. É. – 16424/2008)
Cano Sertéstenyésztõ Kft. (mezõgazdasági gép beszerzése – K. É. – 14800/2008)
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (belterületi kerékpárút építése – K. É. – 15785/2008)
Dombos 95 Kft. (tehenészeti telep felújítása és trágyatárolók kialakítása – K. É. – 15848/2008)
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Fõvárosi Büntetés-végrehajtási Intézet (karbantartó
anyagok szállítása – K. É. – 11910/2008)
Káldor Miklós Kollégium (hús- és hentesáruk, zöldség
és gyümölcs, mélyhûtött áruk, tejtermékek, fûszeráruk
és pékáruk beszerzése – K. É. – 13760/2008)
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata (Városi Kórház-Rendelõintézet, Gyógyfürdõ és Rehabilitációs
Központ meglévõ épületében közforgalmú gyógyszertár és egészségügyi szolgáltatócentrum létesítése, emeletráépítés, a gyógyszertár üzemeltetése – K. É. –
14110/2008)
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Cserje
sor–Domaszék út útépítése – K. É. – 15665/2008)
Vám- és Pénzügyõrség Észak-alföldi Regionális Parancsnoksága (regionális ellenõrzési központ elhelyezésére alkalmas ingatlan bérbevétele Nyíregyházán
– K. É. – 16316/2008)
Vám- és Pénzügyõrség Nyugat-dunántúli Regionális
Parancsnoksága (15 lakásos társasház felújítása, valamint 3 irodaépületben mázolási munkák – K. É. –
15895/2008)

Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról vagy módosításáról
Gyöngyös Város Önkormányzata (Gyöngyös város –
geodézia – K. É. 15199/2008 visszavonása – K. É. –
16487/2008)
Kalocsa Város Önkormányzata (önkormányzati számlavezetés visszavonása – K. É. – 16491/2008)
Zöld Kert Magyarország Kft. (biogáz-kiserõmû létesítése Aldebrõn – K. É. – 16418/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról
Avastetõi Általános, Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvû Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola (1200 fõs iskolai
konyha éves teljes élelmiszer-beszerzése – K. É. –
9276/2008)
ESZA Kht. (HEFOP/2004/2.3.1. hátrányos helyzetû
emberek, köztük romák foglalkoztathatóságának javítása és a FEFOP/2004/2.3.2. altern. fogl. szolg. a hátrányos helyzetû emberek, köztük romák foglalkoztathatóságának javítása elnevezésû pályázati ablakokkal
összefüggõ szabályozások – K. É. – 14639/2008)
ESZA Kht. (HEFOP/2004/2.3.1. hátrányos helyzetû
emberek, köztük romák foglalkoztathatóságának javítása és a FEFOP/2004/2.3.2. altern. fogl. szolg. a hátrányos helyzetû emberek, köztük romák foglalkoztathatóságának javítása elnevezésû pályázati ablakokkal
összefüggõ szabályozások – K. É. – 14679/2008)
ESZA Kht. (HEFOP/2004/2.3.1. hátrányos helyzetû
emberek, köztük romák foglalkoztathatóságának javí-
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tása és a HEFOP/2004/2.3.2. altern. fogl. szolg. a hátrányos helyzetû emberek köztük romák foglalkoztathatóságának javítása pályázati ablakokban nyertes projektek számára – K. É. – 14681/2008)
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. – 14189/2008]
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XII. kerület,
Hadik András utca 8–15. szám közötti szakaszán
(hrsz.: 10368/1) gázelosztó vezeték létesítése – K. É. –
14248/2008]
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (a Foglalkoztatási
Hivatal integrált informatikai alkalmazásának fejlesztése – K. É. – 14108/2008)
Kecskeméti Fõiskola (ajánlatkérõ telephelyein fûtéskorszerûsítési munkák – K. É. – 14153/2008)
Makó Város Önkormányzata (makói fürdõ – tervezés
– K. É. – 15393/2008)
Miniszterelnöki Hivatal (a 2008. évi augusztus 20-i állami ünnep központi rendezvényeinek, valamint egyéb
országos jelentõségû események megszervezése és lebonyolítása – K. É. – 14686/2008)
Mór Város Önkormányzata (Mór–Wekerle – K. É. –
16043/2008)
Petõháza Község Önkormányzata [napközi otthonos
óvoda felújítása (rossz idõjárás miatti határidõcsúszás
+ tetõszerkezet teljes felújítási munkái) – K. É. –
14689/2008]
Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Közhasznú Nonprofit
Kft. [atomerõmûvi kis és közepes aktivitású radioaktív
hulladék végleges elhelyezésére szolgáló tároló felszín
alatti létesítményeinek elõkészítõ munkái (Mecsekérc
Környezetvédelmi Zrt. térkiképzést megalapozó további adatgyûjtés) – K. É. – 14372/2008]
Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Közhasznú Nonprofit
Kft. [Bátaapátiban létesítendõ, a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére szolgáló nemzeti radioaktív hulladéktároló felszín alatti létesítményeinek beruházás elõkészítés befejezõ munkái
(Mecsekérc Környezetvédelmi Zrt.) – K. É. –
14373/2008]

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl
Balaton Kollégium [élelmiszerek beszerzése (II. régió) – K. É. – 14790/2008]
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (13 db
ip. tech. épült lakóépület energiatakarékos felújítása
– K. É. – 16110/2008)
Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.
(könyvvizsgálói feladatok ellátása – K. É. –
16271/2008)
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Duna Televízió Zrt. [írószer-irodaszer beszerzése
(40 000 000 Ft éves keretösszeg) – K. É. – 13001/2008]
ESZA Kht. [az ESZA Kht. tevékenységéhez kapcsolódó médiatervezési és médiavásárlási feladatok ellátása (MindShare Médiaügynökség Kft.) – K. É. –
14682/2008]
Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal
[hivatali dolgozók részére étkezési utalványok beszerzése (legfeljebb 8 fõ ellátását biztosító 5000 Ft/fõ/hó értékben) – K. É. – 12934/2008]
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest V. kerület,
Szerb utca Váci utca–Veres Pálné utca közötti szakaszán (hrsz.: 23956) gázelosztó vezeték létesítése
– K. É. – 14182/2008]
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XIII. kerület, Gogol utca Váci út–Hegedûs Gyula utca közötti
szakaszán (hrsz.: 25500) gázelosztó vezeték létesítése
– K. É. – 14183/2008]
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [a Budapest V. ker., Ferenczy István utca Magyar utca–Múzeum krt. közötti
szakaszán (hrsz.: 24131) gázelosztó vezeték létesítése
– K. É. – 14185/2008]
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [a Budapest XIII., Hollán Ernõ utca Szent István krt.–Budai Nagy Antal utca
közötti szakaszán (hrsz.: 25253) 92 fm gázelosztó vezeték létesítése – K. É. – 14187/2008]
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest V. kerület,
Károly krt.–Múzeum krt.–Rákóczi út keresztezõdésében (hrsz.: 34566) gázelosztó vezeték létesítése – K. É. –
14249/2008]
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. ]Budapest II. ker., Bem
József utca Horváth utca–Fõ utca közötti szakaszán
(hrsz.: 13542) gázelosztó vezeték létesítése – K. É. –
14250/2008]
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest III. kerület,
Folyamõr utcában lévõ körzeti nyomásszabályozó
(hrsz.: 18229/15) rekonstrukciójához bekötõvezetékek
létesítése – K. É. – 14251/2008]
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XIV. kerület, Pillangó utca Mogyoródi út–Tábornok utca közötti
szakaszán (hrsz.: 32068) gázelosztó vezeték létesítése
– K. É. – 14252/2008]
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest IX. kerület,
Külsõ-Mester utca, Koppány utca–Külsõ-Mester utca
90/B közötti szakaszán (hrsz.: 38234/6) gázelosztó vezeték létesítése – K. É. – 14253/2008]
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest I. kerület,
Bécsi kapu tér Fortuna utca–Lovas út közötti szakaszán, a Kard utca Országház utca–Kard utca 4. közötti
szakaszán (hrsz.: 6563) gázelosztó vezetékek létesítése
– K. É. – 14254/2008]
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XXII. kerület, Aranyfácán utca Pannónia utca–Vihar utca közötti
szakaszán (hrsz.: 220639/2) gázelosztó vezeték létesítése – K. É. – 14255/2008]
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FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest V. kerület,
Alkotmány utca Kossuth tér–Bajcsy-Zsilinszky út közötti szakaszán (hrsz.: 24892) gázelosztó vezeték létesítése – K. É. – 14257/2008]
Fõnix Rendezvényszervezõ Kht. (határozatlan idõre
szóló vállalkozási szerzõdés a Kölcsey Központ üzemeltetési, karbantartási és egyéb mûszaki feladatainak ellátására, valamint Apolló mozi klíma-karbantartási
feladatának ellátására – K. É. – 15266/2008)
Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [X., Cserkesz u. csatornarekonstrukció tervezése (Román u.–Cserkesz
u. 7. között) 56 fm, 540 000 Ft – MÉLY-TERV – K. É. –
12608/2008]
Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [XIV. ker., Emília
u. (Mexikói út–Törökõr u. között) fõvárosi csatornák
rekonstrukciójának tervezése (21 119 152 Ft) – K. É. –
13810/2008]
Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (fõvárosi csatornarekonstrukciók tervezõi tevékenységének ellátása
– K. É. – 14652/2008)
Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [fõvárosi csatornarekonstrukció 2007–2010. IV. ker., Görgey A. u. [Kiss
Ernõ u.–Klauzál u. között] 135 fm, nettó 63 802 000 Ft
– K. É. – 14661/2008]
Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [fõvárosi csatornarekonstrukció 2007–2010. I. ker., Fenyõ u. (Lusznyai
u.–Fenyõ u. 7. között) 283 fm, nettó 106 223 788 Ft
– K. É. – 14665/2008]
Fõvárosi Fõügyészség (a Fõvárosi Fõügyészség ingatlanainak õrzés-védelme – K. É. – 14673/2008)
Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (gépjármû-akkumulátorok beszerzése – K. É. – 12643/2008)
Fõvárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága
[Budapest VIII. kerület, Rákóczi téri vásárcsarnok
gázkészülékeinek karbantartása, az ellenõrzés során
feltárt hibák javítása (4 103 298 Ft) – K. É. –
14169/2008]
FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet [az FVM VKSZI új tankönyveinek (7. rész) nyomdai elõkészítése, szerkesztése és kivitelezése szerzõdés
teljesítése – K. É. – 16343/2008]
Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (Hódmezõvásárhely–Barattyos közötti kerékpárút
építése – K. É. – 16161/2008)
Magyar Közút Kht. (a magyarcsanádi Szent Gellért
híd újjáépítéséhez szükséges engedélyezési tervek elkészítése – K. É. – 15520/2008)
Mátrai Erõmû Zrt. [III. helyszámú LMZ gyártmányú
K-200-130/1 típusú 215 MW névleges teljesítményû
gõzturbina ciklikus (7 éves) fõjavítása – K. É. –
16356/2008]
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MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (az adActa elektronikus iratkezelõ rendszer fejlesztéséhez kapcsolódó
rendszerintegrációs és támogatási szolgáltatások
– K. É. – 16503/2008)
MTA ALFA Akadémiai Létesítmények Fenntartása és
Üzemeltetése (az MTA székháza pinceszintjén lévõ keresztboltozatos térben rendezvényterem, valamint kiszolgáló létesítmények kialakítása, 10 személyes felvonó, hûtött, fûtött szellõzõrendszer létesítése – K. É. –
14205/2008)
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet (tõke- és baromfihúsok, húskészítmények, töltelék- és füstöltáruk beszerzése – K. É. – 11917/2008)
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet (pékáruk beszerzése: kenyér, friss péksütemény, 50 000 kg – K. É. – 11921/2008)
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet (gyorsfagyasztott termékek beszerzése, fagyasztott készételek 1000 kg, feldolgozott zöldségek 950 kg,
787 600 HUF/év – K. É. – 11923/2008)
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet (zöldség-gyümölcsfélék, tojástermékek beszerzése, zöldségfélék 10 500 kg, szárazáru, termény
26 700 kg, gyümölcsök 3900 kg, tojás 28 000 db,
17 133 800 HUF – K. É. – 11925/2008)
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (száraztészták, fûszerek, konzervipari termékek, élelmiszer-nehézáruk, édességek beszerzése,
1 930 600 HUF/év – K. É. – 11926/2008)
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Tömörkény István Gimnázium és Mûvészeti Szakközépiskola
melegpadló-burkolási munkái – K. É. – 15860/2008)
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (SzegedTarján kivitelezés – K. É. – 15861/2008)
Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és Kezelési
Önkormányzati Társulás (a veszprémi, zirci és hegyesdi
szennyvíz-agglomeráció munkáihoz kapcsolódó mûszaki tervezési feladatok – Veszprém és térsége szennyvíz-elvezetési és -kezelési projekt – K. É. – 16267/2008)
Veszprém Megyei Önkormányzat [költségvetési integrált gazdálkodási rendszer bevezetése (szoftverlicenc-vásárlás, installálás, testre szabás, rendszerkövetés) – K. É. – 14642/2008]
Veszprém Megyei Önkormányzat (50 millió forint negyedéves kamattörlesztésû, forint alapú rulírozó hitel
felvétele – K. É. – 14646/2008)
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (hitelfelvétel 207 000 000 Ft értékben – K. É. –
14417/2008)
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
(zalaegerszegi nem nyilvános repülõtér üzemeltetése
– K. É. – 14421/2008)
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2008/42. szám

A Cégközlöny 41. számában (2008. október 9.) megjelent felszámolási eljárások megindításáról

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-08-000696/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-08-003554/8. 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) FUTAM Autójavító Betéti Társaság (1221 Budapest, Péter Pál u. 54.; cégjegyzékszáma:
01 06 013758; adószáma: 28083805-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzser Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 3. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „MA” Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (1149 Budapest, Bíbor u. 5. III/52.; cégjegyzékszáma: 01 06 118153;
adószáma: 28274186-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„MA” Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER
Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Zrt., 1141 Budapest,
Lipótvár u. 27. 3/13., levelezési cím: 1438 Bp., Pf. 489.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-08-002094/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 21. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ARANYKALÁSZ Háztartási és Vegyiáru Kereskedelmi Betéti Társaság (1134
Budapest, Gidófalvy Lajos u. 25. fszt. 3.; cégjegyzékszáma: 01 06 015576; adószáma: 28116084-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1135 Budapest XIII., Kassák L. u. 57.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. fszt. 1.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-08-004664/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) INOVEX Tudományos Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (rövidített elnevezése: INOVEX Bt. „v. a.”)
(1118 Budapest, Ménesi út 4.; cégjegyzékszáma:
01 06 111730; adószáma: 28190114-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
Lev. cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-006312/17. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 1. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „SZÁNTAI” Bútor-Épitõ-Lap
Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (1116 Budapest, Fehérvári út 227. IX. em. 28.; cégjegyzékszáma:
01 06 119925; adószáma: 28414014-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVALIKVID Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1134 Budapest, Apály
u. 4. B ép. 4/17.

A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-06-006568/22. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TERRA-PRIMA Export-Import
Kereskedelmi Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1113 Budapest, Karolina u. 53.; cégjegyzékszáma: 01 06 216563; adószáma: 28374925-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
TERRA-PRIMA Export-Import Kereskedelmi Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1075 Budapest, Király utca 21.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok
és Tanácsadó Zrt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C.
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-08-002783/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 13. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) IKKI Mûszaki Szolgáltató Betéti
Társaság végelszámolás alatt (1145 Budapest, Törökõr
utca 70. 2. em. 3.; cégjegyzékszáma: 01 06 418993; adószáma: 28617066-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
IKKI Mûszaki és Pénzügyi, Ügyviteli Szolgáltató Betéti Társaság
IKKI Mûszaki és Ügyviteli Szolgáltató Betéti Társaság
IKKI Mûszaki Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1157 Budapest, Nyírpalota u. 91. fszt. 5.
1147 Budapest, Majolika u. 11.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
Lev. cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-08-004898/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) FeliFék Alkatrész Gyártó és
Forgalmazó Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(1025 Budapest, Barlang u. 6., telephelye: 1024 Budapest,
Margit krt. 64/B; cégjegyzékszáma: 01 06 515729; adószáma: 28667243-2-41) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
FeliFék Alkatrész Gyártó és Forgalmazó Betéti Társaság
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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A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-08-001022/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) First Firm Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (1195 Budapest, Jáhn Ferenc u. 23.; cégjegyzékszáma: 01 06 616294;
adószáma: 21705346-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Borsodi és Társa Szakértõi, Szolgáltató és Tanácsadó Bt.
First Firm Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
The Firm Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6722 Szeged, Vitéz u. l. II. 8.
1117 Budapest, Október 23. u. 21. VII. 21.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16. Levelezési cím: 1450 Bp., Pf. 136.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-08-002241/7. 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) KAMP ’97 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (1193 Budapest, Víztorony
u. 1.; cégjegyzékszáma: 01 06 619430; adószáma:
28707064-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1053 Budapest, Veres Pálné u. 34.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok
és Tanácsadó zRt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C.
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-08-000090/13. 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) Veres és Társa Vendéglátóipari Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1098 Budapest, Aranyvirág stny 9. 1. lház. 4. em. 19.; cégjegyzékszáma: 01 06 715309; adószáma: 29129285-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
Füstös és Társa Vendéglátóipari Betéti Társaság
Veres és Társa Vendéglátóipari Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1119 Budapest, Mérnök u. 15.
1119 Budapest, Albert u. 46. 7. em. 73.
A bíróság által kijelölt felszámoló: A+P MÓDSZER
Gazdasági Tanácsadó Kft., 1111 Budapest, Budafoki
út 16.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-08-001652/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 23. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) VOGRISZ Építõipari Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt
(1174 Budapest, Kiss János u. 30.; cégjegyzékszáma:
01 06 718793; adószáma: 20194633-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
VOGRISZ Épitõipari Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1155 Budapest, Karatna u. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TREND Gazdasági
Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16. II/17.

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-08-003219/6. 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) „SI-TA 2000” Biztonsági Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1134 Budapest, Gidófalvy Lajos u. 35. 8. em. 4.; cégjegyzékszáma:
01 06 735551; adószáma: 20756552-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„SI-TA 2000” Biztonsági Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1024 Budapest, Retek u. 10.
I. em. 3. Levelezési cím: 1539 Bp., Pf. 692.
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A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-08-001719/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Cen-Ter 2001 Market Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (1102 Budapest, Kõér utca 6.; cégjegyzékszáma:
01 06 740827; adószáma: 20983811-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Cent-Ter 2001 Market Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
Lev. cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-08-004896/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 1. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ISOBÁZIS Nemzetközi Cégpartner Közvetítõ Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (1135 Budapest, Reitter Ferenc utca 39–49.; cégjegyzékszáma: 01 06 753903; adószáma: 21483998-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
ISOBÁZIS Nemzetközi Cégpartner Közvetítõ Betéti
Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1075 Budapest, Kazinczy u. 24–26. Lev. cím: 1388 Bp., Pf. 51.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-08-003242/7. 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) CSIKI-ILLATSZER Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (1118 Budapest, Csiki-hegyek u. 4. 3. em. 11.; cégjegyzékszáma: 01 06 757042; adószáma: 21568442-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
CSIKI-ILLATSZER Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
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Nem bejegyzett elnevezése(i):
CSIKI 2003 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok
és Tanácsadó zRt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C.
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-08-000370/6. 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) MATUSA Szolgáltató Betéti Társaság (1215 Budapest, Ady Endre út 17. 2. em. 9.; cégjegyzékszáma: 01 06 757139; adószáma: 21571750-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzser Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116.

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-07-003541/20. 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) HO-NO 77 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (1119 Budapest, Bártfai utca 44.; cégjegyzékszáma: 01 06 774284; adószáma: 21032310-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
HO-N0 77 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
HO-NO Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6791 Szeged, Buzogány u. 7.
6800 Hódmezõvásárhely, Rét u. 11.
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
17.Fpk.01-08-003502/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 25. napján jogerõre
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emelkedett végzésével a(z) INTERFRUCT Nemzetközi
Élelmiszerkereskedelmi Kft. (1096 Budapest, Nagyvásártelep; cégjegyzékszáma: 01 09 065063; adószáma:
10303603-2-44) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Telephelye(i):
1097 Budapest, Nagyvásártelep 38086/56.
1097 Budapest, Nagyvásártelep 38086/55.
1103 Budapest, Tündérfürt u. 7.
1221 Budapest, Hajó u. 2–32.
1106 Budapest, Maglódi út 18.
1037 Budapest, Bécsi út 267.
Fióktelepe(i):
8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky út 201.
9700 Szombathely, Csaba u. 13.
3547 Miskolc, József A. u. 3.
6728 Szeged, Algyõi út 14.
4030 Debrecen, Epreskert u. 1.
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 129.
6000 Kecskemét, Szolnoki út 35.
5000 Szolnok, Tószegi út 5.
5600 Békéscsaba, Gyulai út 77.
8200 Veszprém, Almádi út 23.
9400 Sopron, Gyõri út 50.
3300 Eger, Cifrakapu u. 164.
8900 Zalaegerszeg, Sport u. 1.
8800 Nagykanizsa, Récsei út 9.
7623 Pécs, Megyeri út
4400 Nyíregyháza, Debreceni út 8237/12. hrsz.
2400 Dunaújváros, Vásártér 844 hrsz.
9012 Gyõr, Királyszék út 29.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Vadász & Partners
Felszámoló, Vagyonfelügyelõ és Tanácsadó Kft., 1112
Budapest, Neszmélyi u. 44.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-08-000326/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 1. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „LIRION” Kertészeti Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1113 Budapest, Tas vezér u. 28.; cégjegyzékszáma:
01 09 077638; adószáma: 10347232-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2360 Gyál, Madách Imre út 9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zrt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. em. 7–8., 1364 Bp., Pf. 428.
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A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-07-005276/16. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-08-000851/15. 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) TORNADO Export-Import Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1155 Budapest, Régész u. 3.; cégjegyzékszáma: 01 09 078628; adószáma: 10595583-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1122 Budapest, Beregszász út 143.
1133 Budapest, Vág utca 2. C ép.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVUM Pénzügyi,
Gazdasági Tanácsadó és Mûszaki Szolgáltató Kft., 1068
Budapest, Benczúr u. 8. I. em. 5.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 17. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) GALENIT Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1103 Budapest, Óhegy
u. 34.; cégjegyzékszáma: 01 09 366178; adószáma:
10986301-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Telephelye(i):
1103 Budapest, Óhegy u. 34.
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
2.Fpk.01-03-001512/30. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-08-003123/7. 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) DEFENZÍV Biztonságszolgálati és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1041 Budapest, Szigeti J. u. 25. fszt. 2.; cégjegyzékszáma: 01 09 164605; adószáma: 10709690-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: YPLON Vagyonkezelõ, Felszámoló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1025 Budapest, Csévi u. 11/B.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 21. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) NetPro Általános Szolgáltató
és Fõvállalkozó Korlátolt Felelõsségû Társaság (1085
Budapest, Mária u. 29.; cégjegyzékszáma: 01 09 463076;
adószáma: 12074815-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Keszau-Solder Serec-L Könyvszakértõi, Auditálási Könyvelési és Adószaktanácsadó Kft., 1125 Budapest, Istenhegyi út 58/B, levelezési cím: 1537 Budapest 114, Pf. 453/449.

A Fõvárosi Bíróság
1.Fpk.01-02-004982/50. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 8. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PAVORA Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft (1091 Budapest, Üllõi út 59. II. 2.; cégjegyzékszáma: 01 09 363182; adószáma: 10958674-2-43)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1046 Budapest, Futó u. 6
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Gazdasági
és Pénzügyi Zrt., 1116 Budapest, Hengermalom út 1.,
1509 Bp., Pf. 36.

A Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-07-003076/20. 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) H & C HOLLAND Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1162 Budapest,
Szent korona utca 165.; cégjegyzékszáma: 01 09 466757;
adószáma: 12109096-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1141 Budapest, Szugló u. 132.
1161 Budapest, József u. 101.
Nem bejegyzett székhelye(i):
1141 Budapest, Szugló u. 132.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
Ottó u. 6–8.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-006705/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) CASSIOPEIA Számítástechnikai
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1151 Budapest, Szlacsányi u. 126.; cégjegyzékszáma: 01 09 469236;
adószáma: 12147997-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
GA-LU-LA Külkereskedelmi Kultúrcikk Kiskereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1052 Budapest, Haris köz 6. I/2. em.
1055 Budapest, Kossuth tér 18. I. em.
1053 Budapest, Ferenciek tere 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-08-002207/7. 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) BIO-IMPERIAL Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (1062 Budapest, Andrássy út 56. fszt. 3; cégjegyzékszáma: 01 09 568936; adószáma: 12249714-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
BIO-IMPERIAL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
BIO-IMPERIAL Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1024 Budapest, Retek u. 10.
I. em. 3. Levelezési cím: 1539 Bp., Pf. 692.
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A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-07-003525/14. 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) BB-BAU ’97 Építõ és Szerelõ Kft.
(1106 Budapest, Jászberényi út 24–36. 3. em.; cégjegyzékszáma: 01 09 660314; adószáma: 12263235-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCUR Befektetési Kft., 1066 Budapest, Teréz krt. 6.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-08-000206/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) EYÜ Zöldség-Gyümölcs Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1239 Budapest,
Nagykõrösi út 353., telephelyei: 1052 Budapest, Nádor
u. 5., 1185 Budapest, Zilah u. 44., fióktelepe: 2040 Budaörs, Árvácska u. 25.; cégjegyzékszáma: 01 09 668522;
adószáma: 12352555-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok
és Tanácsadó Zrt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C.
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.

A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-07-005452/19. 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) SZIGETI-TEXTIL Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft. (1113 Budapest, Bocskai út 75/B; cégjegyzékszáma: 01 09 672649; adószáma: 12379921-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénzügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1132 Budapest, Alig
u. 14.
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A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-08-003534/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „Brunner & Wanek” Ingatlanhasznosító és Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt (1172 Budapest, Rákosliget II. utca 6.,
fióktelep: 2314 Halásztelek, Rákóczi F. út 100.; cégjegyzékszáma: 01 09 674957; adószáma: 11052252-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„Brunner & Wanek” Ingatlanhasznosító és Építõipari
Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
5600 Békéscsaba, Szigligeti u. 6.
1223 Budapest, Kistétény u. 19/B
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1.
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Elõzõ elnevezése(i):
IM CAR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: YPLON Vagyonkezelõ, Felszámoló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1025 Budapest, Csévi u. 11/B.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-08-005055/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SEHED Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (rövidített elnevezése: SEHED Kft. „v. a.”)
(1087 Budapest, Kõbányai út 21.; cégjegyzékszáma:
01 09 682017; adószáma: 11896629-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
Lev. cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-08-000715/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PRIMAFON HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1124 Budapest, Németvölgyi út 87/B 1. em. 7.; cégjegyzékszáma: 01 09 681841; adószáma: 11893190-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1089 Budapest, Kálvária tér 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1075 Budapest, Kazinczy u. 24–26. Lev. cím: 1388 Bp., Pf. 51.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-08-000267/14. 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) IM CAR Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (1212 Budapest, Gyepsor u. 1.; cégjegyzékszáma: 01 09 681891; adószáma: 11894074-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-006909/13. 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) Integrátor Informatikai
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1191 Budapest, Eötvõs
u. 5.; cégjegyzékszáma: 01 09 684342; adószáma:
11859176-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2040 Budaörs, Alsóhatár utca 14.
1188 Budapest, Tölgy u. 60.
A bíróság által kijelölt felszámoló: YPLON Vagyonkezelõ, Felszámoló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1025 Budapest, Csévi u. 11/B.

A Fõvárosi Bíróság
29.Fpk.01-07-002642/18. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 26. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Tetõkert Szigetelõ Kivitelezõ
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Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1094 Budapest, Tompa u. 26/A; cégjegyzékszáma:
01 09 685556; adószáma: 11965044-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzser Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116.

A Fõvárosi Bíróság
1.Fpk.01-07-003896/17. 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) FARKAS & KVALITI CO. Tanácsadó és Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (1039 Budapest, Gyûrû u. 14.; cégjegyzékszáma: 01 09 694873; adószáma: 12611384-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
FARKAS & KVALITI CO. Építõipari Vállalkozási
Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
FARKAS & KVALITI CO. Tanácsadó és Egészségügyi
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: GORDIUS CONSULTING Gazdasági Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonértékelõ Zrt., 1143 Budapest, Besnyõi u. 13., 1576 Budapest,
Pf. 52.

A Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-07-001510/24. 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) OPÁL-TREND 2001 Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1203
Budapest, Eötvös u. 36.; cégjegyzékszáma: 01 09 694964;
adószáma: 12613025-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
OPÁL 2001 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1163 Budapest, Pósa L. u. 33.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CONSULT Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034
Budapest, Seregély u. 13.
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A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-08-001780/9. 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) MANDEX 2001 Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (1076 Budapest, Garay u. 15.; cégjegyzékszáma: 01 09 696236; adószáma: 12639768-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
MANDEX 2001 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1039 Budapest, Jókai u. 4/B
1134 Budapest, Kassák Lajos út 69–71.
1033 Budapest, Szentendrei út 89–93.
Nem bejegyzett székhelye(i):
4516 Demecser, Székelyi u. 54.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. fszt. 1.

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-07-006284/18. 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) HB TELECOM Távközléstechnikai
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1072 Budapest, Dob
u. 97.; cégjegyzékszáma: 01 09 698090; adószáma:
12677669-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1173 Budapest, 516. u. 34.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52., postacíme: 1399 Bp., Pf. 701/65.

A Fõvárosi Bíróság
29.Fpk.01-08-004016/8. 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) VIA MÓDA Divatcentrum Tervezési
és Kivitelezési Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (1202 Budapest, Farkaslaka utca 19.; cégjegy-
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zékszáma: 01 09 706011; adószáma: 12840315-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
VIA MÓDA Divatcentrum Tervezési és Kivitelezési
Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
Lev. cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-08-001283/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Jancza Stratégiai Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (1162
Budapest, Ferenc u. 130.; cégjegyzékszáma: 01 09 707194;
adószáma: 12864300-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
GORA-Trade Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Jancza Stratégiai Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAX-AUDIT Vállalkozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1141 Budapest, Jeszenák János u. 59.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-08-001094/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 24. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) IQ FARM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás
alatt” (1039 Budapest, Attila u. 20.; cégjegyzékszáma:
01 09 707476; adószáma: 11992873-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
IQ FARM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3533 Miskolc, Lorántffy Zs. u. 32/A „C” ép.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok
és Tanácsadó Zrt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C.
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.
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A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-08-003085/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 30. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SZ. ROLAND 17 Kereskedelmi
és Forgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (1082 Budapest, Baross u. 100.
2. em. 11.; cégjegyzékszáma: 01 09 707497; adószáma:
12870594-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
SZ. ROLAND 17 Kereskedelmi és Forgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1156 Budapest, Nyírpalota utca 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EC-CONT Gazdaság-ellenõrzõ és Vagyonértékelõ Kft., 1064 Budapest, Rózsa u. 71., cégjegyzékszáma: 01 09 712191.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-006659/11. 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) ROKKO INVEST Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1051 Budapest, Hercegprímás u. 3.,
fióktelepe(i): 6100 Kiskunfélegyháza, Szent János tér 5.,
6100 Kiskunfélegyháza, Szalay Gyula u. 2, I/3.; cégjegyzékszáma: 01 09 708337; adószáma: 12887071-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1044 Budapest, Fiumei u. 18. I/B ép. 4. lház. 3. em. 5.
1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
út 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-07-006966/10. 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) YVCHY XXI. Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1191 Budapest, Széchenyi u. 10.; cégjegyzékszáma: 01 09 709133;
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adószáma: 12902655-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1031 Budapest, Lõpormalom u. 14.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ECONOMIX Közgazdász Egyetemi Zrt., 1115 Budapest, Ildikó utca 21.
1518 Bp., Pf. 14.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-08-003812/6. 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) AN – ROX STAR Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (1181 Budapest, Havanna u. 62. 2. em. 7.; cégjegyzékszáma: 01 09 713962; adószáma: 12871131-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
AN – ROX STAR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2000 Szentendre, Barackos utca 20.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALLEGO Vagyonkezelõ és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1054 Budapest, Hold
u. 21. II/4.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-07-004445/19. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) GIGINET Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1173 Budapest, Pesti út 73. 5. em. 23.; cégjegyzékszáma:
01 09 715342; adószáma: 13030100-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1138 Budapest, Párkány u. 14. 6. em. 40.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52., postacíme: 1399 Bp., Pf. 701/65.
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A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-08-001625/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TIME-KOM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „végelszámolás alatt” (1139 Budapest, Üteg
u. 28. 4. em. 24.; cégjegyzékszáma: 01 09 725222; adószáma: 13239110-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
KLINTEK Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
TIME-KOM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
A bíróság által kijelölt felszámoló: L Q D Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2–4.

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-08-000430/12. 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) DANREX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1137 Budapest,
Váci út 78. A ép.; cégjegyzékszáma: 01 09 729352; adószáma: 13322623-2-41) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO
Pénzügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1132 Budapest, Alig
u. 14.

A Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-07-002209/21. 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) F. E. B. A. Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1083 Budapest, Illés utca 8.; cégjegyzékszáma:
01 09 737820; adószáma: 13015499-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2330 Dunaharaszti, Toldi utca 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3. Lev.
cím: 1398 Bp., Pf. 593.
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A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-001436/18. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-08-000460/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. július 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) AIRPORT Szerencsejátékszervezõ
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1184 Budapest, Balassa
út 2–10., fióktelepe: HU Budapest, Ferihegyi n. repülõtér,
2/B utasterminál; cégjegyzékszáma: 01 09 739643; adószáma: 13521815-1-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
AIRPORT CASINO Szerencsejátékszervezõ Korlátolt
Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16. Levelezési cím: 1450 Bp., Pf. 136.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „AVIPAK” Csomagolási Korlátolt Felelõsségû Társaság (1053 Budapest, Veres Pálné
u. 30., fióktelep: 6055 Felsõlajos, Kertész u. 35.; cégjegyzékszáma: 01 09 869015; adószáma: 11022303-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
6055 Felsõlajos, Kertész u. 35.
1082 Budapest, Orczy út 41.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Vadász & Partners
Felszámoló, Vagyonfelügyelõ és Tanácsadó Kft., 1112
Budapest, Neszmélyi u. 44.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-07-006968/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Vasi VLG Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (rövidített elnevezése: Vasi
VLG Kft.) (1195 Budapest, Batthyány u. 14. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 01 09 860802; adószáma: 12882533-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: F1 Consulting Felszámoló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1115 Budapest, Ildikó u. 21.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-08-000513/11. 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) AGRENER Bioenergetikai Fejlesztõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (1119 Budapest, Fehérvári út 89–95., telephely: 5331 Kenderes,
0308/2. hrsz.; cégjegyzékszáma: 01 09 870374; adószáma:
13662235-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2093 Budajenõ, Fácán utca 10.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-08-000337/6. 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) ERGONOM TRADE 2005 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1157 Budapest, Neptun utca 82. fszt. Fióktelep: 4942 Nemesborzova, Fõ út 59.; cégjegyzékszáma: 01 09 862503;
adószáma: 13577720-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzser Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-006273/14. 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) „VÉDELEM ÉS SZOLGÁLTATÁS” Vagyonvédelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság (1138 Budapest, Váci út 171.
fszt. 1/A; cégjegyzékszáma: 01 09 876636; adószáma:
12936852-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
8200 Veszprém, Csillag utca 20/D
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A bíróság által kijelölt felszámoló: YPLON Vagyonkezelõ, Felszámoló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1025 Budapest, Csévi u. 11/B.
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Elõzõ székhelye(i):
2310 Szigetszentmiklós, Narancs út 6426/7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Duna Libra Közgazdász Zrt., 1062 Budapest, Andrássy út 91., levelezési cím:
1364 Budapest, Pf. 87.

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-08-001253/7. 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) YUGO-TECH SERVICE Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1076 Budapest,
Péterfy Sándor u. 22. 3. em. 17.; cégjegyzékszáma:
01 09 878261; adószáma: 13885450-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénzügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1132 Budapest, Alig
u. 14.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-006719/8. 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) R. P.’ 2003 Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (1155 Budapest, Dembinszky
utca 1.; cégjegyzékszáma: 01 09 882913; adószáma:
13132707-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2724 Újlengyel, Dózsa Gy. utca 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL-ORG Tanácsadó Kft., 1107 Budapest Mázsa tér 5–7. Levelezési cím:
1539 Bp., Pf. 630.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-08-001903/6. 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) EURO-PILLÉR CONSTRUCT
Építõipari Beruházó Kivitelezõ és Forgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság (1134 Budapest, Dévai út 5.
III. em. 24.; cégjegyzékszáma: 01 09 884307; adószáma:
13631660-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-08-001922/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MANTIEL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1134 Budapest,
Kassák Lajos utca 32.; cégjegyzékszáma: 01 09 887604;
adószáma: 13355159-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
WHV 37 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2045 Törökbálint, Ady Endre utca 53.
A bíróság által kijelölt felszámoló: YPLON Vagyonkezelõ, Felszámoló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1025 Budapest, Csévi u. 11/B.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-08-000320/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) CRISBY Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság, elõzõ elnevezése: PETÕ-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
(1113 Budapest, Hamzsabégi út 60. 2. lh. I/79., elõzõ címe: 2769 Tápiószõlõs, Felszabadulás út 63/A; cégjegyzékszáma: 01 09 894744; adószáma: 12993396-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONTACT NORD
Felszámoló, Vagyonkezelõ Kft., 1078 Budapest, István
u. 47. II. em. 14., cégjegyzékszáma: 01 09 463743.
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A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-08-001157/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-08-000671/6. 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) PINEUS Építõipari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1211 Budapest, Színesfém u. 15.; cégjegyzékszáma: 01 09 896205;
adószáma: 13715993-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2310 Szigetszentmiklós, Kert utca 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 26. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MACI-CSILLAG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1143 Budapest, Zászlós utca 54. 3/4.; cégjegyzékszáma:
01 09 902695; adószáma: 13558163-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
ATLANTIS TRAVEL Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2049 Diósd, Homokbánya utca 74.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3.,
cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-001364/19. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „KIRÁLYI MORZSÁK” Sütõde
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1108 Budapest, Lenfonó utca 8. 9/39.; cégjegyzékszáma: 01 09 897731; adószáma: 10222122-2-42) 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 Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-08-003508/6. 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) TRUCK-AUTO Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1037 Budapest,
Bécsi út 269.; cégjegyzékszáma: 01 09 898167; adószáma:
13498478-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2120 Dunakeszi, Kolozsvár utca 20.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénzügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1132 Budapest, Alig
u. 14.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-08-000329/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 17. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Bambi és Borvirág Kereskedelmi Betéti Társaság (7700 Mohács, Kossuth
u. 103.; cégjegyzékszáma: 02 06 061739; adószáma:
20031079-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7717 Kölked Rákóczi u. 13.
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.02-08-000343/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 17. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) GodaMAX Fémipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7632 Pécs,
Aidinger János utca 1. 3. em. 11.; cégjegyzékszáma:
02 09 066884; adószáma: 11988911-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7632 Pécs, Aidinger u. 1. 3. em. 11.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32., cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-08-000290/14. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-07-000791/16. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Techline Europa Mûanyaggyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7300 Komló, Altáró u. 2.; cégjegyzékszáma: 02 09 068121; adószáma: 12856619-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Budapest, Csata u. 11., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 2. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „MERKOVICS” Mezõgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6424 Csikéria, Kossuth utca 3.; cégjegyzékszáma: 03 09 109123; adószáma: 12678017-2-03) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Jogelõd(ök):
„MERKOVICS” Mezõgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-08-000354/14. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 17. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) METAL-MOBIL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(7761 Kozármisleny, Kinizsi utca 16.; cégjegyzékszáma:
02 09 068333; adószáma: 12916098-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7630 Pécs, Buzsáki I. utca 22.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Csabaholding Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1146 Budapest,
Thököly út 59/A I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-08-000192/20. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 17. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KÁRÁSZ Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7973
Teklafalu, Fõ utca 75.; cégjegyzékszáma: 02 09 069483;
adószáma: 13294133-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-08-000230/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „KÁBA-HÚS” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6000
Kecskemét, Bakule Márton u. 1/4.; cégjegyzékszáma:
03 09 111415; adószáma: 12528981-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
KNIT – TEX Kötöttárugyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6449 Mélykút, Eötvös utca 22/A
2364 Ócsa, Magyar Sándor utca 11.
6239 Császártöltés, Úttörõ utca 80.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PANNON VAGYONKEZELÕ FELSZÁMOLÓ Tanácsadói Kft., 1025
Budapest, Szépvölgyi út 52., cégjegyzékszáma: 01 09
063050.
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A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-08-000347/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 1. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Hungaro Cargo Logistics
Korlátolt Felelõsségû Társaság (6400 Kiskunhalas, Kõrösi út 4.; cégjegyzékszáma: 03 09 114919; adószáma:
13322977-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, repülõtér
8200 Veszprém, Ibolya utca 11.
4252 Nyíradony, 0815/11. hrsz.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER
Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Zrt., 1141 Budapest,
Lipótvár u. 27. III. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042636.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-08-000578/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 8. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MÉRTAN Mérnöki Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság (6000 Kecskemét, Vértes u. 7.; cégjegyzékszáma: 03 09 116472; adószáma: 10456165-2-03) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1021 Budapest, Budakeszi út 57/B
1155 Budapest, Széchenyi u. 34.
1106 Budapest, Zöldpálya u. 32.
Jogelõd(ök):
HÍD-mester Híd és Mélyépítési Szerkezeteket Építõ és
Javító Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-08-000217/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 23. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) VERA-FOR Szolgáltató
és Kereskedelmi Betéti Társaság (5600 Békéscsaba,
Lencsési út 55–57. 2. em. 11.; cégjegyzékszáma:
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04 06 006701; adószáma: 21042821-2-04) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Duna Libra Közgazdász Rt., 1062 Budapest, Andrássy út 91., cégjegyzékszáma: 01 10 042004.

A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-08-000236/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 5. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) NÁLUNK Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(5650 Mezõberény, Csabai u. 13.; cégjegyzékszáma:
04 06 007333; adószáma: 21508187-2-04) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-08-000215/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MARWOOD Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (5600 Békéscsaba,
Fövenyes utca 17/1.; cégjegyzékszáma: 04 06 008276; adószáma: 22253718-2-04) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EC-CONT Gazdaság-Ellenõrzõ és Vagyonértékelõ Kft., 1064 Budapest,
Rózsa u. 71., cégjegyzékszáma: 01 10 043648.

A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-08-000220/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 20. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „ESKÜDT és TÁRSA” Mezõgazdasági és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5726 Méhkerék, Kossuth L. u. 65.; cégjegyzékszáma: 04 09 006878; adószáma: 11010591-2-04) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: INSOLVENT Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1115 Budapest, Ildikó u. 21., cégjegyzékszáma: 01 09 163235.

A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-08-000145/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) WEBCARGO Kereskedelmi, Fuvarozó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5811 Végegyháza, Táncsics u. 28.; cégjegyzékszáma: 04 09 007054; adószáma: 13719935-2-04) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BAREX Gazdasági
Tanácsadó, Kereskedõ és Szolgáltató Kft., 5540 Szarvas,
Kossuth u. 18., cégjegyzékszáma: 04 09 000901.

A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-08-000208/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 24. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „Mácsok & Társa” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(5700 Gyula, Pósteleki utca 6.; cégjegyzékszáma:
04 09 007207; adószáma: 13515281-2-04) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Kazal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929.
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-08-000210/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) K+P Kereskedelmi és Pénzügyi Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
„végelszámolás alatt” (3980 Sátoraljaújhely, Károlyi
M. u. 1; cégjegyzékszáma: 05 09 001683; adószáma:
10679627-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
K+P Kereskedelmi és Pénzügyi Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-08-000372/4. 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) TUGEK Gépkereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (3967
Lácacséke, Fõ út 37.; cégjegyzékszáma: 05 09 002028;
adószáma: 11060826-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
TUGEK Gépkereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3534 Miskolc, Fazola H. u. 18. IV/2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.,
cégjegyzékszáma: 01 09 269955.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-08-000263/5. 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) Németh és Fia Építési, Szállítási és
Szolgáltató Betéti Társaság (3871 Méra, Vasút út 42.; cégjegyzékszáma: 05 06 013600; adószáma: 21543504-2-05)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszámoló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80/A 1. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 09 878016.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-08-000355/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 8. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MOLNÁR ÉS TÁRSA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3521 Miskolc, Mályva
u. 20.; cégjegyzékszáma: 05 09 006758; adószáma:
11585642-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ székhelye(i):
3521 Miskolc, Akácos u. 10.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-08-000239/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „HERCZEG 2000.” Ipari és Kereskedelmi Kft. (3732 Kurityán, Kossuth Lajos út 157.; cégjegyzékszáma: 05 09 008094; adószáma: 11969189-2-05)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„HERCZEG 2000.” Ipari és Kereskedelmi Kft.
„HERCZEG 2000.” Ipari és Kereskedelmi Kft. „felszámolás alatt”
Elõzõ székhelye(i):
3732 Kurityán, Kossuth L. út 72.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, 1146 Budapest, Cházár András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-08-000543/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 16. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MUZS-BAU 2003 Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság „végelszámolás alatt” (3530 Miskolc, Vörösmarty u. 47. 4. em. 2.; cégjegyzékszáma: 05 09 011142;
adószáma: 12940635-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
M Bau Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
MUZS-BAU 2003 Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3300 Eger, Egri utca 64.
3400 Mezõkövesd, Szent L. tér 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59., cégjegyzékszáma: 01 09 269955.
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-08-000246/9. 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) KOLAKAVOD Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3642
Bánhorváti, Népköztársaság út 18.; cégjegyzékszáma:
05 09 011312; adószáma: 13278517-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
7.Fpk.05-07-000646/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 13. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Luther Iroda Ingatlanforgalmazó és
Adótanácsadó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság (3910 Tokaj, Rákóczi u. 6.; cégjegyzékszáma: 05 09 011966; adószáma: 11252445-2-05) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Szent István u. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454.

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-08-000430/6. 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) DUPPI Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (8000 Székesfehérvár, Budai
út 9–11. 1. em. 110.; cégjegyzékszáma: 07 06 002738;
adószáma: 22040114-2-07) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
DUPPI Szolgáltató és Információs Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Lövölde u. 17/B fszt. 1.
8000 Székesfehérvár, Prohászka u. 10. III/1.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVALIKVID Felszámoló és Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság,
1134 Budapest, Apály u. 4. B ép. 4. em. 17., cégjegyzékszáma: 01 09 724140.

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-08-000393/6. 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) WINDVÁR Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (8124 Káloz, Nemes utca 18.; cégjegyzékszáma: 07 09 010352; adószáma: 13276364-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
WINDVÁR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59. I/8.,
cégjegyzékszáma: 01 09 269955.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-08-000063/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 27. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ALBAGÁZ Gázvezeték Tervezõ, Építõ és Energiakereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8000 Székesfehérvár, Nyitrai u. 43.; cégjegyzékszáma: 07 09 010712; adószáma:
13367600-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Jogelõd(ök):
ALBAGÁZ Gázvezeték-tervezõ, Építõ és Energiakereskedelmi Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár A.
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-08-000201/9. 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) TOTAL-BAU TEAM Ingat-
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lanforgalmazó és Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (2472 Kajászó, Köztársaság utca 79.; cégjegyzékszáma: 07 09 010766; adószáma: 13383271-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PARA Gazdasági
Tanácsadó Kft., 1138 Budapest, Népfürdõ u. 7., cégjegyzékszáma: 01 09 710659.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-08-000530/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 25. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MEGALEX Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (9024 Gyõr, Csokonai
u. 11; cégjegyzékszáma: 08 06 004195; adószáma:
22465524-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3. Postacím: 1398
Budapest, Pf. 593., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-08-000245/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 29. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KERTITÓ CENTRUM Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (9026 Gyõr, Bácsai
u. 184.; cégjegyzékszáma: 08 06 009801; adószáma:
21004566-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
9023 Gyõr, Verseny utca 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVALIKVID Felszámoló és Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság,
1134 Budapest, Apály u. 4. B ép. 4. em. 17., cégjegyzékszáma: 01 09 724140.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-08-000543/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 24. napján jogerõre
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emelkedett végzésével a(z) „DOMBÓVÁRI GIPSZKARTON 2002” Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság ”végelszámolás alatt” (9029 Gyõr,
Sárás Puszta 16/6.; cégjegyzékszáma: 08 06 010885; adószáma: 21444931-2-08) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„DOMBÓVÁRI GIPSZKARTON 2002” Építõipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Rt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.
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A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-08-000183/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) HOME INVESTMENT
Korlátolt Felelõsségû Társaság (9400 Sopron, Várkerület 17.; cégjegyzékszáma: 08 09 008787; adószáma:
11994363-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
9400 Sopron, Színház utca 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. emelet 16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-08-000145/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „HAJNAL BURKOLAT” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (9228 Halászi, Bem
utca 50.; cégjegyzékszáma: 08 06 012641; adószáma:
22184829-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: APPORT Gazdasági
Szolgáltató Kft., 9700 Szombathely, Engels u. 34., cégjegyzékszáma: 18 09 000366.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-07-000416/14. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Bárány Zsolt Management
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9025 Gyõr, Bercsényi liget 1.; cégjegyzékszáma:
08 09 007599; adószáma: 11613572-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„Bárány Zsolt Management” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
9023 Gyõr, Tihanyi Á. u. 60. 5/2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Rt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-08-000522/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 23. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KORÁN Lakásfelszerelés
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9421 Fertõrákos, Pataki István út 2. A ép.; cégjegyzékszáma: 08 09 009334; adószáma: 12585030-2-08) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
9400 Sopron, Béke út 12.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1576 Budapest,
Pf. 52., cégjegyzékszáma: 01 09 269929.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-08-000130/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 29. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) WEST AND 2001 Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9026 Gyõr,
Zemplén u. 44.; cégjegyzékszáma: 08 09 011935; adószáma: 11315920-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
PAPÍRÉRT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
WEST AND 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
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Elõzõ székhelye(i):
9700 Szombathely, Hét vezér u. 2/B
9900 Körmend, Dózsa György u. 8.
1122 Budapest, Városmajor utca 11.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CONSULT
Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Kft., 1034 Budapest, Seregély u. 13., cégjegyzékszáma: 01 09 066529.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-08-000375/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ARANZOL Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9023 Gyõr,
Kodály Zoltán u. 45. VI. em. 1.; cégjegyzékszáma:
08 09 013672; adószáma: 13648161-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CONSULT
Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Kft., 1034 Budapest, Seregély u. 13., cégjegyzékszáma: 01 09 066529.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-08-000260/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) EGYED Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9027 Gyõr,
Szeszgyár út 7. 1. em. 6.; cégjegyzékszáma: 08 09 015128;
adószáma: 11462015-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Biró és Társai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
9022 Gyõr, Dunakapu tér 9.
9023 Gyõr, Zombor u. 1.
1106 Budapest, Hatház utca 9. fszt. 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
O. u. 6–8., cégjegyzékszáma: 01 09 364827.
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A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-08-000278/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 23. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ELEKTRO-POWERVILL Ipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9012 Gyõr, Tas vezér utca 6.; cégjegyzékszáma:
08 09 015802; adószáma: 14176377-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
POWERVILL Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. emelet, cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-08-000688/3. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 5. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Gazda Levente Fatermék
Kereskedelmi Betéti Társaság (4034 Debrecen, Vámospércsi út 129.; cégjegyzékszáma: 09 06 009582; adószáma: 20701631-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Gazda Levente Fatermék Kereskedelmi 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.09-08-000508/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 20. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) 2004 Kõ-Szikla Építõipari és
Szolgáltató Betéti Társaság (4242 Hajdúhadház, Vénkert
utca 29.; cégjegyzékszáma: 09 06 013153; adószáma:
21926064-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszámoló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80/A l. em. 3.,
cégjegyzékszáma: 01 09 878016. (A helyi kirendeltség címe: 3533 Miskolc, Gózon Lajos u. 11.)
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A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
5.Fpk.09-08-000671/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 2. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ERGO-GOLD Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4031 Debrecen, Széchenyi u. 92.; cégjegyzékszáma: 09 06 014042; adószáma:
22211332-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Budapest, Csata u. 11., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000665/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) GULDAN-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4029 Debrecen,
Dobozi u. 2. D ép.; cégjegyzékszáma: 09 06 014507; adószáma: 21501685-2-09) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
GULDAN-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Kert köz 9. 3. em. 15.
4029 Debrecen, Dobozi u. 2. ép.
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.09-08-000729/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 16. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Raklap-Trade Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4014
Debrecen-Pallag 233.; cégjegyzékszáma: 09 09 008702;
adószáma: 12813971-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Raklap-Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõségû Társaság
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Elõzõ székhelye(i):
4033 Debrecen, Veress Péter utca 44.
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.09-07-000308/16. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 9. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) INGATLAN PÁLYÁZAT
Ingatlanforgalmazó és Értékbecslõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (régi neve: 1 BIZTOS PONT Ingatlanforgalmazó és Értékbecslõ Kft.) (4200 Hajdúszoboszló, Kenézy
utca 29/A; cégjegyzékszáma: 09 09 009065; adószáma:
12895384-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
1 BIZTOS PONT Ingatlanforgalmazó és Értékbecslõ
Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4200 Hajdúszoboszló, Kígyó utca 2.
4200 Hajdúszoboszló, Wesselényi utca 40/B
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.09-08-000526/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 23. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) LEGAL ’03 Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4034
Debrecen, Gáspár E. utca 25–1.; cégjegyzékszáma:
09 09 009344; adószáma: 12970711-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4030 Debrecen, Gázvezeték utca 14. B ép.
4030 Debrecen, Vágóhíd u. 3. 1. em. 11.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1024 Budapest, Retek u. 10.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 044406.
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A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
7.Fpk.09-07-000483/14. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 9. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ZSOLDOS PLUSSZ Építõipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4126 Kismarja, Táncsics utca 2.; cégjegyzékszáma: 09 09 010638; adószáma: 12969182-2-09) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Diroban Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1237 Budapest, Hrivnyák Pál u. 101.
4031 Debrecen, Kishegyesi út 260.
4126 Kismarja, József Attila utca 24.
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.09-08-000689/3. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 5. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) NEW-ING 2004 Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság (4030 Debrecen, Vágóhíd utca 3. 1. em. 22.; cégjegyzékszáma:
09 09 011023; adószáma: 13360366-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
NEW-ING 2004 Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4026 Debrecen, Vár utca 2. 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.
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jegyzékszáma: 09 09 011497; adószáma: 13472656-2-09)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. l.
I. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-08-000458/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 23. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) POLYACT Mûanyagipari és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3214 Nagyréde, Szabadság u. 79., cégjegyzékszáma: 10 09 020699;
adószáma: 10371738-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
O. u. 6–8., cégjegyzékszáma: 01 09 364827.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-08-000457/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 23. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „GYH-PACK” Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (3214 Nagyréde, Fõ u. 9.; cégjegyzékszáma: 10 09 022581; adószáma:
11174510-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
O. u. 6–8., cégjegyzékszáma: 01 09 364827.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-08-000222/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-08-000603/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 17. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MAXCity Kiadó Korlátolt Felelõsségû Társaság (4030 Debrecen, Epreskert utca 1.; cég-

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SPIELER 2001 Szerencsejáték-szervezõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (3300
Eger, Barkóczy u. 11/B 3. em. 4.; cégjegyzékszáma:
10 09 024637; adószáma: 12688700-1-10) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
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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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Elõzõ székhelye(i):
3600 Ózd, Vasvár út 72.
3608 Farkaslyuk, Avar utca 18.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1146 Budapest, Thököly u. 59/A I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-08-000455/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 23. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „UMBRO-MAGYARORSZÁG” Ruházati Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3200 Gyöngyös, Gábor
Áron u. 45.; cégjegyzékszáma: 10 09 025707; adószáma:
13150088-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
O. u. 6–8., cégjegyzékszáma: 01 09 364827.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-08-000098/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 2. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) UNIVERZ 2006 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3386
Sarud, Kossuth Lajos u. 134.; cégjegyzékszáma:
10 09 027493; adószáma: 13733528-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
5331 Kenderes, Bem József u. 35.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1024 Budapest, Retek u. 10.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 044406.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-08-000352/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 23. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) VÖRÖS Kereskedelmi,
Fuvarozó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3300 Eger, Telekessy u. 12.; cégjegyzékszáma:
10 09 028281; adószáma: 12636851-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-08-000393/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 23. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) EHB-2000 Információ Technológiai és Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (3300 Eger, Mátyás király út 138.; cégjegyzékszáma: 10 10 020238; adószáma: 12564237-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
E-Group Magyarország Információ Technológiai és Tanácsadó Részvénytársaság
E-Group Magyarország Információs Technológiai és
Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
Elõzõ székhelye(i):
1037 Budapest, Nagybátonyi utca 8–10.
1117 Budapest, Hauszmann A. utca 3.
3300 Eger, Szent János utca 11. alagsor 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DUNA AUDIT
Könyvszakértõi Iroda Kft., 1115 Budapest, Bartók Béla
út 131/A, cégjegyzékszáma: 01 09 162918.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-08-070364/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 25. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) WALRON Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2890 Tata,
Baji út 11.; cégjegyzékszáma: 11 09 008867; adószáma:
12887411-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Rt., 1135 Budapest, Csata u. 11. Lev. cím: 1581 Budapest, Pf. 108., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.
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A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070321/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 29. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ÉPÍTÉSZ-TEAM 2004. Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (2536 Nyergesújfalu, Dózsa Gy. út 24.; cégjegyzékszáma: 11 09 010815; adószáma: 13494948-2-11) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Fióktelepe(i):
2113 Erdõkertes, Fõ út 91.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1075 Budapest, Kazinczy
u. 24–26., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070354/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 27. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) UNOREK Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2890 Tata, Újvilág út
16. 2. em. 39.; cégjegyzékszáma: 11 09 012249; adószáma: 13051226-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1142 Budapest, Uzsoki utca 64. A lház. 3. em. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Válságmenedzser és Felszámoló Részvénytársaság, 1145 Budapest, Uzsoki u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10
043681.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-08-070612/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Westcity-Bük Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság (2890 Tata,
Agostyáni u. 83. A ép.; cégjegyzékszáma: 11 09 014052;
adószáma: 13016366-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
9400 Sopron, Deák Ferenc tér 48.
9400 Sopron, II. Rákóczi Ferenc u. 33.
Fióktelepe(i):
9737 Bük, 1337/29. hrsz.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: ADVOCO Vagyonkezelõ és Tanácsadó Kft., 9022 Gyõr, Liszt Ferenc u. 37.
fszt. 2., cégjegyzékszáma: 08 09 003091.

A Nógrád Megyei Bíróság
2.Fpk.12-08-000163/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 1. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „Szuma-Bayer és Szabó” Építõipari kivitelezõ és Kereskedelmi Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (3065 Hasznos, Alkotmány u. 208.; cégjegyzékszáma: 12 06 001503; adószáma: 24012469-2-12)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„Szuma-Bayer és Szabó” Építõipari Kivitelezõ és Kereskedelmi Betéti Társaság
Fióktelepe(i):
8000 München 60. Aubinger str. 47. BRD-W
8402 Gröditz 2. Beethoven str. 3. BRD-O
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVENT Vállalkozásfejlesztési, Kereskedelmi és Továbbképzõ Kft., 3100
Salgótarján, Kun utca 2., cégjegyzékszáma: 12 09 000931.

A Nógrád Megyei Bíróság
2.Fpk.12-08-000184/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 3. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BÁVEGY Ipari és Kereskedelmi Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (2653
Bánk, Petõfi u. 38.; cégjegyzékszáma: 12 06 004367; adószáma: 21378296-2-12) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
BÁVEGY Ipari és Kereskedelmi 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)

A Nógrád Megyei Bíróság
2.Fpk.12-08-000156/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 24. napján jogerõre
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emelkedett végzésével a(z) HUMER Építõipari Szolgáltató Betéti Társaság (3047 Buják, Kossuth utca 42.; cégjegyzékszáma: 12 06 004716; adószáma: 21829455-2-12)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
út 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Csabaholding Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I. em. 3.,
cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Nógrád Megyei Bíróság
4.Fpk.12-08-000150/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 1. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Koller-Park Üdülõ Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (2611 Felsõpetény, Táncsics utca 3.; cégjegyzékszáma: 12 09 003798;
adószáma: 12754957-2-12) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Koller-Park Üdülõ Korlátolt Felelõsségû Társaság
Telephelye(i):
2611 Felsõpetény, Bacsó B. utca 168. hrsz.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonkezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Róna
u. 207. II/5., cégjegyzékszáma: 01 09 739104. (A helyi kirendeltség címe: 3100 Salgótarján, Pécskõ út 2. I/4.,
3101 Salgótarján, Pf. 144)

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) UNIO-SZIG Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(2671 Õrhalom, Deák Ferenc út 21.; cégjegyzékszáma:
12 06 005024; adószáma: 22142151-2-12) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
UNIO-SZIG Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Fióktelepe(i):
1135 Budapest, Béke út 62.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CMB Holding Gazdasági, Mûszaki Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1164 Budapest, Jövendõ u. 3., cégjegyzékszáma:
01 09 160583.

A Nógrád Megyei Bíróság
2.Fpk.12-08-000140/4. 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) Gubó és Társa Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(3153 Dorogháza, Dózsa Gy. út 23.; cégjegyzékszáma:
12 06 005053; adószáma: 21544921-2-12) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
GIGA-PROFI Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Joós és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Gubó és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1191 Budapest, Toldy utca 11. 8. em. 24.
1077 Budapest, Rózsa u. 38. 1. em. 4.

A Nógrád Megyei Bíróság
2.Fpk.12-08-000181/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Nógrád Megyei Bíróság
5.Fpk.12-08-000162/4. 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) EURO-BAU 2222 Kereskedelmi és Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság
„végelszámolás alatt” (2660 Balassagyarmat, Jókai
utca 1/B; cégjegyzékszáma: 12 09 004673; adószáma:
13291123-2-12) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
EURO-BAU 2005 Kereskedelmi és Építõipari Korlátolt
Felelõsségû Társaság
EURO-BAU 2222 Kereskedelmi és Építõipari Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2400 Dunaújváros, Esze Tamás utca 9. fszt. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CMB Holding Gazdasági, Mûszaki Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1164 Budapest, Jövendõ u. 3., cégjegyzékszáma:
01 09 160583.
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A Nógrád Megyei Bíróság
5.Fpk.12-07-000286/15. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-08-001009/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MOBIL GÁZ 2005 Ingatlanforgalmazó és Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (3042 Palotás, Fazekas Mihály út 2.; cégjegyzékszáma: 12 09 004792; adószáma: 13593906-2-12) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonkezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Róna
u. 207. II/5., cégjegyzékszáma: 01 09 739104. (A helyi kirendeltség címe: 3100 Salgótarján, Pécskõ út 2. I/4.,
3101 Salgótarján, Pf. 144)

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 2. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Mihály–Váncsa Szolgáltató
Betéti Társaság (2330 Dunaharaszti, Mátyás király
utca 10.; cégjegyzékszáma: 13 06 049574; adószáma:
21838367-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Vagyonhasznosító Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
1137 Budapest, Radnóti M. utca 40. 6. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-08-001120/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 27. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MAGNETIC-KER Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (2310 Szigetszentmiklós, Akácfa krt. 11.; cégjegyzékszáma: 13 06 020999; adószáma: 24562311-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-08-001162/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 23. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) GÓLI-DIÓ 2002 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(2234 Maglód, Csokonai u. 1.; cégjegyzékszáma:
13 06 045304; adószáma: 21423372-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: YPLON Vagyonkezelõ, Felszámoló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1025 Budapest, Csévi u. 11/B, cégjegyzékszáma: 01 09 461424.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-08-000197/9. 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) DREAM WAY PICTURES
Filmgyártó Betéti Társaság (2000 Szentendre, Táncsics
M. utca 20.; cégjegyzékszáma: 13 06 056312; adószáma:
22255057-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Professional Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Investment Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037 Budapest, Seregély u. 17., cégjegyzékszáma: 01 10 041755.

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-08-001004/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 2. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MOLTÁB Építõipari és
Szolgáltató Betéti Társaság (2319 Szigetújfalu, Sport
utca 1.; cégjegyzékszáma: 13 06 056567; adószáma:
22264251-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001.
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A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-08-000913/6. 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) Vitamixx-Trade Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (2310 Szigetszentmiklós,
Petõfi Sándor u. 78/A; cégjegyzékszáma: 13 06 058327;
adószáma: 20921774-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
DIATI Bt.
Elõzõ székhelye(i):
3263 Domoszló, Kossuth u. 1/1.
2310 Szigetszentmiklós, Petõfi Sándor utca 1/1.
Fióktelepe(i):
1142 Budapest, Tatai út 5–7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KURÁTORFELSZÁMOLÓ Szolgáltató Kft., 1035 Budapest, Kórház
u. 29., cégjegyzékszáma: 01 09 726061.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-08-001524/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 11. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SZILA Építõanyag Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (2767 Tápiógyörgye, Béke
út 29.; cégjegyzékszáma: 13 09 069752; adószáma:
12022870-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Fióktelepe(i):
5000 Szolnok, Kaán Károly u. 41.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Felszámoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A, cégjegyzékszáma: 01 09 562281.

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-08-001005/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 2. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SZKÍTA & SZABÓ Könyvelési Adótanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2040 Budaörs, Mezõ u. 8.
5. lh. II. 5; cégjegyzékszáma: 13 09 065995; adószáma:
10842665-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DELTA NOVA Felszámoló és Tanácsadó Kft., 2890 Tata, Ady E. u. 67., cégjegyzékszáma: 11 09 002635.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-08-000633/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) NETT-LUPUS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2336 Dunavarsány, Eötvös u. 88.; cégjegyzékszáma:
13 09 067758; adószáma: 10892433-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2100 Gödöllõ, Észak u. 2/A

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-08-000659/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 20. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) JOBBKÉZ Üzleti és Számviteli Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2120
Dunakeszi, Fõ u. 86.; cégjegyzékszáma: 13 09 071893;
adószáma: 12127858-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2120 Dunakeszi, Fõ út 78.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-08-000678/7. 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) SZAK-TÁRS BAU Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2151 Fót, Móricz Zsigmond u. 90.; cégjegyzékszáma:
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13 09 077044; adószáma: 12303764-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DELTA NOVA Felszámoló és Tanácsadó Kft., 2890 Tata, Ady E. u. 67., cégjegyzékszáma: 11 09 002635.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-08-000053/6. 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) DEXTER Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2131 Göd, Nemeskéri u. 33.; cégjegyzékszáma:
13 09 077955; adószáma: 12337899-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Fióktelepe(i):
1119 Budapest, Csurgói út 15.
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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Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2600 Vác, Karcsú Arzén utca 14.; cégjegyzékszáma: 13 09 087972; adószáma: 12647332-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2600 Vác, Galcsek u. 8–10.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NASZÁLYHOLDING-VÁC Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 2600 Vác,
Széchenyi u. 10–12., cégjegyzékszáma: 13 09 063541.

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-08-001047/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 16. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PAGOTEAM Marketing
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2100
Gödöllõ, Ligeti Juliska u. 24.; cégjegyzékszáma:
13 09 088212; adószáma: 12662548-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NASZÁLYHOLDING-VÁC Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 2600
Vác, Széchenyi u. 10–12., cégjegyzékszáma: 13 09
063541.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-08-001125/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ARMTEL Mobiltávközlési
Elektronikai és Optikai Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2364 Újhartyán, hrsz.: 0124/2.; cégjegyzékszáma:
13 09 082726; adószáma: 11876353-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Fióktelepe(i):
1031 Budapest, Gyöngysor utca 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Budapest, Csata u. 11. mfszt. 7., cégjegyzékszáma: 01 10
041640.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-002194/11. 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) FEMOCHIP HUNGARIA

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-08-000900/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 11. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KÁBEL NET COM Távközlési Szolgáltató, Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2310 Szigetszentmiklós, Ifjúság
útja 8.; cégjegyzékszáma: 13 09 088325; adószáma:
12670239-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A felszámolás alatt álló idegen nyelvû elnevezései:
CABLE NET COM Telecommunication, Industrial and
Trading Limited Liability Company
CABLE NET COM Ltd.
Telephelye(i):
2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding Válságkezelõ és Felszámoló Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, 1075 Budapest, Kazinczy u. 24–26., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.
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A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-08-000456/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-08-001188/7. 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) KONDI Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2071 Páty,
Ady Endre u. 21.; cégjegyzékszáma: 13 09 090755; adószáma: 12817779-2-13) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Fióktelepe(i):
2071 Páty, Rákóczi u. 7–9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: YPLON Vagyonkezelõ, Felszámoló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1025 Budapest, Csévi u. 11/B, cégjegyzékszáma: 01 09 461424.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KLG Vendéglátóipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (2367 Újhartyán, Pipacs
utca 32.; cégjegyzékszáma: 13 09 093447; adószáma:
12972184-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
AUTOGRILL „M l” Vendéglátóipari Korlátolt Felelõsségû Társaság
GASTLAND „M1” Vendéglátóipari Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Investment Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037 Budapest, Seregély u. 17., cégjegyzékszáma: 01 10 041755.

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-08-001198/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 4. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MORTON ASZFALT Építõipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2315 Szigethalom, Veres Péter utca 2/A; cégjegyzékszáma: 13 09 090977; adószáma: 12827912-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL-ORG Tanácsadó Kft., 1107 Budapest, Mázsa tér 5–7., cégjegyzékszáma: 01 09 886496.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-08-000702/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) EGRA Környezetvédelmi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2627 Zebegény,
Márianosztrai út 23.; cégjegyzékszáma: 13 09 092214;
adószáma: 12901719-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-08-000708/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 27. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) DOM-ÉP 2001 Építõipari
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (2170 Aszód, Kossuth L.
utca 63.; cégjegyzékszáma: 13 09 094123; adószáma:
12656282-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DELTA NOVA Felszámoló és Tanácsadó Kft., 2890 Tata, Ady E. u. 67., cégjegyzékszáma: 11 09 002635.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-08-000732/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) LUCKY AMAZON Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2230
G y ö mr õ , Sá r k á n y u t c a 3 . ; c é g j e g y z é k s z á ma :
13 09 095260; adószáma: 13070766-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, 1075 Budapest, Kazinczy u. 24–26., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-08-001164/9. 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) XTERNET Számítástechnikai
Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt”
(2030 Érd, Alispán utca 8.; cégjegyzékszáma:
13 09 098469; adószáma: 13248730-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Felszámoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A, cégjegyzékszáma: 01 09 562281.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-08-000797/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 3. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SZÍNEK ESÕJE 2004 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2111 Szada, Dózsa György út 103.; cégjegyzékszáma: 13 09 099900; adószáma: 13324113-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2112 Veresegyház, Fõ út 100.
Fióktelepe(i):
2112 Veresegyház, Mogyoródi út 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NASZÁLYHOLDING-VÁC Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 2600 Vác,
Széchenyi u. 10–12., cégjegyzékszáma: 13 09 063541.
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13 09 100625; adószáma: 13361130-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3.,
cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-08-001002/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 3. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Kenter 2004 Táskagyártó és
Forgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság (2095 Pilisszántó, Hegyalja u. 1.; cégjegyzékszáma: 13 09 101144;
adószáma: 13073587-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Bord90 Informatikai Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1138 Budapest, Váci út 138/C 2. em. 4.
2095 Pilisszántó, Kossuth L. utca 106.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONTACT NORD
Felszámoló, Vagyonkezelõ Kft., 1078 Budapest, István
u. 47. II. em. 14., cégjegyzékszáma: 01 09 463743.

A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-07-001661/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) NEOPOR Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2200 Monor, Pósa Lajos utca 28.; cégjegyzékszáma: 13 09 102852;
adószáma: 13470355-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001.

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-08-000992/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 4. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ALETTA 2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2192
Hévízgyörk, Ady Endre utca 79.; cégjegyzékszáma:

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-08-000939/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 2. napján jogerõre
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emelkedett végzésével a(z) MEGYERI’ 2000 Építõipari
Tervezõ, Kivitelezõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2040 Budaörs, Mátra utca 16.; cégjegyzékszáma: 13 09 103218; adószáma: 11971874-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Felszámoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A, cégjegyzékszáma: 01 09 562281.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-08-001049/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SZASZÉDO Fémszerkezet, Gépszerszámgyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (2135 Csörög, Arany János utca 8/A; cégjegyzékszáma: 13 09 104263; adószáma: 10489646-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3.,
cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-08-000338/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 26. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) INTER-DIVÍZIÓ 2000 Építõipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2013 Pomáz, Árpád fejedelem u. 28.; cégjegyzékszáma: 13 09 104639; adószáma: 12606957-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Vagyonhasznosító Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
1137 Budapest, Radnóti M. utca 40. 6. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-08-000327/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 6. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) HATOS Vendéglátó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2011 Buda-
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kalász, Pomázi út 2.; cégjegyzékszáma: 13 09 107550;
adószáma: 13700566-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-08-000009/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 26. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) IldiGoo Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2132 Göd,
Kinizsi u. 9.; cégjegyzékszáma: 13 09 108777; adószáma:
13760034-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-08-000810/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KÖRMETÁN Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2760
Nagykáta, Ráadás u. 18.; cégjegyzékszáma: 13 09 113953;
adószáma: 11983851-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1118 Budapest, Regõs köz 3. 3. em. 15.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-08-001051/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 11. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) AUTO KOREA Ingatlanforgalmazó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2000 Szentendre, Dózsa György

2008/42. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

út 26.; cégjegyzékszáma: 13 09 114566; adószáma:
12202199-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
AUTO Korea Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
AUTO KOREA Ingatlanforgalmazó Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
AUTO KOREA Ingatlanforgalmazó Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „felszámolás
alatt”
Elõzõ székhelye(i):
1093 Budapest, Közraktár u. 6–8.
Nem bejegyzett székhelye(i):
1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 18–20.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-006215/12. 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) ORNA FODRÁSZCIKK Kereskedelmi és Gyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság (2100
Gödöllõ, Podmaniczky u. 29.; cégjegyzékszáma:
13 09 115943; adószáma: 12344338-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1133 Budapest Pozsonyi út 61. V. em. 18.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Vadász & Partners
Felszámoló, Vagyonfelügyelõ és Tanácsadó Kft., 1112
Budapest, Neszmélyi u. 44.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-007001/12. 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) STONE AGE Kõfaragó és
Épületszobrászipari Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2097 Pilisborosjenõ, Határ u. 23., a cég elõzõ székhelye:
1182 Budapest, Bólya u. 3.; cégjegyzékszáma:
13 09 118400; adószáma: 13771852-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: YPLON Vagyonkezelõ, Felszámoló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1025 Budapest, Csévi u. 11/B.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-08-000253/11. 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) Fehér Árvácska Kistérségi
Idõsek Otthona Közhasznú Társaság (2337 Délegyháza, Majosi út 54.; cégjegyzékszáma: 13 14 000228; adószáma: 22336521-2-13) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Felszámoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A, cégjegyzékszáma: 01 09 562281.

A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-08-000272/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 21. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Hiteltanácsadó Szolgáltató
Betéti Társaság (8693 Lengyeltóti, Petõfi S. utca 7.; cégjegyzékszáma: 14 06 305975; adószáma: 21066342-1-14)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
8693 Lengyeltóti, Majtényi utca 24.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Portfólió Befektetési
és Vállalkozási Kft., 7400 Kaposvár, Virág u. 21., cégjegyzékszáma: 14 09 000928. (A helyi kirendeltség címe:
7400 Kaposvár, Virág u. 21.)

A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-08-000309/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 24. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Giornalisti 2001 Szolgáltató
Betéti Társaság (8600 Siófok, Bláthy O. u. 21. B ép.; cégjegyzékszáma: 14 06 308182; adószáma: 21009365-2-14)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ székhelye(i):
1016 Budapest, Naphegy utca 39. mfszt. 4.
1119 Budapest, Etele út 33. 7. em. 22.
1028 Budapest, Ördögárok u. 160. 1. em. 3.
8411 Kádárta, Vasút u. 36.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-08-000302/10. 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) GELNICZKI Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(8600 Siófok, Asztalos J. u. 32; cégjegyzékszáma:
14 09 302004; adószáma: 11237772-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS
Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-08-000399/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 2. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Crazy Chip Mezõgazdasági
Trading Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (7500 Nagyatád, Mártírok u. 21.; cégjegyzékszáma: 14 09 302313; adószáma: 11480413-2-14) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Crazy Chip Számitástechnikai Korlátolt Felelõsségü
Társaság
Chazy Chip Mezõgazdasági Trading Korlátolt Felelõsségû Társaság
Crazy Chip Mezõgazdasági Trading Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Kazal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929.
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A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-08-000314/8. 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) „Pannon Bridge” Holding Nemzetközi Befektetési és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (7400 Kaposvár, Nyár utca 11.; cégjegyzékszáma: 14 09 303926; adószáma: 11891387-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Somogy Megyei Bíróság
3.Fpk.14-08-000285/8. 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) netwood. hu Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (7400
Kaposvár, Rákóczi tér 9–11. II. em. 208.; cégjegyzékszáma: 14 09 304646; adószáma: 12681796-2-14) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7400 Kaposvár, Németh István fasor 51.
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41., cégjegyzékszáma: 01 09 681843.

A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-08-000005/21. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) TENDER-2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7400 Kaposvár,
Kanizsai utca 56.; cégjegyzékszáma: 14 09 305003; adószáma: 12842104-2-14) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7400 Kaposvár, Kontrássy utca 1.
7400 Kaposvár, Biczó Ferenc utca 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS
Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.
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A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-08-000199/9. 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) PATENT 98 Fõvállalkozási és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (7436
Újvárfalva-Nadalos, Petõfi Sándor út 21.; cégjegyzékszáma: 14 09 305338; adószáma: 13010353-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7400 Kaposvár, Nyár utca 23.
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
3.Fpk.14-08-000228/15. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) „RINYA” COUNTRY CLUB 2005.
Vendéglátóipari Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (7500 Nagyatád, Szabadság tér 8.; cégjegyzékszáma: 14 09 306724; adószáma: 13311434-2-14)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
INGATLANKERT Ingatlanforgalmazó és Beruházó
Korlátolt Felelõsségû Társaság
„RINYA” COUNTRY CLUB 2005. Vendéglátóipari
Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7635 Pécs, Bálicsi út 61/1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41., cégjegyzékszáma: 01 09 681843.

A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-08-000284/6. 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) BÜLTEN Nyomdaipari Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7400 Kaposvár,
Ballakuti utca 61.; cégjegyzékszáma: 14 09 306892; adószáma: 13735843-2-14) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
körút 40. II/16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-08-000385/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 24. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) NOVIROM Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8640 Fonyód, Fõ utca 97.; cégjegyzékszáma: 14 09 308109; adószáma: 13119218-2-14) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
NOVINV Ingatlanforgalmazó és Beruházó Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2085 Pilisvörösvár, Báthori utca 18/B
1157 Budapest, Nyírpalota út 57. fszt.
1082 Budapest, Baross u. 114–116. 7. em. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
út 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-001187/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 5. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SZNYEGA Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4624 Tiszabezdéd, Sport
u. 32.; cégjegyzékszáma: 15 06 088308; adószáma:
20979148-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befektetési és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-001186/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 5. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PACHKOVA Kereskedelmi

7254

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

és Szolgáltató Betéti Társaság (4625 Záhony, Ady E.
u. 5. C ép. 3. em. 11.; cégjegyzékszáma: 15 06 088789;
adószáma: 21066452-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Vagyonhasznosító Rt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
6/3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5. I/109.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000852/4. 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) ZISZID Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Attila u. 51.; cégjegyzékszáma: 15 06 088818; adószáma: 21068791-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADÓAKTUÁL
Könyv- és Adószakértõi, valamint Kereskedelmi Kft.,
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20., 4401 Pf. 69, cégjegyzékszáma: 15 09 060631.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000893/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 1. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) AVA-NET21 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Gagarin u. 22.; cégjegyzékszáma: 15 06 089069; adószáma: 21115862-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DUNA AUDIT
Könyvszakértõi Iroda Kft., 1115 Budapest, Bartók Béla
út 131/A, cégjegyzékszáma: 01 09 162918. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
1.Fpk.15-08-001038/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) VALID AND CO Kereskedelmi
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és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(4600 Kisvárda, Gagarin utca 15.; cégjegyzékszáma:
15 06 090137; adószáma: 21437337-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
VALID AND CO Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4600 Kisvárda, Litki út 18.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
O. u. 6–8., cégjegyzékszáma: 01 09 364827. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 19.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
1.Fpk.15-08-001035/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BM-VJUD Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (4600
Kisvárda, Litki u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 090317;
adószáma: 21451023-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
BM-VJUD Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
O. u. 6–8., cégjegyzékszáma: 01 09 364827. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 19.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-001159/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 1. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KARINA-LEON Kereskedelmi Betéti Társaság (4623 Tuzsér, Béke u. 22.; cégjegyzékszáma: 15 06 091884; adószáma: 21806162-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CCA Adó- és Pénzügyi Tanácsadó Menedzser Rt., 1148 Budapest, Fogarasi
út 58., cégjegyzékszáma: 01 10 042071. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 21.)
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000892/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-08-000973/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 1. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) RAZAKS-TRADE Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4434 Kálmánháza, Petõfi
tag 49.; cégjegyzékszáma: 15 06 092072; adószáma:
21827075-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
ELTAM-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: DUNA AUDIT
Könyvszakértõi Iroda Kft., 1115 Budapest, Bartók Béla
út 131/A, cégjegyzékszáma: 01 09 162918. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7.)

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 23. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) EURO-FERR BAU Kereskedelmi-Szolgáltató Betéti Társaság (4900 Fehérgyarmat,
Zöldfa u. 15.; cégjegyzékszáma: 15 06 093534; adószáma:
22168825-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001. (A helyi kirendeltség
címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000895/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 1. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) LAGUSZ-TRADE Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4320 Nagykálló, Debreceni
u. 59.; cégjegyzékszáma: 15 06 092941; adószáma:
21969874-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DUNA AUDIT
Könyvszakértõi Iroda Kft., 1115 Budapest, Bartók Béla
út 131/A, cégjegyzékszáma: 01 09 162918. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000977/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 16. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) VEN-TOLA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4900 Fehérgyarmat, Zöldfa
u. 26.; cégjegyzékszáma: 15 06 093213; adószáma:
22110107-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszakértõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedelmi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em., cégjegyzékszáma: 15 09 060370.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-002443/11. 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) PuhiTom Vagyonvédelmi, Építõipari és Szolgáltató Betéti Társaság (4536 Ramocsaháza, Kossuth utca 14.; cégjegyzékszáma: 15 06 093995;
adószáma: 20618025-2-15) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2241 Sülysáp, Tápió utca 7.
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 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
1.Fpk.15-08-001037/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Janovics és Társa Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (4400 Nyíregyháza, Búza
u. 21.; cégjegyzékszáma: 15 09 069128; adószáma:
13249504-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Janovics és Társa Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
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A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
O. u. 6–8., cégjegyzékszáma: 01 09 364827. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 19.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000842/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 8. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ORTI-BAU Építõipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (4331 Nyírcsászári, Vasvári P. u. 1.; cégjegyzékszáma: 15 09 069189; adószáma: 13265618-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4545 Gyulaháza, Dózsa Gy. u. 41.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32., cégjegyzékszáma: 01 09 724084. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai út 5. I/109.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000402/10. 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) BEREG-FOOD Húsfeldolgozó
Korlátolt Felelõsségû Társaság (4600 Kisvárda, Sárköz
u. 2.; cégjegyzékszáma: 15 09 069621; adószáma:
13404277-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
BORKESZ-FOOD Húsfeldolgozó Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Vagyonhasznosító Rt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
6/3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5. I/109.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000971/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 25. napján jogerõre
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emelkedett végzésével a(z) SOMOGYI-TRANS-BAU
Építõipari és Szállítási Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4561 Baktalórántháza, Móricz Zs. u. 23.; cégjegyzékszáma: 15 09 071746; adószáma: 14018983-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Rt., 1135 Budapest, Csata u. 11. magasföldszint 7., cégjegyzékszáma:
01 10 041640. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3.)

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-006757/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 23. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Fast-food & Catering Vendéglátóipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4400 Nyíregyháza, Váci M. út 41.; cégjegyzékszáma:
15 09 072876; adószáma: 13482741-2-15) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1066 Budapest, Lovag utca 5.
1138 Budapest, Viza utca 7/B
1117 Budapest, Budafoki út 91–93.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Vadász & Partners
Felszámoló, Vagyonfelügyelõ és Tanácsadó Kft., 1112
Budapest, Neszmélyi u. 44.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000321/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Kovács és Társa Személy- és
Vagyonvédelmi Betéti Társaság (5062 Kõtelek, Kossuth
u. 27.; cégjegyzékszáma: 16 06 008973; adószáma:
21861965-2-16) 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 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000374/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000248/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) VM-TOP Könyvelõiroda Betéti
Társaság „végelszámolás alatt” (5062 Kõtelek, Hámán
Kató u. 12.; cégjegyzékszáma: 16 06 009436; adószáma:
22138639-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
VM-TOP Könyvelõiroda Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1075 Budapest, Kazinczy út 24–26., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 11. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) LUXMAR Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5100 Jászberény, Sándor u. 24.; cégjegyzékszáma: 16 09 005618;
adószáma: 11825993-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
LUXMAR Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
5100 Jászberény, Ibolya utca 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LEASCENTER Befektetési és Kereskedelmi Kft., 1111 Budapest, Vak
Bottyán u. 3. I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 671068.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000261/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) NAGY-TRANS Fuvarozó
és Szállítmányozó Korlátolt Felelõsségû Társaság
(5100 Jászberény, Gerevich A. u. 3.; cégjegyzékszáma:
16 09 003899; adószáma: 11276849-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000322/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 16. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) EMÁG 97 Autójavító Korlátolt Felelõsségû Társaság (5400 Mezõtúr, Vizközi
kert 2.; cégjegyzékszáma: 16 09 004152; adószáma:
11279031-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000152/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MEZÕKERTÉSZ Térségi
Zöldség-Gyümölcs Termelõi, Feldolgozó és Értékesítõ
Korlátolt Felelõsségû Társaság (5435 Martfû, Juhász
dûlõ 2.; cégjegyzékszáma: 16 09 005743; adószáma:
11878788-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
MEZÕ KER TÉSZ Térségi Zöldség-Gyümölcs Beszerzõ, Feldolgozó és Értékesítõ Korlátolt Felelõsségû
Társaság
MEZÕKERTÉSZ Térségi Zöldség-Gyümölcs Beszerzõ, Feldolgozó és Értékesítõ Korlátolt Felelõsségû
Társaság
Nem bejegyzett székhelye(i):
1116 Budapest, Sáfrány utca 52–54. 10. em. 105.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REAL-HOLDING
Felszámoló, Vagyonkezelõ, Ipari és Szolgáltató Kft., 1132
Budapest, Victor Hugo u. 11–15., cégjegyzékszáma: 01 09
738760.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000320/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 27. napján jogerõre
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emelkedett végzésével a(z) OP-L Mezõtúr Autókereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (5400 Mezõtúr,
Szolnoki u. 5.; cégjegyzékszáma: 16 09 005924; adószáma: 11970385-2-16) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
OP-L KLÍMA Autókereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság
OP-L Mezõtúr Autókereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság
OPEL Mezõtúr Autókereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: INVEST ALMANACH Pénzügyi Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B II/17., cégjegyzékszáma: 01 09 561904.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000314/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 27. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) HALLASZ 2000 Korlátolt
Felelõsségû Társaság (5000 Szolnok, Kossuth L. út 18.
fszt.; cégjegyzékszáma: 16 09 006223; adószáma:
12561306-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
5000 Szolnok, Szegfû u. 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REAL-HOLDING
Felszámoló, Vagyonkezelõ, Ipari és Szolgáltató Kft., 1132
Budapest, Victor Hugo u. 11–15., cégjegyzékszáma: 01 09
738760.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000283/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) AGROTEC-BAU Ipari és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (5200
Törökszentmiklós, Ady Endre u. 40.; cégjegyzékszáma:
16 09 008912; adószáma: 13758600-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
1. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000268/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 25. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) INFO HAUS Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5100 Jászberény, Szövetkezet u. 3/17.; cégjegyzékszáma: 16 09 009023; adószáma: 13400345-2-16) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2600 Vác, Zrínyi utca 15.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Tolna Megyei Bíróság
11.Fpk.17-08-000184/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) NO-WAX TRADE 2000 Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
(7140 Bátaszék, Olimpia u. 46.; cégjegyzékszáma:
17 06 003246; adószáma: 26473279-2-17) 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.17-08-000153/7. 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) FÛRÉSZPOR Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (7140 Bátaszék, Deák Ferenc utca 93.; cégjegyzékszáma:
17 06 003579; adószáma: 26476368-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
FÛRÉSZPOR Szállítási és Kereskedelmi Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7140 Bátaszék Pacsirta u. 32.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CONSULT
Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034 Budapest, Seregély u. 13., cégjegyzékszáma: 01 09 066529.

A Tolna Megyei Bíróság
9.Fpk.17-08-000015/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) HÁGÉ PRESS Nyomdaipari
és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(7100 Szekszárd, Árpád utca 48.; cégjegyzékszáma:
17 09 005786; adószáma: 13845258-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7341 Csikóstõttõs, József Attila utca 15.
Jogelõd(ök): HÁGÉ Nyomdaipari és Kereskedelmi Betéti Társaság
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
6.Fpk.19-08-000423/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 9. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „Klíma-Vill 2003.” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (8200 Veszprém, Jutasi utca 29.; cégjegyzékszáma:
19 06 507555; adószáma: 21900895-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„Klíma-Vill 2003.” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
Klíma Villamossági 2003. Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyonértékelõ Rt., 1091 Budapest, Üllõi út 51., cégjegyzékszáma: 01 10 041596.

A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-08-000300/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 14. napján jogerõre
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emelkedett végzésével a(z) „BAU-FLEX 2000” Építõipari és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (8400 Ajka, Rákóczi utca 7. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 19 06 508118; adószáma: 22193030-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„BAU-FLEX 2000” Építõipari és Szolgáltató Betéti
Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Zrt.,
1051 Budapest, Mérleg u. 12. V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074. (A helyi kirendeltség címe: 8200
Veszprém, Egyetem u. 9.)

A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-08-000124/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 25. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) M&B 2005 Fa-, Építõipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (8100 Várpalota, Thököly utca 32.; cégjegyzékszáma: 19 06 508136;
adószáma: 22201955-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EC-CONT Gazdaság-ellenõrzõ és Vagyonértékelõ Kft., 1064 Budapest, Rózsa u. 71., cégjegyzékszáma: 01 09 712191.

A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-08-000275/8. 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) VVB Elitfa Faipari és Kereskedelmi Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (8226
Alsóörs, Ifjúság útja 1.; cégjegyzékszáma: 19 06 508347;
adószáma: 22278931-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
VVB Elitfa Faipari és Kereskedelmi Betéti Társaság
Nem bejegyzett székhelye(i):
8227 Felsõörs, Úttörõ utca 30.
A bíróság által kijelölt felszámoló: APPORT Vagyonértékelõ és Mûszaki-Gazdasági Szolgáltató Kft., 9700
Szombathely, Engels u. 34., cégjegyzékszáma: 18 09
000366.
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A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-08-000221/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „SV-BAU-INVEST” Építõipari,
Kereskedelmi Vendéglátó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (8200 Veszprém, Ady Endre utca 7. B ép.; cégjegyzékszáma:
19 09 506518; adószáma: 12873401-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„SV BAU-INVEST” Építõipari, Kereskedelmi, Vendéglátó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyonértékelõ Rt., 1091 Budapest, Üllõi út 51., cégjegyzékszáma: 01 10 041596.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000225/10. 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) BARNINVESZT Ingatlanfejlesztési és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság (8200 Veszprém, Damjanich u. 5. A lház.
3. em. 12.; cégjegyzékszáma: 19 09 507358; adószáma:
13191810-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
8200 Veszprém, Móricz Zsigmond utca 9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EC-CONT Gazdaság-ellenõrzõ és Vagyonértékelõ Kft., 1064 Budapest, Rózsa u. 71., cégjegyzékszáma: 01 09 712191.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-07-000337/21. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. augusztus 27. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) CENTRAL BAU 2006 Épí-
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tõipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8460 Devecser, Zrínyi Miklós
utca 17.; cégjegyzékszáma: 19 09 508697; adószáma:
13672557-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Cég-Felügyelet Felszámoló, Végelszámoló, Vagyonrendezõ és Csõdkezelõ Kft., 1081 Budapest, Rákóczi út 59., cégjegyzékszáma: 01 09 566915.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020384/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 20. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KANIZSA Ruhaipari Szövetkezet (8800 Nagykanizsa, Egry J. u. 24.; cégjegyzékszáma: 20 02 050036; adószáma: 10028038-2-20) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
8800 Nagykanizsa, Asztalos J. u. 24.
Jogelõd(ök):
Kanizsa Ruhaipari Kisszövetkezet
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István körút 1.
I. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020076/18. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 11. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) P. R. P 2000 Kereskedelmi,
Vendéglátó és Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (8900 Zalaegerszeg, Fáy A. utca 4.; cégjegyzékszáma:
20 09 064482; adószáma: 11980865-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.
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CÉGHIRDETMÉNYEK
Felhívás vagyon értékesítésére
A Deloitte Zrt. (Cg.: [01 10 044100]; székhely: 1068
Budapest, Dózsa Gy. út 84/C; felszámolóbiztos: dr. Kanizsay-Karg Ilona) mint a Karizma Intimó Korlátolt Felelõsségû Társaság „f. a.” (Cg.: [01 09 722148]; székhely:
1215 Budapest, Iv u. 42.) Fõvárosi Bíróság 23. Fpk.
01-06-001190. sz. végzésével kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti a Karizma Intimo Kft. tulajdonában álló fehér színû Fiat Doblo Cargo 1.9 D típusú, dízel üzemû gépjármûvet, amelynek motortérfogata: 1910 cm3, a forgalomba helyezésének napja: 2004. július 26., mûszaki érvényessége 2008. július 26.
Irányár: 1 600 000 Ft.
A felszámoló értékesíti az adós fehérnemûkészletét,
amelynek könyv szerinti értéke 26 millió forint. A készletbe különbözõ méretû nõi és férfifehérnemûk tartoznak.
A gépjármû és a fehérnemûkészlet 1085 Budapest, Mária u. 54. szám alatt tekinthetõ meg.
Kapcsolatfelvétel dr. Kanizsay-Karg Ilona felszámolóbiztossal (tel.: 428-6943).
A pályázatokat zárt borítékban, feladóvevénnyel az
alábbi címre kérjük eljuttatni: Deloitte Zrt., 1068 Budapest, Dózsa Gy. u. 84/C; 1438 Budapest, Pf. 471; „Karizma Intimo Kft. pályázat” megjelöléssel.
A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ nevét, címét, az ajánlati árat. Pályázati feltétel, hogy az ajánlattevõ
vállaljon 45 napos ajánlati kötöttséget és a szerzõdéskötéstõl számított 15 napos fizetési kötelezettséget.
A pályázat benyújtásának határideje: a Cégközlönyben
való megjelenéstõl (2008. október 9.) számított 20. nap.
Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ tizenöt napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor.
A felszámoló az ajánlatokat azok bontásától számított
nyolc napon belül elbírálja. Az értékelés eredményérõl
jegyzõkönyv készül, melyet az adós bármely hitelezõje és
bármely pályázó megtekinthet. Az ajánlatok elbírálásának
eredményérõl a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.
A felszámoló jelen pályázati fordulót megfelelõ ajánlat
hiányában eredménytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki. Amennyiben több megfelelõ, közel azonos értékû (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérõ)
pályázat érkezik, a felszámoló nyilvános ártárgyalást tart.
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Az LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg.: [01 09 566001]; 1032 Budapest,
Vályog u. 2–4.) mint az UL-RITT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [17 09 003045]; 7130 Tolna,
Deák F. u. 1.) adós kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti a felszámolás alatt álló társaság alábbi vagyontárgyait:
A társaság által üzemeltetett vas-mûszaki kereskedés
visszamaradt vegyes árukészletét egyben (csavar, zár, vasalat, víz- és villanyszerelési anyagok, alkatrészek, vegyes
háztartási cikkek). Az árukészlet nettó nyilvántartási értéke 2 819 895 Ft.
Irányár: 750 000 Ft + áfa.
Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyakról információt
és tájékoztatást ad dr. Sólyom Bódog felszámolóbiztos,
tel.: 06 (74) 414-482.
A pályázatok beadása: LQD Kft., Szekszárd, Bencze
F. u. 36. szám alatti címre, postai úton megküldve, vagy
személyesen benyújtva.
A zárt borítékra írják rá: ,,UL-RITT Kft. f. a. Pályázat”.
A pályázatok benyújtásának határideje:
2008. október 28.
(Az ajánlatokat október 28-ig kell postára adni, vagy október 28-án 16 óráig személyesen benyújtani.)
A pályázaton történõ részvétel feltétele 75 000 Ft bánatpénz megfizetése az UL-RITT Kft. „f. a.” OTP Banknál
vezetett 11746108-20020639 sz. számlájára, „bánatpénz”
közlemény feltüntetésével. A bánatpénz a vételárba beszámít, sikertelen pályázat esetén kamatmentesen visszafizetésre kerül legkésõbb 2008. november 10-ig.
A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ nevét,
lakcímét, gazdálkodószervezet esetén nevét, székhelyét,
cégjegyzékszámát, 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.
Megfelelõ, azonos értékû (a legjobb ajánlati ártól
10 százalékon belüli) árat ajánlók között a felszámoló nyilvános ártárgyalást tart.
Az adásvételi szerzõdésnek a pályázat nyertesével történõ megkötésének végsõ határideje: 2008. november 10.
A felszámoló fenntartja magának a jogát, hogy a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek
nyilvánítsa.
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A STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft.
(Cg.: [01 09 724084]; 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.)
mint a Bács-Kiskun Megyei Bíróság Fpk.
03-07-000429/7. számú végzésével a LEKOM Ingatlanforgalmazó és Építõipari Fõvállalkozói Betéti
Társaság „f. a.” (cégjegyzékszám: [03 06 113399];
6400 Kiskunhalas, Kõrösi út 4.) kijelölt felszámolója
(képviseli: dr. Gaál Péter felszámolóbiztos) a folyamatban lévõ felszámolási eljárás keretében
nyilvános pályázat
útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodószervezet
alábbi vagyonát:
AUDI A4 AVANT 1.9 TDI, fehér, gyártási év: 1998
Pályázati irányár: 1 000 000 Ft + áfa.
A pályázaton való részvétel feltételei:
– Pályázni csak a teljes vagyonra lehet.
– 200 000 Ft összegû bánatpénz megfizetése a felszámoló székhelyén a pénztárba.
– A bánatpénz a vételárba beszámításba kerül, eredménytelen pályázat esetén 8 napon belül a pályázó részére
visszautalásra kerül.
– A vételárba történõ beszámítást a törvény kizárja.
– Az értékesítésre kerülõ vagyonelem után kellékszavatosságot és garanciát nem vállalunk.
– A pályázatot legkésõbb (az ajánlott vételár és fizetési mód megjelölésével) jelen hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008. október 9.) 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: ,,LEKOM Bt. f. a. pályázat”.
– Az ajánlatnak tartalmaznia kell jogi személynél és
gazdasági társaságnál a pályázó nevét, székhelyét, 30 napnál nem régebbi hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult tisztségviselõ aláírási címpéldányát, a megajánlott
bruttó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot
arról, hogy az ajánlattevõ 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, a vételár fedezetének igazolását.
Magánszemélynél az ajánlatnak tartalmaznia kell nevét,
címét, személyi adatokat, azonosításra alkalmas további
adatokat, a megajánlott bruttó vételárat, a vállalt fizetési
feltételeket, nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevõ 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, a vételár fedezetének igazolását.
– Az ajánlat benyújtásakor igazolni kell a bánatpénz
megfizetését.
– A pályázatok bontásáról közjegyzõ jelenlétében, a
pályázati leadási határidõ lejárta után 15 napon belül kerül
sor.
– A pályázat eredményérõl a felszámoló a bontástól
számított 10 napon belül írásban értesíti az ajánlattevõket.
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– Az elõvásárlási jog gyakorlására jogosultak a jogosultságukat – a jogosultság igazolásával együtt – az ajánlat
benyújtásának idõpontjáig jelenthetik be a felszámolónak.
A vagyonelemrõl készített lista a felszámoló székhelyén
megtekinthetõ.
A felszámoló a pályázatot (megfelelõ pályázat hiányában) eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot hirdethet ki.
A beérkezett ajánlatok alapján a felszámoló nyilvános
értékesítési versenytárgyalást tart, amennyiben a megfelelõ megajánlott vételárak közötti eltérés 10%-on belül van.
Ennek helyérõl, idejérõl, szabályairól írásban értesíti az
ajánlattevõket.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.
A felszámoló a hatályos 1991. évi XLIX. törvény
alapján felhívja az esetleges érdekelteket elõvásárlási
joguk gyakorlására, és kéri, hogy a jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig
írásban jelentsék be.
Bõvebb tájékoztatást nyújt Nagy József Zsolt munkanapokon 9–12 óra között a 329-4940-es telefonszámon.

A HATÁRKÕ ’93 Gazdasági Tanácsadó és Felszámoló
Kft. (Cg.: [01 09 681269]; székhelye: 1132 Budapest,
Kresz G. u. 27. fszt. 4.; kijelölõ végzés sz.: 4. Fpk.
10-06-000281/13.; felszámolóbiztos: dr. Hosszu Zoltán)
mint a Fa-Mília 91. Kft. „f. a.” (Cg.: [10 09 020276];
székhelye: 3388 Poroszló, Hõsök út 3.) felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodószervezet tulajdonában lévõ 18 109 E Ft értékû, vevõvel szembeni peresített követelését.
Irányár: 12 500 E Ft.
A pályázaton való részvétel feltételei:
– A megpályázni kívánt vevõvel szembeni követelés
(áfa nélküli) becsértéke 10%-ának megfelelõ bánatpénznek a felszámoló székhelyén, vagy a felszámoló Budapest
Bank Rt.-nél vezetett 10102103-44491500-00000001 számú bankszámlájára történõ megfizetése, illetve az errõl
szóló igazolásnak a pályázathoz történõ csatolása.
– A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó fõbb adatait (ajánlattevõ nevét, címét, cég esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, adószámot, hiteles aláírási címpéldányt), az ajánlati ár bruttó összegét, fizetési feltételre vonatkozó nyilatkozatát.
– 60 napos szerzõdési kötöttség vállalása.
A bánatpénz a vételárba beszámít.
A pályázatok benyújtásának határideje:
2008. október 27. (délelõtt) 10 óra.
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A pályázatok bontására közjegyzõ jelenlétében, a leadási határidõt követõ 10 napon belül, a pályázók értesítésére
a bontást követõ 5 napon belül kerül sor.
A nyertes pályázó köteles az értesítés átvételét követõ
8 napon belül a szerzõdést megkötni és teljes vételárat befizetni vagy átutalni az adós részére, bankszámlájára.
A többi pályázó esetében a bontást követõen a felszámoló a bánatpénz visszafizetésérõl haladéktalanul gondoskodik.
A felszámoló fenntartja a jogot, hogy a pályázatot
– megfelelõ ajánlat hiányában – 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.
Az elõvásárlásra jogosultak ezen irányú szándékukat a
pályázat benyújtásának határidejéig jelenthetik be a felszámolónak.
Az írásos pályázati ajánlatokat 1 példányban, zárt borítékban ,,Fa-Mília 91. Kft. f. a.” jeligével a HATÁRKÕ
’93 Kft. (1132 Budapest, Kresz Géza u. 27. fszt. 4.) irodájában nyújthatják be.
Információ kérhetõ dr. Hosszu Zoltántól [telefon: 06
(30) 949-5220, 06 (1) 239-8853].
Az értékesítendõ követelésrõl részletes információt a
felszámoló irodájában kaphatnak az érdeklõdõk, elõzetes
egyeztetést követõen.

Az EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft. (Cg.:
[01 09 269955]; 1042 Budapest, Árpád út 57–59. I. 8.)
mint a Fõvárosi Bíróság 8. Fpk. 01-08-003348/8. sz. végzésben kirendelt, a Turul Center 2006 Kft. „f. a.”
(Cg.: [01 09 878675]; 1034 Budapest, Bécsi út 163.; adószám: [13666150-2-41]) felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíteni kívánja az alábbi vagyontárgyat.
Az adós számviteli nyilvántartásában kimutatott
8 302 078 Ft összegû tõkekövetelést. A kötelezett korlátolt felelõsségû társasági formában mûködõ jogi személy. A követelés jogcíme: elmaradt bérleti díj, közös
költség. A követelés a névértéken kerül meghirdetésre.
A pályázatokat a felszámoló postacímére (1396 Budapest 62, Pf. 464), vagy személyesen az EXEREM Kft.
(1042 Budapest, Árpád út 57–59. I. 8.) irodájában kell
benyújtani a Cégközlönyben történõ közzétételtõl
(2008. október 9.) számított 15. nap 12 óráig. A pályázati borítékra kérjük ráírni a ,,Turul Center 2006 Kft.
f. a. – PÁLYÁZAT” jeligét. A pályázat bontására a pályázati határidõ lejáratát követõ 15 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A pályázat elbírálása és a
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pályázók értesítése a pályázat bontását követõ 15 napon
belül történik meg. A meghirdetett követelés jogalapját
képezõ dokumentumok elõzetesen egyeztetett idõpontban a felszámoló székhelyén megtekinthetõk.
A pályázaton az vehet részt:
– aki a „Turul Center 2006 Kft.” közleménnyel, a követelés 10%-ának megfelelõ összegû bánatpénzt, a Turul Center 2006. Kft. „f. a.” OTP Bank Rt.-nél vezetett
11740126-20000033 számú számlára, a banki átutalási
napokat is figyelembe véve befizette úgy, hogy az legkésõbb a pályázati határidõ lejártakor minden kétséget
kizáróan igazolva legyen. A bánatpénz az adós házipéntárába (EXEREM Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
I. em.) készpénzben is befizethetõ,
– aki legalább 60 napi ajánlati kötöttséget, és
– a kialakult vételár megfizetésére 8 banki napon belüli
tejesítést vállal,
– nem magánszemély pályázóknál a képviseleti jogosultság igazolása is szükséges (cégkivonat, aláírási címpéldány).
A felszámoló a pályázatot – 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
résztvevõkkel a felszámoló ismerteti.
A pályázattal kapcsolatban további információkat
Szarka Norbert felszámolóbiztos ad a 312-1265-ös telefonszámon.

A MAROSHOLDING Tanácsadó Kft. (Cg.:
[01 09 870092]; 1021 Budapest, Hárshegyi út 5–7. B ép.;
levelezési címe: 6701 Szeged, Pf. 1159) mint a SHAN SI
Kereskedelmi Kft. (Cg.: [07 09 008999]; 2400 Dunaújváros, 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 gazdálkodószervezet tulajdonát képezõ kiskereskedelmi bolti árukészletét (ruhanemû, cipõ).
Irányár: 750 000 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. október 9.) számított 15. nap (déli)
12 óráig az alábbiak szerint:
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– 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 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.

A Decima Felszámoló Kft. (cégjegyzékszám:
[01 09 878016]; 1143 Budapest, Hungária krt. 80/A I. 3.)
mint a BB GROUP Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „f. a.” (Cg.: [09 09 004292];
4281 Létavértes, Hevesi Ákos út 34.), a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság 3. Fpk. 09-08-000264. sz. határozatával kirendelt felszámolója (felszámolóbiztos: dr. Makó Péter)
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nyújthat be, aki 100 000 Ft pályázati biztosítékot legkésõbb a pályázatok benyújtására meghatározott határidõn
belül a felszámoló Erste Banknál vezetett 1164000207984101-40000006 sz. letéti számláján elhelyezi és ezt
igazolja. A biztosíték összege a vételárba beszámít, sikertelen pályázat esetén 8 banki napon belül kamatmentesen
visszautalásra kerül.
Kapcsolatfelvétel dr. Makó Péter jogi képviselõvel [tel.:
06 (46) 508-391].
A pályázatokat kettõs zárt borítékban, feladóvevénnyel
az alábbi címre kérjük eljuttatni: Decima Felszámoló Kft.
(3501 Miskolc, Pf. 540) „BB GROUP pályázat”. A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ nevét, címét, gazdálkodószervezet esetén a hatályos cégkivonatot, a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát, az ajánlati ár, az esetleges ajánlati kötöttség idejét.
A követelésre vonatkozó pályázat benyújtásának határideje jelen hirdetmény Cégközlönyben való megjelenését
(2008. október 9.) követõ 16. nap. Az ajánlatok bontására a
benyújtási határidõt követõ 8 napon belül közjegyzõ jelenlétében kerül sor.
A felszámoló az ajánlatokat azok bontásától számított
8 napon belül, elbírálja. Az értékelés eredményérõl jegyzõkönyv készül, melyet az adós bármely hitelezõje és bármely pályázó megtekinthet. Az ajánlatok elbírálásának
eredményérõl a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.
A vevõ eredményes pályázat esetén köteles a teljes vételárat az értesítéstõl számított 8 napon belül a fenti számlára
teljesíteni.
A felszámoló jelen pályázati fordulót megfelelõ ajánlat
hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Amennyiben több megfelelõ, közel azonos értékû (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérõ)
pályázat érkezik, a felszámoló nyilvános ártárgyalást tart.

A Kossuth Holding Válságkezelõ és Felszámoló Zrt.
(Cg.: [01 10 044789]; 1061 Budapest, Paulay Ede u. 45.)
mint felszámoló, a DELA Sütõ- és Édesipari Gyártó,
Forgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.”
(Cg.: [20 09 066997]; 8800 Nagykanizsa, Táncsics
tér 8/A) tulajdonában lévõ, az alábbiakban bemutatott ingatlanokat kínálja együttesen
nyilvános pályázat

nyilvános pályázat
útján értékesíti az adósnak Sarkadi Attila vezetõ tisztségviselõvel szembeni 5 100 000 Ft összegû jogerõs fizetési
meghagyáson alapuló követelését.
A követelés kifejezetten bizonytalan követelésként kerül értékesítésre, annak behajthatóságáért a felszámoló felelõsséget nem vállal. A követelés irányárát a pályázat kiírója 1 000 000 Ft összegben határozza meg. Pályázatot az

útján megvásárlásra.
Körzeti Földhivatal Letenye által Becsehely belterület
885. hrsz. alatt nyilvántartott, 5985 m2 alapterületû, beépítetlen terület megnevezésû, Becsehely belterület 1116.
hrsz. alatt nyilvántartott, 5976 m2 alapterületû, sütõüzem,
péküzlet és udvar megnevezésû ingatlanok – áfa nélkül értelmezett – együttes irányára 40 000 000 Ft, a bánatpénz
500 000 Ft.
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A megvásárlásra felkínált ingatlanokért kellékszavatosságot nem vállalunk. A vételárat egy összegben, a szerzõdés megkötésétõl számított 15 napon belül átutalással kell
megfizetni. A beszámítást a csõdtörvény kizárja.
A felszámolás a többször módosított 1991. évi
XLIX. törvény szerint folyik. A pályázaton való részvétel
feltétele a bánatpénz elõzetesen igazolt megfizetése. A bánatpénz akkor tekinthetõ megfizetettnek, ha azt a megadott bankszámlaszámon az ajánlattételi határidõ elõtt
24 órával jóváírták, vagy az eladó pénztárába befizették.
A pályázati eljárás részletes feltételeit feltételfüzet állapítja meg, amely tartalmazza a megvásárlásra felkínált ingatlan bemutatását, valamint az ingatlan tulajdoni lapját.
A feltételfüzet a felszámoló (7621 Pécs, Jókai M. tér 13/B)
fióktelepén, munkanapokon 9–12 óra között megtekinthetõ, illetve megvásárolható. A pályázati ajánlatban 60 napos ajánlati kötöttséget kell vállalni.
Kérjük a pályázókat, hogy pályázati ajánlatukat egy magyar nyelvû példányban, zárt, a pályázóra való utalás nélküli, „DELA Kft. f. a. – pályázat” jeligével feliratozott borítékban, legkésõbb
2008. október 27-én 12 óráig
a felszámoló (7621 Pécs, Jókai M. tér 13/B) címén nyújtsák be. A pályázati ajánlatokat 2008. október 28-án 10 órakor, közjegyzõ jelenlétében bontjuk fel. A pályázatbontáson azok az érdeklõdõk, akik a bánatpénzt a kiírás szerint
megfizették és határidõben ajánlatot nyújtottak be, részt
vehetnek.
A pályázati ajánlatokat a felszámoló az árajánlatok
nagysága alapján bírálja el. Amennyiben érkezik megfelelõ ajánlat, de a legjobb ajánlati árat követõ megfelelõ ajánlati ár a legmagasabb ajánlati ár 90%-át eléri, a felszámoló
a pályázók között közjegyzõ jelenlétében köteles nyilvános ártárgyalást tartani.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, megfelelõ ajánlat hiányában a pályázat eredménytelenné nyilvánítható.
További felvilágosítással Piti Zoltán felszámolóbiztos
[telefon: 06 (72) 532-209] készséggel áll rendelkezésre.
Az értékesítésre meghirdetett ingatlan elõzetesen egyeztetett idõpontban megtekinthetõ.

A Kossuth Holding Válságkezelõ és Felszámoló Zrt.
(Cg.: [01 10 044789]; 1061 Budapest, Paulay Ede u. 45.)
mint felszámoló, a Körtönye-Bükk Kft. „f. a.” (Cg.:
[14 09 302332]; 7400 Kaposvár, Körtönye-Bükk 74.) tulajdonában lévõ, alábbiakban bemutatott ingatlant kínálja
nyilvános pályázat
útján megvásárlásra.
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A Körzeti Földhivatal Kaposvár által 18666/4. hrsz.
alatt nyilvántartott, zártkert megnevezésû, 5078 m2 alapterületû, természetben 7400 Kaposvár, Körtönye-Bükk 74.
szám alatt található ingatlan – áfa nélkül értelmezett –
irányára 580 000 Ft, a bánatpénz 50 000 Ft.
A megvásárlásra felkínált ingatlanért kellékszavatosságot nem vállalunk. A vételárat egy összegben, a szerzõdés
megkötésétõl számított 15 napon belül kell megfizetni.
A beszámítást a csõdtörvény kizárja.
A felszámolás a többször módosított 1991. évi
XLIX. törvény szerint folyik. A pályázaton való részvétel
feltétele a bánatpénz elõzetesen igazolt megfizetése. A bánatpénz akkor tekinthetõ megfizetettnek, ha azt a megadott bankszámlaszámon az ajánlattételi határidõ elõtt
24 órával jóváírták, vagy az eladó pénztárába befizették.
A pályázati eljárás részletes feltételeit feltételfüzet állapítja meg, amely tartalmazza a megvásárlásra felkínált ingatlan bemutatását, valamint az ingatlan tulajdoni lapját.
A feltételfüzet a felszámoló (7621 Pécs, Jókai M. tér 13/B)
fióktelepén, munkanapokon 9–12 óra között megtekinthetõ, illetve megvásárolható. A pályázati ajánlatban 60 napos ajánlati kötöttséget kell vállalni.
Kérjük a pályázókat, hogy pályázati ajánlatukat egy magyar nyelvû példányban, zárt, a pályázóra való utalás nélküli, „Körtönye- Bükk Kft. f. a. – pályázat” jeligével feliratozott borítékban, legkésõbb
2008. október 27-én 12 óráig
a felszámoló (7621 Pécs, Jókai M. tér 13/B) szám alatti
címén nyújtsák be. A pályázati ajánlatokat 2008. október 28-án 10 órakor, közjegyzõ jelenlétében bontják fel.
A pályázatbontáson azok az érdeklõdõk, akik a bánatpénzt
a kiírás szerint megfizették és határidõben ajánlatot nyújtottak be, részt vehetnek.
A pályázati ajánlatokat a felszámoló az árajánlatok
nagysága alapján bírálja el. Amennyiben érkezik megfelelõ ajánlat, de a legjobb ajánlati árat követõ megfelelõ ajánlati ár a legmagasabb ajánlati ár 90%-át eléri, a felszámoló
a pályázók között közjegyzõ jelenlétében köteles nyilvános ártárgyalást tartani.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, megfelelõ ajánlat hiányában a pályázat eredménytelenné nyilvánítható.
További felvilágosítással Piti Zoltán felszámolóbiztos
[telefon: 06 (72) 532-209] készséggel áll rendelkezésre.
Az értékesítésre meghirdetett ingatlan elõzetesen egyeztetett idõpontban megtekinthetõ.

A REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft. (Cg.:
[16 09 001746]; 1116 Budapest, Hengermalom út 1.) az
AGROSZOLÉRT Kereskedelmi Kft. „f. a.” (Cg.:
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[16 09 001746]; 5400 Mezõtúr, Rákóczi út 23.) felszámolója
pályázat
keretében nyilvános értékesítésre meghirdeti az „f. a.”
társaság vagyonát.
A vagyont a társaság tárgyieszköz-állománya és mezõgazdasági gépalkatrészek készletállománya jelentik, melyek részletes tájékoztatását az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
A vagyon könyv szerinti értéke 4593 E Ft + áfa,
– tárgyi eszközökbõl 704 E Ft + áfa,
– készletbõl 3889 E Ft + áfa.
A vagyont a felszámoló készpénzért kívánja értékesíteni, követelés beszámítására az 1991. évi IL. tv. értelmében
nincs lehetõség.
A részletes információt tartalmazó ajánlattételi dokumentáció, mely teljes egészében üzleti titkot képez, 2008.
október 13-tól, munkanapokon 9–15 óra között átvehetõ a
REORG Kft. (1116 Budapest, Hengermalom út 1.) székházában, Máth Lászlóné felszámolóbiztosnál.
A meghirdetett vagyontárgyakra egyben és részenként
is benyújtható ajánlat.
A vagyontárgyak egészére benyújtott ajánlat azonos feltételek mellett elõnyben részesül a részenként benyújtott
ajánlatokkal szemben.
A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilváníthatja.
További információt ad, illetve a vagyontárgyak
megtekintését biztosítja Máth Lászlóné felszámolóbiztos a 802-1521-es telefonszámon.
Az ajánlatokat a REORG Kft. címére zárt borítékban lehet benyújtani
2008. október 27-én 9 óráig
bezárólag, „AGROSZOLÉRT Kft. „f. a.” jeligére.
Több megfelelõ, azonos értékû (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázatot benyújtó pályázó esetén a nyilvános ártárgyalásra 2008. október 27-én
10 órakor kerül sor a REORG Kft. (1116 Budapest, Hengermalom út 1.) székhelyén.
Az ártárgyaláson az vehet részt, aki a részletes ajánlati
anyagban foglalt feltételeknek megfelelõ ajánlatot nyújtott
be, az irányár 10%-ának megfelelõ bánatpénz befizetését
igazolta és a pályázata az elõírásoknak megfelel.
Az elõvásárlásra jogosultak a jogukat a nyilvános értékesítésen gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkoznak vételi
szándékukról.
Követelések beszámításának lehetõsége kizárt.
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A felszámoló fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen ajánlattételi felhívást a megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilvánítja, s ennek kapcsán sem az eladóval sem annak felszámolójával szemben igény semmilyen címen a jövõben nem érvényesíthetõ.

A TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt.
(Cg.: [01 10 045659]; székhely: 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40.; levelezési cím: 7603 Pécs, Pf. 121) a BÁBOLNA
Mezõgazdasági Termelõ, Fejlesztõ és Kereskedelmi
Zrt. „f. a.” (Cg.: [11 10 001395]; 2943 Bábolna, Erzsébet
u. 7/A), adós gazdálkodószervezetnek a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 4. Fpk. 11-08-010187. számú végzésével kijelölt felszámolója nyilvános
pályázati felhívás
útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodószervezet tulajdonát képezõ
– VOLKSWAGEN BORA 1.6 típusú ISF-747 frsz.-ú
személygépjármûvet (évjárat: 2003, színe szürke, motorszám: BCB 176655).
Irányár: nettó 1 800 000 Ft (egymillió-nyolcszázezer forint),
– VOLKSWAGEN BORA 1.6 típusú ISF-749 frsz.-ú
személygépjármûvet (évjárat: 2003, színe: szürke, motorszám: BCB 081360).
Irányár: nettó 1 800 000 Ft (egymillió-nyolcszázezer).
A felszámolóbiztos a meghirdetett vagyontárgyakra
egyben pályázók ajánlatait bírálja el elsõsorban, a külön
pályázókét másodsorban.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a TM-LINE Zrt. (7621
Pécs, Felsõmalom u. 25.), illetve 7603 Pécs, Pf. 121 szám
alatti címekre vár „BÁBOLNA Zrt. f. a. vételi ajánlat”
megjelöléssel, kettõs zárt borítékban, személyesen, vagy
postai úton eljuttatni.
A pályázaton való részvétel feltétele az irányár
10%-ának bánatpénzként történõ befizetése az adós társaság Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 1202900400133022-00100006 számú bankszámlájára, legkésõbb a
pályázat benyújtásának határidejéig és ennek igazolása a
pályázati anyagban. (A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: BÁBOLNA Zrt. „f. a.” bánatpénz.)
Az ajánlatoknak tartalmaznia kell: a pályázó nevét,
székhelyét, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult
vezetõ tisztségviselõ(k) aláírási címpéldányát, a megajánlott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevõ 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, a vételár fedezetének igazolását.
További információ a felszámoló szervezet munkatársától, Somogyi Ferenc felszámolóbiztostól a 06 (30)
641-6871, valamint a 06 (72) 520-627-es telefonszámokon
kapható. A részletes pályázati feltételeket és a vagyon-
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tárgy leírását tartalmazó feltételfüzet a felszámoló szervezet budapesti és pécsi irodájában megtekinthetõ és 5000 Ft
bruttó áron megvásárolható.
Az ajánlatok benyújtásának idõpontja: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008. október 9.) számított 15. napot követõ elsõ munkanap 12 óra.
A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételérõl elismervényt állít ki.
Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõen 15 napon belül közjegyzõ jelenlétében kerül sor.
A benyújtási határidõt követõ 30 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Megfelelõ azonos értékû
pályázatok esetén a felszámoló nyilvános értékesítési
versenytárgyalást tart, melynek idejérõl, helyérõl, szabályairól és a befizetendõ bánatpénz összegérõl a felszámoló az ajánlattevõket írásban értesíti. Azonos értékû ajánlatnak minõsül, ha a megadott vételárak közötti
eltérés 10%-nál nem nagyobb.
Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azt a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg. A meghirdetésre került vagyontárgyak megtekintésére a felszámolóval elõre egyeztetett idõpontban kerülhet sor.
A felszámoló a beszámítás lehetõségét az 1991. évi
IL. tv. 49. § (4) bekezdése alapján kizárja.
A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot
írhat ki. A felszámoló ezúton értesíti az elõvásárlása jogosultakat, hogy elõvásárlási jogukat ezen nyilvános
pályázaton (nyilvános értékesítésen) gyakorolhatják.

A MÁTRAHOLDING Gazdasági és Tanácsadó Zrt.
(Cg.: [01 10 043926]; 1146 Budapest, Cházár András
u. 9.) mint a DOKER Építõipari és Szolgáltató Kft.
„f. a.” (Cg.: [13 09 081536]; 2700 Cegléd, Szekér u. 8.)
adós társaság a Pest Megyei Bíróság 11. Fpk.
13-07-001350/6. sz. végzéssel kijelölt felszámolója az
1997. évi XXVII. törvénnyel módosított 1991. évi IL. tv.
hatályos rendelkezései alapján
nyilvános pályázat
útján értékesíti adós társaság kizárólagos tulajdonában lévõ, alábbi:
Toyota Hiace 2.4D 1 db
(Gyártási év: 2001)
Pályázati ár: 1 400 000 Ft + áfa.
Bánatpénz: 300 000 Ft.
Az ajánlati árat a 2008. január 1-jétõl érvényes új áfatörvény (az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény) értelmében a hatályos szabályozás szerint fordított áfafizetés szabályai szerint kérjük megadni.
A felszámoló kellékszavatosságot, garanciát, alkatrészés javítási költséget, illetve alkatrész-utánpótlást nem vál-
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lal. Az eszközöket a felszámoló megtekintett állapotban
értékesíti.
A pályázat benyújtási határideje:
2008. október 27. (hétfõ) 8–9 óra között.
A pályázat benyújtásának helye: MÁTRAHOLDING
Zrt. iroda (1146 Budapest, Cházár A. u. 9.).
A pályázat bontása közjegyzõ jelenlétében történik.
A pályázat alapfeltételei:
1. A pályázaton magyar és külföldi természetes személy, jogi személyiséggel rendelkezõ, valamint jogi személyiség nélküli társaság vehet részt.
2. Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkezõ kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerzõdéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetõk.
3. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes
és jogilag kötelezõ erejû nyilatkozatát az alábbiakban:
– a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyontárgyat meg kívánja vásárolni,
– az ár, melyet a pályázó a meghirdetett vagyontárgyért
fizet, a pályázati árat nettó összegben kell meghatározni
forintban (HUF),
– a fizetés módja és ütemezése,
– a pályázó vállalását, hogy az adásvételi szerzõdés
megkötésétõl számított 30 napon belül a vételárat megfizeti,
– a 30 napon belüli fizetõképességet banki vagy egyéb
igazolással bizonyítja (fedezetigazolás, hitelígérvény,
vagy a letéteményes ügyvéd által igazolt ügyvédi letét),
– 1 hónapnál nem régebbi, 1 példány eredeti cégkivonat jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági
társaság esetén,
– minimum 60 napos szerzõdéskötési kötelezettség
vállalása,
– egyéni vállalkozó esetén közjegyzõ által hitelesített
vállalkozói igazolvány 30 napnál nem régebbi másolati
példány csatolása.
4. A vételi szándék bizonyítására a megjelölt bánatpénzt a pályázat benyújtásának határidejéig be kell érkeznie a MÁTRAHOLDING Zrt. Jógazda Szövetkezeti Takarékszövetkezetnél vezetett 54700082-18004573 sz. számlájára (közlemény rovatba: DOKER Kft. „f. a.” bánatpénz), vagy a felszámoló irodájába házipénztárba készpénzben fizethetõ be. A bánatpénzre a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. A nyertes pályázó bánatpénze a
vételárba beszámít, míg a többi pályázó bánatpénzét a pályázat kiértékelését követõen, legkésõbb 8 napon belül
vissza kell fizetni.
5. A pályázatot személyesen, vagy meghatalmazott útján lehet benyújtani a megjelölt címre, zárt, cégjelzés nélküli borítékban, 2 példányban, magyar nyelven. A borítékra rá kell írni: ,,DOKER Kft. f. a. – Pályázat”.
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A postán küldött pályázatokat dupla borítékban kérjük
elhelyezni, a belsõre legyen ráírva a „pályázat, nem nyitható fel”.
A bánatpénzt ez esetben is a 4. pont szerinti módon kell
befizetni.
Érvénytelen a pályázat:
– amely nem határozza meg egyértelmûen a megajánlott árat,
– amelyet nem a kiírásban meghatározott határidõben,
vagy nem az ott megjelölt helyen, vagy nem zárt borítékban, megadott felirattal ellátva nyújtották be, vagy
– amely nem felel meg egyébként a pályázati kiírás
alapfeltételeiben foglaltaknak, vagy amelyhez a pályázó
nem csatolta a bánatpénz befizetésérõl szóló átutalást,
– a cégkivonat hiányzik, vagy egyéni vállalkozó esetén
a vállalkozói igazolvány másolata hiányzik, vagy 1 hónapnál régebbi.
A pályázatok kézhezvétele, felbontása és értékelése
– A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében történik. A közjegyzõ általi pályázatbontásra a benyújtási határidõt követõ 8 napon belül kerül sor.
– A kiíró képviselõje megvizsgálja a pályázatok érvényességét, a közjegyzõ az eljárásról jegyzõkönyvet készít.
– A bontást követõen a pályázatokat a felszámolóbiztos 8 napon belül értékeli és kialakítja a pályázatok közötti
sorrendet.
– A pályázatok elbírálásának eredményérõl a kiíró az
érdekelteket írásban értesíti.
– A kiíró a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.
Egyéb feltételek:
– A pályázó a megadott határidõn belül köteles az adásvételi szerzõdést megkötni.
– A megkötendõ adásvételi szerzõdésre a magyar jog
az irányadó.
– A pályázattal kapcsolatos minden költség a pályázat
sikerétõl függetlenül a pályázót terheli.
– Felhívjuk az elõvásárlásra jogosultat, illetve opciós
jog jogosultat, hogy ezen jogukat a pályázat leadásának
határidejéig írásban jelentsék be a felszámolónak. Ezen jogukat a Cstv. elõírásai szerint a nyilvános értékesítésen
gyakorolhatják.
– A felszámoló a beszámítás lehetõségét kizárja, kivéve a nyertes pályázó bánatpénze, mely a vételárba beszámít.
– A felszámoló a befizetett bánatpénz után kamatot
nem fizet.
A pályázattal kapcsolatosan további információk beszerezhetõk Hajnal Béla felszámolóbiztostól a 06 (22)
538-228-as telefonszámon.

A PACTOREX Holding Felszámoló, Végelszámoló és
Reorganizáló Kft. (Cg.: [06 09 002839]; 6725 Szeged,
Boldogasszony sgt. 63.) mint a BALOGH ÉS TÁRSA
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ASZTALOSIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI Kft. „f. a.” (Cg.: [04 09 004528]; 5666
Medgyesegyháza, Báthory u. 5.; felszámolóbiztos: Kiss
Tímea) felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti az adós cég tulajdonában levõ alábbi vagyontárgya(i)t:
Faipari gépek, tárgyi eszközök lista szerint
Irányár: 1 200 000 Ft.
(egymillió kettõszázezer forint).
Az irányár áfa nélkül értendõ.
A pályázat lebonyolítására az 1997. évi XXVII. törvénnyel módosított, 1991. évi IL. tv. (csõdtörvény) elõírásai az irányadók.
A pályázaton való részvétel feltétele:
– az áfa nélkül számított irányár 5%-ának megfelelõ
mértékû bánatpénz letétbe helyezése a felszámolóbiztos
irodájában a házipénztárba készpénzben,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 60 napig fenntartja.
– a pályázati tájékoztató megtekintése a felszámolónál
és az abban foglaltak elfogadása.
A pályázatoknak tartalmazniuk kell többek között a pályázó fõbb adatait, a megvásárolni kívánt vagyonelem nevesítését, az ajánlott áfamentes vételárat, a bánatpénz befizetésének igazolását, s a fizetési feltételekre vonatkozó
nyilatkozatot.
A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy:
– megfelelõ ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, s új pályázat kiírásáról döntsön,
– a megfelelõ, azonos értékû ajánlatot tevõ pályázók
között nyilvános ártárgyalás keretében döntsön az eljárásra vonatkozó csõdtörvény 49/A. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.
A pályázatok elbírálása során elõnyben részesítjük azon
pályázót, aki vállalja az azonnali készpénzfizetést.
Az írásos pályázati ajánlatokat személyesen vagy meghatalmazott útján, zárt borítékban ,,BALOGH és TÁRSA Kft.
– PÁLYÁZAT” jeligével a felszámolóbiztos irodájában
(6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 63.) a titkárságon kell
benyújtani, melynek határideje
2008. október 27-e (hétfõ) 12 óra.
A pályázatok bontása közjegyzõ jelenlétében történik.
A beérkezett ajánlatok elbírálására, az esetleges ártárgyalásra, a döntés kihirdetésére 2008. november 13-án csütörtökön 11 órai kezdettel kerül sor, amelynek helyszíne a felszámolóbiztos irodája.
A csõdtörvény 49/C. § (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelõen az elõvásárlásra jogosultak e jogukat ezen
idõpontban és helyszínen gyakorolhatják kizárólagosan.
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A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ hétfõn 9–12 óra között a következõ telefonszámon:
Juhász Norbert [tel.: 06 (62) 421-544].
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ra vonatkozó csõdtörvény 49/A. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.
Az írásos pályázati ajánlatokat zárt borítékban ,,RADVÁNSZKI-PÁLYÁZAT” jeligével a felszámolóbiztos
Kecskemét, Árpád krt. 4. szám alatti irodájában kell benyújtani, melynek határideje:

Az ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (cégjegyzékszám: [01 10 042854];
1055 Budapest, Szent István krt. 1.) mint a Radvánszki és
Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (cégjegyzékszám: [03 09 104351]; 6000 Kecskemét, Kistemplom u. 17.; felszámolóbiztos: Ecsédi András) felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti az adós cég alábbi eszközeit:
1 db MVM CAPI típ. síkköszörû
1 db TIGER 275 típ. circolare
1 db Coralli típ. fenékvarró
2 db Coralli típ. rönkvágó
1 db giotin
1 db M95 típ. daráló
1 db LS-15 típ. hámozógép
1 db BALCANCAR 1792 típ. targonca
Az eszközök egyben kerülnek értékesítésre.
Irányár: 3 000 000 Ft.
Az irányár áfa nélkül értendõ.
A meghirdetett ingóságok az áfa-tv. 142. § hatálya alá
tartoznak.
A pályázat lebonyolítására az 1997. évi XXVII. törvénnyel módosított 1991. évi IL. tv. (csõdtörvény) elõírásai az irányadók.
A pályázaton való részvétel feltétele:
– A meghirdetett vagyontárgyak irányára 5%-ának
megfelelõ mértékû bánatpénz letétbe helyezése a felszámolónál legkésõbb a pályázat benyújtásának határidejéig.
– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 60 napig fenntartja.
A pályázatoknak tartalmazniuk kell többek között a pályázó fõbb adatait, a megvásárolni kívánt vagyonelem nevesítését, az ajánlott vételárat, a bánatpénz befizetésének
igazolását, s a fizetési feltételekre vonatkozó nyilatkozatot.
A részletes pályázati feltételeket tartalmazó pályázati
tájékoztató térítésmentesen átvehetõ a felszámolóbiztos
6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. szám alatti irodájában.
A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy:
– megfelelõ ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, s új pályázat kiírásáról döntsön,
– a legjobb ajánlatot tevõkkel további tárgyalásokat
folytasson,
– a megfelelõ, azonos értékû ajánlatot tevõ pályázók
között nyilvános ártárgyalás keretében döntsön az eljárás-

2008. október 27. 12 óra.
A pályázatok bontása közjegyzõ jelenlétében történik.
A beérkezett ajánlatok elbírálására, az esetleges ártárgyalásra, a döntés kihirdetésére 2008. október 30-án 9 órai
kezdettel kerül sor, amelynek helyszíne a felszámolóbiztos
Kecskemét, Árpád krt. 4. szám alatti irodája.
A csõdtörvény 49/C. § (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelõen az elõvásárlásra jogosultak e jogukat ezen
idõpontban és helyszínen gyakorolhatják kizárólagosan.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ munkanapokon 9–12 óra között az alábbi helyszínen:
Kecskemét, Árpád krt. 4., Ecsédi András; tel.: 06 (76)
486-606.

Az AGRO-ALBA Zrt. (Cg.: [01 10 043170]; 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9–11. IV. 2.) mint a HÍRÖS-IMMOBILIEN Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság ,,f. a.” (cégjegyzékszáma:
[10 09 028455]; 3390 Füzesabony, Kerecsendi út 21.) felszámolója, az 1991. évi IL. törvény 49/A. § (1) bekezdése
alapján a jelen hirdetménnyel
nyilvános pályázati felhívást
tesz közzé a HÍRÖS-IMMOBILIEN Kft „f. a.” tulajdonát
képezõ, alábbiakban felsorolt vagyonelem nyilvános értékesítésére:
– A Cserkeszõlõ, Üzemi út 1. szám alatti 2424 m2 alapterületû ingatlan, amelyen 21 lakásos társasház épül, az ingatlan készültségi fokozata 80%-os, a felszámolás alatti
társaság 19 lakást kínál értékesítésre.
A meghirdetett ingatlan irányára: 280 000 000 Ft (kétszáznyolcvanmillió forint), amely összeg az általános forgalmi adót nem tartalmazza, mivel az értékesítésnél az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
142. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltak alapján az általános forgalmi adót a vevõnek kell fizetnie.
A felszámoló a vagyont elsõsorban egyben kívánja
értékesíteni, így a meghirdetett vagyon egészére benyújtott pályázatokat elõnyben részesíti. A pályázati
ajánlatnak meg kell felelnie a részletes pályázati feltételeket tartalmazó dokumentumban elõírt feltételeknek.
A jelen ajánlattételi felhívás terjedelmi korlátaira tekintettel a kiíró a meghirdetett vagyon tételes leírását,
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valamint az ajánlattétel és értékelés feltételeit tájékoztatófüzetben közli, amely az AGRO-ALBA Zrt. székhelyén (1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9–11. IV. 2.)
munkanapokon 9–14 óra között tekinthetõ és vásárolható meg a jelen hirdetmény megjelenésétõl számított
12. napig, példányonként 100 000 Ft + áfa vételárért.
A pályázati ajánlat érvényességi feltétele, hogy az ajánlattevõ a jelen hirdetmény megjelenését követõ 13. napig a
megajánlott vételár 10%-át kitevõ bánatpénzt utaljon át a
felszámoló HBW Express Takarékszövetkezetnél vezetett
16200010- 63474093 számú számlájára.
A bánatpénz az eredménnyel pályázó szerzõdéskötésekor a vételárba beszámít.
Az ajánlatot pályázat útján, magyar nyelven írásban
kell benyújtani egy eredeti és egy másolati példányban,
,,HÍRÖS-IMMOBILIEN” megjelöléssel ellátott zárt borítékban a felszámoló (1055 Budapest, Balassi Bálint
u. 9–11. IV. 2.) alatti székhelyén munkanapokon 9 és
13 óra közötti idõben legkésõbb jelen hirdetmény Cégközlönyben való megjelenését (2008. október 9.) követõ
15. napig. A felszámoló csak a székhelyén leadott pályázati ajánlatokat fogadja be, postai úton pályázati
ajánlatot benyújtani nem lehet.
A pályázatok közjegyzõ jelenlétében kerülnek felbontásra a pályázatbenyújtási határidõ lejártát követõ 10 munkanapon belül, melyeket a felszámoló bizottsági ülésen bírál el, amelyrõl jegyzõkönyv készül.
Az elõvásárlásra jogosultak e jogukat a nyilvános értékesítés keretein belül gyakorolhatják olyan módon, hogy a
véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkoznak vételi szándékukról. A felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy az elõvásárlási jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályázati ajánlatok benyújtásának határidejéig írásban szíveskedjenek bejelenteni.
A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése értelmében több megfelelõ, azonos értékû (a vételár vonatkozásában legfeljebb
10%-kal eltérõ) ajánlat esetén nyilvános ártárgyalásra kerül sor.
A felszámoló fenntartja a jogot, hogy a pályázatot megfelelõ pályázat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa
és lezárja, amely jogcímen a felszámolóval szemben semmilyen kártérítési, kártalanítási igény nem érvényesíthetõ.
A pályázattal kapcsolatosan bõvebb felvilágosítást
dr. Ádám Beáta felszámolóbiztosnál, a 354-0985-ös telefonszámon munkaidõben lehet kapni.

A REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft. (Cg.:
[01 09 079347]; székhelye: 1116 Budapest, Hengermalom
út 1.; a továbbiakban kiíró), mint a REFRAPENT Ipari és
Kereskedelmi Kft. „f. a.” (Cg.: [07 09 009316]; székhelye: 2422 Mezõfalva, Selyemmajor 0269/9.; felszámolóbiztos: Somogyi Szabolcs) a Fejér Megyei Bíróság 1. Fpk.
07-07-000356/5. számú, a Cégközlönyben 2007. november 22-én (Cégközlöny 2007. évi 47. száma) közzétett vég-

2008/42. szám

zése alapján kijelölt felszámolója az 1997. évi XXVII. törvénnyel módosított, a csõdeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi IL tv. (a továbbiakban: Cstv.) 49. § (1) bekezdése, valamint 49/A. §-a
alapján 3/2008. számú
nyilvános pályázati felhívást
tesz közzé a REFRAPENT Kft. „f. a.” (a továbbiakban: eladó) tulajdonát képezõ alábbi vagyontárgyak értékesítése
érdekében:
1. Alapanyagok, késztermékek (Rsö03, Rsö13 tûzálló
õrlemény, samott õrlemény, gátkõ, egyéb tûzálló betongyártási alapanyagok). Az irányár 700 000 Ft + 140 000 Ft
áfa, mindösszesen bruttó 840 000 Ft (nyolcszáznegyvenezer forint).
2. Villamos fûtésû, programozható, kemencekocsis kemence. Az irányár 1 400 000 Ft + 280 000 Ft áfa, mindösszesen bruttó 1 680 000 Ft (egymillió-hatszáznyolcvanezer forint).
3. Tûzálló betongyártó sor (átfolyó betonkeverõ automata vízbeméréssel, vibroasztal pneumatikus leszorítással, görgõs pályasor, mobil silók). Az irányár 1 400 000 Ft
+ 280 000 Ft áfa, mindösszesen bruttó 1 680 000 Ft (egymillió-hatszáznyolcvanezer forint).
Ajánlatot benyújtani valamennyi vagyontárgyra együttesen, több vagyontárgyra együttesen, illetõleg valamely
vagyontárgyra lehet. A kiíró ajánlattételi felhívása az 1. tételként megjelölt alapanyagok, késztermékek tulajdonjogának átruházása tekintetében egységes és oszthatatlan.
A kiíró az 1. tételként megjelölt alapanyagokat, késztermékeket, mint egységes vagyont együttesen, egymástól elválaszthatatlanul kívánja átruházni, jelen nyilvános pályázati felhívása az 1. tétel vonatkozásában egységes és oszthatatlan.
A jelen ajánlattételi felhívás terjedelmi korlátaira tekintettel a kiíró a meghirdetett ingóságok leírását és jogi
helyzetét, valamint az ajánlattétel és értékelés feltételeit
tájékoztatóban közli, mely a REORG Kft. székhelyén
(1116 Budapest, Hengermalom út 1., Somogyi Szabolcs) munkanapokon 9–15 óra között díjtalanul megtekinthetõ, továbbá megvásárolható. A tájékoztató vételára: 5000 Ft + áfa.
A vagyontárgyak elõre egyeztetett idõpontban megtekinthetõk. Az idõpontot elõre egyeztetni kell a REORG
Kft. Székhelyén [tel.: 06 (1) 802-1512, Somogyi Szabolcs
felszámolóbiztos]. A megtekintésre, illetõleg a pályázattal
kapcsolatos egyéb információ szolgáltatására a kiíró munkanapokon 9 órától 15 óráig áll rendelkezésre.
A vagyontárgyakra ajánlatot olyan tulajdonszerzési képességgel rendelkezõ természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkezõ gazdasági társaságok és egyéb
szervezetek (továbbiakban: ajánlattevõ) tehetnek, akik a
tájékoztatót megvásárolták. Az eladóval szembeni hitelezõi követelések vételárba történõ beszámítására nincs
lehetõség.
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Az ajánlatokat
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1991. évi IL tv. (a továbbiakban: Cstv.) 49. § (1) bekezdése, valamint 49/A. §-a alapján 1/2008. számú

2008. október 27-én 9 és 10 óra között
nyilvános pályázati felhívást
lehet személyesen benyújtani a REORG Kft. székhelyén
(1116 Budapest, Hengermalom út 1.). A fenti határidõt követõen érkezett ajánlatok pályázati elbírálására nem kerül
sor. Az ajánlatokat zárt, (cég)jelzés nélküli borítékban, a
vagyontárgyakra vonatkozó ,,REFRAPENT Kft. f. a.
3/2008. ajánlat” megjelöléssel kérjük eljuttatni.
Az ajánlattevõnek az ajánlat tárgyát képezõ vagyontárgy(ak) bruttó irányára 10%-ának megfelelõ összegû
ajánlati biztosítékot (forintban) átutalással „REFRAPENT
Kft. „f. a.” – 3/2008. pályázat – ajánlati biztosíték” közleménnyel a dr. Rabóczki Gábor Ügyvédi Iroda OTP Bank
Rt.-nél vezetett 11713005-20388553 számú számláján letétbe kell helyeznie oly módon, hogy az összeg legkésõbb
2008. október 24-ével jóváírásra kerüljön.
Az ajánlatokat a kiíró bizalmasan kezeli, azok bontása
2008. október 27-én 10 órakor közjegyzõ jelenlétében történik, továbbá azokat a kiíró csak az ajánlattevõ hozzájárulása esetén hozza nyilvánosságra.
A beérkezett ajánlatokat a kiíró értékeli, és vevõkijelölés útján dönt az ajánlatok elfogadásáról. Ajánlat egy vagyontárgyra, több vagyontárgyra vagy valamennyi vagyontárgyra együttesen is benyújtható. A kiíró az adott vagyontárgy tekintetében azt az ajánlatot minõsíti elõnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel. A Cstv.
49/A. § (4) bekezdése értelmében több megfelelõ, azonos
értékû (bruttó vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal
eltérõ) ajánlat esetén 2008. október 27-én 11 órakor a kiíró
székhelyén (1116 Budapest, Hengermalom út 1.) ártárgyalásra kerül sor. Az elõvásárlásra jogosultak elõvásárlási jogukat a pályázatbontást követõen (az ártárgyalás idõpontjában) a helyszínen, illetve az ártárgyaláson történõ személyes megjelenés alkalmával tett nyilatkozattal és az elõvásárlási jogosultság igazolásával gyakorolhatják.
A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot
megfelelõ ajánlat hiányában bármely vagyontárgy tekintetében eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Ezen jogcímen sem a kiíróval, sem annak felszámolójával szemben
semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthetõ.

tesz közzé a KORR Kft. „f. a.” (a továbbiakban: eladó) tulajdonát képezõ, alábbi vagyontárgyak értékesítése érdekében:
1. Tárgyi eszközök (betonkeverõ gép, betonvibrátor,
fúróállvány, kézi vez. úthenger, olajtartály, láncfûrész,
vastartály, stb. valamint irodai berendezések). Az irányár
1 300 000 Ft + 260 000 Ft áfa, mindösszesen bruttó
1 560 000 Ft (egymillió-ötszázhatvanezer forint).
A kiíró ajánlattételi felhívása az 1. tételként megjelölt
tárgyi eszközök tulajdonjogának átruházása tekintetében
egységes és oszthatatlan. A kiíró az 1. tételként megjelölt
eszközöket, mint egységes vagyont együttesen, egymástól
elválaszthatatlanul kívánja átruházni, jelen nyilvános pályázati felhívása az 1. tétel vonatkozásában egységes és
oszthatatlan.
A jelen ajánlattételi felhívás terjedelmi korlátaira tekintettel a kiíró a meghirdetett ingóságok leírását és jogi
helyzetét, valamint az ajánlattétel és értékelés feltételeit
tájékoztatóban közli, mely a REORG Kft. székhelyén
(1116 Budapest, Hengermalom út 1., Somogyi Szabolcs) munkanapokon 9–15 óra között díjtalanul megtekinthetõ, továbbá megvásárolható. A tájékoztató vételára: 5000 Ft + áfa.
A vagyontárgyak elõre egyeztetett idõpontban megtekinthetõk. Az idõpontot elõre egyeztetni kell a REORG
Kft. székhelyén [tel.: 06 (1) 802-1512, Somogyi Szabolcs
felszámolóbiztos]. A megtekintésre, illetõleg a pályázattal
kapcsolatos egyéb információ szolgáltatására a kiíró munkanapokon 9 órától 15 óráig áll rendelkezésre.
A vagyontárgyakra ajánlatot olyan tulajdonszerzési képességgel rendelkezõ természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkezõ gazdasági társaságok és egyéb
szervezetek (továbbiakban: ajánlattevõ) tehetnek, akik a
tájékoztatót megvásárolták. Az eladóval szembeni hitelezõi követelések vételárba történõ beszámítására nincs
lehetõség.
Az ajánlatokat
2008. október 27-én 9 és 10 óra között

A REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft. (Cg.:
[01 09 079347]; székhelye: 1116 Budapest, Hengermalom
út 1.; a továbbiakban kiíró), mint a KORR Építõipari és
Fémipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.:
[01 09 881231]; székhelye: 1063 Budapest, Szinyei Merse
Pál u. 21. I. 5.; felszámolóbiztos: Somogyi Szabolcs) a Fõvárosi Bíróság 3. Fpk. 01-07-003602/4. számú, a Cégközlönyben 2008. január 3-án (Cégközlöny 2008. évi
1. száma) közzétett végzése alapján kijelölt felszámolója
az 1997. évi XXVII. törvénnyel módosított, a csõdeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló

lehet személyesen benyújtani a REORG Kft. székhelyén
(1116 Budapest, Hengermalom út 1.). A fenti határidõt követõen érkezett ajánlatok pályázati elbírálására nem kerül
sor. Az ajánlatokat zárt, (cég)jelzés nélküli borítékban, a
vagyontárgyakra vonatkozó ,,KORR Kft. f. a. 1/2008.
ajánlat” megjelöléssel kérjük eljuttatni.
Az ajánlattevõnek az ajánlat tárgyát képezõ vagyontárgy(ak) bruttó irányára 10%-ának megfelelõ összegû
ajánlati biztosítékot (forintban) átutalással „KORR Kft.
„f. a.” – 1/2008. pályázat – ajánlati biztosíték” közle-
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ménnyel a KORR Kft. „f. a.” MKB Bank Rt.-nél vezetett
10300002-10399368-49020011 számú számláján letétbe
kell helyeznie oly módon, hogy az összeg legkésõbb 2008.
október 24-ével jóváírásra kerüljön.
Az ajánlatokat a kiíró bizalmasan kezeli, azok bontása
2008. október 27-én 10 órakor közjegyzõ jelenlétében történik, továbbá azokat a kiíró csak az ajánlattevõ hozzájárulása esetén hozza nyilvánosságra.
A beérkezett ajánlatokat a kiíró értékeli, és vevõkijelölés útján dönt az ajánlatok elfogadásáról. Ajánlat egy vagyontárgyra, több vagyontárgyra vagy valamennyi vagyontárgyra együttesen is benyújtható. A kiíró az adott vagyontárgy tekintetében azt az ajánlatot minõsíti elõnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel. A Cstv.
49/A. § (4) bekezdése értelmében több megfelelõ, azonos
értékû (bruttó vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal
eltérõ) ajánlat esetén 2008. október 27-én 11 órakor a kiíró
székhelyén (1116 Budapest, Hengermalom út 1.) nyilvános ártárgyalásra kerül sor. Az elõvásárlásra jogosultak
elõvásárlási jogukat a pályázatbontást követõen (az ártárgyalás idõpontjában) a helyszínen, illetve az ártárgyaláson
történõ személyes megjelenés alkalmával tett nyilatkozattal és az elõvásárlási jogosultság igazolásával gyakorolhatják.
A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot
megfelelõ ajánlat hiányában bármely vagyontárgy tekintetében eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Ezen jogcímen sem a kiíróval, sem annak felszámolójával szemben
semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthetõ.

Az ÁFI Zrt. (Cg.: [01 10 041854]; székhelye: 1055 Budapest, Szent István krt. 1. I. em.), mint a Bite & Byte
Stúdió Digitális Reprodukciós Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. „f. a.” (Cg.: [13 09 085425]; székhelye: 2370
Dabas, Vasút u. 105.) bíróság által kijelölt felszámolója
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A pályázaton való részvétel feltétele:
A pályázati ajánlatot magyar nyelven kettõs, zárt borítékban, ,,Bite & Byte – PÁLYÁZAT” megjelöléssel a felszámoló irodájában kell átadni (1055 Budapest, Szent István krt. 1.), jelen közlemény Cégközlönyben való megjelenését (2008. október 9.) követõ 15. nap legkésõbb
12 óráig, vagy postai úton eljuttatni az 1399 Budapest,
Pf. 701/313 címre, úgy, hogy a küldemény a megjelölt határidõig a felszámoló irodájába beérkezzen.
A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a benyújtás
idõpontjáig a pályázatban megjelölt bánatpénz átutalásra
kerüljön az ÁFI Zrt. UniCredit Bank Hungary Rt.-nél vezetett 10900035-00000002-96040018 számú számlájára.
Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási határidõtõl számított 40 napig fenntartja. Az ajánlatoknak
tartalmazniuk kell: a pályázó nevét, lakhelyét, székhelyét,
a megajánlott vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, a vételár fedezetének igazolását.
A nyertes pályázónak a vételárat 8 napon belül kell
megfizetnie. Az ajánlatok 5 munkanapon belül elbírálásra
kerülnek. Ha több megfelelõ, azonos értékû (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázat érkezik,
a felszámoló nyilvános ártárgyalást tart, amelynek feltételeit írásban közli a pályázókkal. A bánatpénz a vételárba
beszámít, eredménytelen pályázat esetén 8 napon belül
visszafizetésre kerül.
A felszámoló felhívja az elõvásárlási joggal rendelkezõk figyelmét, hogy elõvásárlási jogukat a pályázat benyújtásának idõpontjáig írásban gyakorolhatják.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.
A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlatok hiányában – eredménytelennek nyilváníthatja.
A vagyontárgyakért kellékszavatosságot nem vállalunk, beszámítást nem fogadunk el.
A pályázattal kapcsolatban bõvebb információ kérhetõ
a 302-3422-es telefonszámon, felszámolóbiztos: dr. Lásztity Alexandra.

nyilvános pályázat
keretében értékesíti az adós cég vagyonának részét képezõ
peresített, kifejezetten bizonytalan kétes követelését a
REÁLSZISZTÉMA Dabasi Nyomda Zrt.-vel szemben az
alábbiak szerint:
A követelés összege: 59 598 E Ft + járulékai.
A követelés irányára: 20 000 000 Ft.
Bánatpénz: 2 000 000 Ft.
Az eladó a követelés érvényesíthetõségéért a felelõsséget a Ptk. 330. § (1) bekezdés a) pontja szerint kifejezetten
és egyértelmûen kizárja. A követelésre vonatkozóan rendelkezésre álló dokumentumokba, iratokba betekintést a
helyszínen biztosítjuk. Ezekrõl másolatot, feljegyzést készíteni nem áll módjában elõzetesen a pályázónak. A pályázat nyertese a szerzõdéskötést és a vételár teljes kifizetését követõen a rendelkezésre álló iratokat megkapja a vonatkozó jogszabályokban foglaltak figyelembevételével.

Az ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelõ Zrt. (Cg.:
[01 10 041854]; székhelye: 1055 Budapest, Szent István
krt. 1. I. 3.), mint a Víg-Wam Rendezvényszervezõ Kft.
„f. a.” (Cg.: [11 09 009378]; székhelye: 2800 Tatabánya,
Turul u. 5. II. 4.) Komárom-Esztergom Megyei Bíróság által kijelölt felszámolója,
nyilvános pályázat
útján értékesíteni kívánja a felszámolás alá került társaság
készletét:
1. A társaság teljes készletállománya porcelán, valamint üveg ajándéktárgyakból, munkaruházatból, kiegészítõkbõl tevõdik össze.
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A felszámoló a társaság fenti vagyonelemeit egyben,
egy egységként kívánja értékesíteni, az egyes tételekre tett
ajánlatokat érvénytelennek tekinti.
Az 1. pontban felsorolt vagyon együttes pályázati irányára: 286 000 Ft + áfa.
A pályázaton való részvétel feltételei:
– Pályázati irányár 10%-ának megfelelõ összegû bánatpénz megfizetése a felszámoló UniCredit Bank Rt.-nél
vezetett 10900035-00000002-96040018 számú elkülönített bankszámlájára.
– A bánatpénz eredménytelen pályázat esetén 30 napon
belül a pályázó részére visszafizetésre kerül.
– A pályázatot legkésõbb (az ajánlott vételár és fizetési mód megjelölésével) jelen hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008. október 9.) számított
15. napon 12 óráig kell leadni személyesen az ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent
István krt. 1. szám I. emeleti székhelyén.
– Az ajánlatot zárt borítékban kell elhelyezni, a borítékon kérjük feltüntetni: ,,Víg-Wam Kft. f. a. pályázat”.
– Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult
tisztségviselõ aláírási címpéldányát, a megajánlott bruttó
vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot arról,
hogy az ajánlattevõ 60 napos ajánlati kötöttséget vállal.
– Az ajánlat benyújtásakor igazolni kell a bánatpénz
megfizetését.
– A pályázatok bontása közjegyzõ jelenlétében történik.
– A pályázat eredményérõl a felszámoló a bontástól
számított 15 napon belül írásban is értesíti az ajánlattevõket.
– A teljes vételár megfizetése a tulajdonba adás feltétele.
– A beszámítást a Cstv. kizárja.
A felszámoló a pályázatot megfelelõ pályázat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.
A beérkezett ajánlatok alapján a felszámoló nyilvános
értékesítési versenytárgyalást tart, amennyiben a megfelelõ megajánlott vételárak közötti eltérés 10%-on belül van.
Ennek helyérõl, idejérõl, szabályairól írásban értesíti az
ajánlattevõket.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad dr. Molnár István felszámolóbiztos munkanapokon 9–11 óra
között, a 06 (1) 302-3420-as telefonszámon.

A Pátria Consult Zrt. (Cg.: [01 10 044933]; 1034 Budapest, Seregély u. 13.) mint a TAMÁS-KERÁMIA Kézmûvesipari és Kereskedelmi Kft. „f. a.” (Cg.:
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[17 09 004736]; 7100 Szekszárd, Halász B. u. 4.) felszámolója
pályázat
útján értékesíti a felszámolás alatt álló társaság tulajdonát
képezõ:
7100 Szekszárd, Rózsa u. 30/B 3217. helyrajzi szám
alatt felvett 317 m2 területû telek, és a telken lévõ 63 m2
alapterületû felépítményt.
Irányár: 4 700 000 Ft + áfa.
Az ingatlan elõzetesen telefonon egyeztetett idõpontban [06 (1) 388-8101; Németh Brigitta] tekinthetõ meg.
Az ingatlanra a kellékszavatosságot a felszámoló
kizárja.
A pályázatokat 1 példányban, magyar nyelven, zárt borítékban TAMÁS-KERÁMIA Kft. „f. a.” pályázat megjelöléssel, a pályázóra történõ utalás nélkül
2008. október 27-én 12 óráig
történõ beérkezési idõpontig a felszámoló, 1034 Budapest,
Seregély u. 13. szám alatti székhelyére postai úton, vagy
személyesen lehet benyújtani.
A személyesen benyújtott pályázat átvételérõl a felszámoló igazolást állít ki.
A pályázatok bontására a benyújtásra megadott határidõtõl számított 8 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor.
A pályázatnak elsõdlegesen tartalmaznia kell:
– a pályázó nevét, címét, adatait, telefon/fax elérhetõségét, gazdálkodószervezet esetében 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, az aláírásra jogosult(ak) aláírási címpéldányát, magánszemély pályázó adóazonosító számát,
– a megajánlott áfa nélküli vételárat,
– a pályázat benyújtásának határidejétõl számított
60 napi idõtartamra ajánlati kötöttség vállalását,
– a fizetési feltételeket,
– kötelezettségvállalást arra, hogy a pályázat megnyerése esetén a vételárat átutalással az adásvételi szerzõdésben foglaltak szerint forintban megfizeti,
– 1 000 000 Ft összegû bánatpénz befizetésének igazolását, melyet a TAMÁS-KERÁMIA Kft. „f. a.” bánatpénz
megjelöléssel a felszámoló Pátria Consult Zrt. MKB
Zrt.-nél vezetett 10300002-20351229-70143285 számú
bankszámlájára kell befizetni,
– a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem
esik ingatlanszerzési korlátozás alá,
– a pályázó banki kapcsolatát és bankszámlaszámát,
hogy sikertelen pályázata esetén a felszámoló intézkedhessen a bánatpénz visszautalásáról.
A bánatpénz az eredményesen pályázó esetében a vételárba beszámítást nyer. A megfelelõ, legmagasabb vételárat
ajánló érvényesen pályázó és azon megfelelõ érvényes pályázatot benyújtók között, akiknél az ajánlati ár a legmagasabb ajánlati ár 90%-át eléri, a felszámoló a pályázatok felbontását követõ 10 napon belül nyilvános ártárgyalást tart.
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Eredménytelen pályázat esetén a felszámoló a bánatpénz visszafizetésérõl intézkedik.
Követelés beszámítására lehetõség nincs.
A felszámolási eljárás lefolytatására a hatályos 1991.
évi IL. tv. rendelkezései az irányadóak.
A felszámoló felhívja az elõvásárlásra jogosultakat arra,
hogy elõvásárlási szándékukat a pályázat benyújtásának
határidejéig írásban jelentsék be ezen jogukat igazoló okiratok másolatával, és a véglegesen kialakult vételár ismeretében elõvásárlási jogukat a hatályos Cstv.-ben foglaltak
szerint gyakorolhatják.
A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek
nyilvánítsa.
További felvilágosítást ad Merkné Karámos Ágnes felszámolóbiztos a 06 (1) 388-8101-es telefonszámon.

A Pátria Consult Zrt. (Cg.: [01 10 044933]; 1034 Budapest, Seregély u. 13.) mint a MOBIL GARÁZS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [08 09 008710];
9024 Gyõr, Zrínyi út 54.) felszámolója
pályázat
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– a pályázat benyújtásának határidejétõl számított 60
napi idõtartamra ajánlati kötöttség vállalását,
– a fizetési feltételeket,
– kötelezettségvállalást arra, hogy a pályázat megnyerése esetén a vételárat átutalással az adásvételi szerzõdésben foglaltak szerint forintban megfizeti,
– 50 000 Ft összegû bánatpénz befizetésének igazolását, melyet a felszámoló Pátria Consult Zrt. (1034 Budapest, Seregély u. 13.) irodájának pénztárába kell befizetni.
A bánatpénz az eredményesen pályázó esetében a vételárba beszámítást nyer. A megfelelõ, legmagasabb vételárat
ajánló érvényesen pályázó és azon megfelelõ érvényes pályázatot benyújtók között, akiknél az ajánlati ár a legmagasabb ajánlati ár 90%-át eléri, a felszámoló a pályázatok felbontását követõ 10 napon belül nyilvános ártárgyalást tart.
Eredménytelen pályázat esetén a felszámoló a bánatpénz visszafizetésérõl intézkedik.
Követelés beszámítására lehetõség nincs.
A felszámolási eljárás lefolytatására a hatályos 1991.
évi IL. tv. rendelkezései az irányadóak.
A felszámoló felhívja az elõvásárlásra jogosultakat arra,
hogy elõvásárlási szándékukat a pályázat benyújtásának
határidejéig írásban jelentsék be ezen jogukat igazoló okiratok másolatával, és a véglegesen kialakult vételár ismeretében elõvásárlási jogukat a hatályos Cstv.-ben foglaltak
szerint gyakorolhatják.
A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek
nyilvánítsa.
További felvilágosítást ad Merkné Karámos Ágnes felszámolóbiztos a 06 (1) 388-8101-es telefonszámon.

útján értékesíti a felszámolás alatt álló társaság tulajdonát
képezõ:
VOLKSWAGEN TRANSPORTERT (gyártási éve:
1993).
Irányár: 300 000 Ft + áfa.
A gépjármû elõzetesen telefonon egyeztetett idõpontban [06 (1) 388-8101; Merkné Karámos Ágnes] tekinthetõ
meg.
A gépjármûre a kellékszavatosságot a felszámoló kizárja.
A pályázatokat 1 példányban, magyar nyelven, zárt borítékban MOBIL GARÁZS Kft. „f. a.” pályázat megjelöléssel, a pályázóra történõ utalás nélkül

A Pátria Consult Zrt. (Cg.: [01 10 044933]; 1034 Budapest, Seregély u. 13.) mint a Márton Építõipari és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [17 09 004549]; 7100 Szekszárd,
Kuruc u. 18.) felszámolója

2008. október 27-én 12 óráig

pályázat

történõ beérkezési idõpontig a felszámoló 1034 Budapest,
Seregély u. 13. szám alatti székhelyére postai úton, vagy
személyesen lehet benyújtani.
A személyesen benyújtott pályázat átvételérõl a felszámoló igazolást állít ki.
A pályázatok bontására a benyújtásra megadott határidõtõl számított 8 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor.
A pályázatnak elsõdlegesen tartalmaznia kell:
– a pályázó nevét, címét, adatait, telefon/fax elérhetõségét, gazdálkodószervezet esetében 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, az aláírásra jogosult(ak) aláírási címpéldányát, magánszemély pályázó adóazonosító számát,
– a megajánlott áfa nélküli vételárat,

útján értékesíti a felszámolás alatt álló társaság tulajdonát
képezõ:
7195 Mucsi, belterület, 46. helyrajzi szám alatt felvett 2403 m2 területû telek, és a telken lévõ 545 m2 alapterületû felépítmények.
A telken földbe süllyesztve 2 db nagyobb méretû olajtartály található.
Irányár: 15 400 000 Ft + áfa.
Az ingatlan elõzetesen telefonon egyeztetett idõpontban [06 (1) 388-8101; Merkné Karámos Ágnes] tekinthetõ
meg.
Az ingatlanra a kellékszavatosságot a felszámoló kizárja.
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A pályázatokat 1 példányban, magyar nyelven, zárt borítékban MÁRTON Kft. „f. a.” pályázat megjelöléssel, a
pályázóra történõ utalás nélkül
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További felvilágosítást ad Merkné Karámos Ágnes felszámolóbiztos a 06 (1) 388-8101-es telefonszámon.

2008. november 4-én 12 óráig
történõ beérkezési idõpontig a felszámoló, 1034 Budapest,
Seregély u. 13. szám alatti székhelyére postai úton, vagy
személyesen lehet benyújtani.
A személyesen benyújtott pályázat átvételérõl a felszámoló igazolást állít ki.
A pályázatok bontására a benyújtásra megadott határidõtõl számított 8 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor.
A pályázatnak elsõdlegesen tartalmaznia kell:
– a pályázó nevét, címét, adatait, telefon/fax elérhetõségét, gazdálkodószervezet esetében 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, az aláírásra jogosult(ak) aláírási címpéldányát, magánszemély pályázó adóazonosító számát,
– a megajánlott áfa nélküli vételárat,
– a pályázat benyújtásának határidejétõl számított
60 napi idõtartamra ajánlati kötöttség vállalását,
– a fizetési feltételeket,
– kötelezettségvállalást arra, hogy a pályázat megnyerése esetén a vételárat átutalással az adásvételi szerzõdésben foglaltak szerint forintban megfizeti,
– 2 000 000 Ft összegû bánatpénz befizetésének igazolását, melyet a MÁRTON Kft. „f. a.” bánatpénz megjelöléssel a felszámoló Pátria Consult Zrt. MKB Zrt.-nél vezetett 10300002-20351229-70833285 számú bankszámlájára kell befizetni,
– a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem
esik ingatlanszerzési korlátozás alá,
– a pályázó banki kapcsolatát és bankszámlaszámát,
hogy sikertelen pályázata esetén a felszámoló intézkedhessen a bánatpénz visszautalásáról.
A bánatpénz az eredményesen pályázó esetében a vételárba beszámítást nyer. A megfelelõ, legmagasabb vételárat
ajánló érvényesen pályázó és azon megfelelõ érvényes pályázatot benyújtók között, akiknél az ajánlati ár a legmagasabb ajánlati ár 90%-át eléri, a felszámoló a pályázatok felbontását követõ 10 napon belül nyilvános ártárgyalást tart.
Eredménytelen pályázat esetén a felszámoló a bánatpénz visszafizetésérõl intézkedik.
Követelés beszámítására lehetõség nincs.
A felszámolási eljárás lefolytatására a hatályos 1991.
évi IL. tv. rendelkezései az irányadóak.
A felszámoló felhívja az elõvásárlásra jogosultakat arra,
hogy elõvásárlási szándékukat a pályázat benyújtásának
határidejéig írásban jelentsék be ezen jogukat igazoló okiratok másolatával, és a véglegesen kialakult vételár ismeretében elõvásárlási jogukat a hatályos Cstv.-ben foglaltak
szerint gyakorolhatják.
A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek
nyilvánítsa.

A NOVENT Kft. (Cg.: [12 09 000931]; 3100 Salgótarján, Kun utca 2.) mint a KÍGYÓ-PHARMA Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft. „f. a.” (Cg.: [07 09 002152]; 2458
Kulcs, Virághegyi út 6714. hrsz.) kijelölt felszámolója
pályázati felhívást
tesz közzé a társaság alábbi vagyonelemeinek nyilvános
értékesítésére:
1. Gyógyszertári berendezések (szekrények, asztalok,
polcok, egyéb berendezések) lista szerint.
Irányár: 200 000 Ft + áfa.
2. Gyógyszertári használt felszerelések (porüvegek, tégelyek, patendulák, keverõ eszközök, mérõhengerek, mérlegek) lista szerint.
Irányár: 280 000 Ft + áfa.
A meghirdetett ingóságok – a vételárat tételenként külön is megjelölve – egy csomagban pályázhatók.
A meghirdetett berendezések és felszerelések listája a
felszámoló irodájában, az ingóságok a Dunaújváros, Vasmû út 35. sz. alatt a felszámolóval történõ egyeztetés után
tekinthetõk meg.
A meghirdetett berendezésekre és felszerelésekre kellékszavatosságot a felszámoló nem vállal.
A pályázatokat a Cégközlönyi közzétételt (2008. október 9.) követõ 18. nap 14. órájáig beérkezõleg kell eljuttatni a felszámoló Salgótarján, Kun u. 2. sz. alatti
irodájába.
A pályázatok bontása a beadási határidõt követõ 10 napon belül, elbírálása a bontást követõ 10 napon belül történik. Nyilvános ártárgyalásra – megfelelõ árajánlatok esetén – az azonos értékû (árajánlat tekintetében legfeljebb
10%-kal eltérõ) pályázatot benyújtók között kerül sor,
melyrõl a jogosultakat a felszámoló írásban értesíti.
A pályázaton való részvétel feltétele:
– a pályázó (név, képviselõ, cím, telefon-, bankszámlaszám, cégjegyzékszám, statisztikai szám, adószám), valamint az ajánlati ár egyértelmû meghatározása,
– a bruttó irányár 10%-ának megfelelõ bánatpénz letétbe helyezése a felszámolónál, vagy átutalással a
11741000-20168544 számú bankszámlára a teljesítés igazolásával,
– 30 napos ajánlati kötöttség vállalása.
A felszámoló fenntartja magának a jogot arra, hogy a
nyilvános értékesítést – megfelelõ pályázat hiányában –
eredménytelennek nyilvánítsa.
Érdeklõdni lehet Balázs Miklós felszámolónál [Salgótarján, Kun utca 2., telefon/fax: 06 (32) 317-480].
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Az AGRO-ALBA Zrt. (Cg: 01 10 043170]; 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9–11. IV. 2.) mint a BATTAFIT
Kft. „f. a” (Cg.: [10 09 128316]; 3300 Eger, Hatvanikapu
u. 9. 1/2.) felszámolója, az 1991. évi IL. törvény 49/A. §
(1) bekezdése alapján a jelen hirdetménnyel
nyilvános pályázati felhívást
tesz közzé a BATTAFIT Kft „f. a.” tulajdonát képezõ,
alábbiakban felsorolt vagyontárgyak nyilvános értékesítésére, illetõleg a vagyontárgyak tulajdonjogának átszállásáig annak üzemeltetésére:
– a Százhalombatta, Dunafüredi út 5. szám alatti
2375 m2 területû sportközpont elnevezésû ingatlan,
– a fenti ingatlan berendezései, gépei, sporteszközei.
A meghirdetett ingatlan irányára: 300 000 000 Ft, (háromszázmillió forint),
a mûszaki berendezések irányára: 70 000 000 Ft (hetvenmillió forint),
gépek, berendezések irányára pedig: 30 000 000 Ft (harmincmillió forint), amely összegek az általános forgalmi
adót nem tartalmazzák, mivel az értékesítésnél az általános
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §
(1) bekezdés g) pontjában foglaltak alapján az általános
forgalmi adót a vevõnek kell fizetnie.
A meghirdetett vagyonelemek egyben történõ üzemeltetésének nettó bérleti díja minimálisan havi 1 400 000 Ft,
(egymillió-négyszázezer forint).
A felszámoló a vagyont egyben kívánja értékesíteni, így
a meghirdetett vagyon egészére lehet csak pályázati ajánlatot benyújtani. A pályázati ajánlatnak meg kell felelnie a
részletes pályázati feltételeket tartalmazó dokumentumban elõírt feltételeknek.
A jelen ajánlattételi felhívás terjedelmi korlátaira tekintettel a kiíró a meghirdetett vagyon tételes leírását, valamint az ajánlattétel és értékelés feltételeit tájékoztatófüzetben közli, amely az AGRO-ALBA Zrt. székhelyén (1055
Budapest, Balassi Bálint u. 9–11. IV. 2.) munkanapokon
9–14 óra között tekinthetõ és vásárolható meg a jelen hirdetmény megjelenésétõl számított 12. napig, példányonként 100 000 Ft + áfa vételárért.
A pályázati ajánlat érvényességi feltétele, hogy az
ajánlattevõ a jelen hirdetmény megjelenését követõ
13. napig a megajánlott vételár 10%-át kitevõ bánatpénzt utaljon át a BATTAFIT Kft. „f. a.” HBW Express
Takarékszövetkezetnél vezetett 16200010-60508968
számú számlájára.
A bánatpénz az eredménnyel pályázó szerzõdéskötésekor a vételárba beszámít.
Az ajánlatot pályázat útján, magyar nyelven írásban kell
benyújtani egy eredeti és egy másolati példányban, ,,BATTAFIT PÁLYÁZAT” megjelöléssel ellátott zárt borítékban a felszámoló 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9–11.
IV. 2. sz. alatti székhelyén munkanapokon 9 és 14 óra közötti idõben legkésõbb jelen hirdetmény Cégközlönyben
való megjelenését (2008. október 9.) követõ 15. napig.
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A felszámoló csak a székhelyén leadott pályázati ajánlatokat fogadja be, postai úton pályázati ajánlatot benyújtani
nem lehet.
A pályázatok közjegyzõ jelenlétében kerülnek felbontásra a pályázatbenyújtási határidõ lejártát követõ 10 munkanapon belül, melyeket a felszámoló bizottsági ülésen bírálja el, amelyrõl jegyzõkönyv készül.
Az elõvásárlásra jogosultak e jogukat a nyilvános értékesítés keretein belül gyakorolhatják olyan módon, hogy a
véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkoznak vételi szándékukról. A felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy az elõvásárlási jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályázati ajánlatok benyújtásának határidejéig írásban jelentsék be.
A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése értelmében több megfelelõ, azonos értékû (a vételár vonatkozásában legfeljebb
10%-kal eltérõ) ajánlat esetén nyilvános ártárgyalásra kerül sor.
A felszámoló fenntartja a jogot, hogy a pályázatot megfelelõ pályázat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa
és lezárja, amely jogcímen a felszámolóval szemben semmilyen kártérítési, kártalanítási igény nem érvényesíthetõ.
A pályázattal kapcsolatosan bõvebb felvilágosítást
dr. Ádám Beáta felszámolóbiztosnál a 06 (1) 354-0985-ös
telefonszámon, munkaidõben lehet kapni.

Az AGRO-ALBA Zrt. (Cg.: [01 10 043170]; 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9–11. IV. 2.) mint a CO-CO CAR
Kft. „f. a.” (Cg.: [01 09 900214]; 1112 Budapest, Zólyomi út 34.) felszámolója, az 1991. évi IL. törvény 49/A. §
(1) bekezdése alapján a jelen hirdetménnyel
nyilvános pályázati felhívást
tesz közzé a CO-CO CAR Kft. „f. a.” tulajdonát képezõ,
alábbiakban felsorolt vagyonelem nyilvános értékesítésére:
– a Tiszaalpár, Deák Ferenc u. 80. szám alatti 2900 m2
alapterületû halászcsárda elnevezésû ingatlan,
– A fenti ingatlan berendezései.
A meghirdetett ingatlan irányára: 160 000 000 Ft, (egyszázhatvanmillió forint), amely összeg az általános forgalmi adót nem tartalmazza, mivel az értékesítésnél az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
142. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltak alapján az általános forgalmi adót a vevõnek kell fizetnie.
A felszámoló a vagyont egyben kívánja értékesíteni, így
a meghirdetett vagyon egészére lehet csak pályázati ajánlatot benyújtani. A pályázati ajánlatnak meg kell felelnie a
részletes pályázati feltételeket tartalmazó dokumentumban elõírt feltételeknek.
A jelen ajánlattételi felhívás terjedelmi korlátaira tekintettel a kiíró a meghirdetett vagyon tételes leírását, valamint az ajánlattétel és értékelés feltételeit tájékoztatófüzet-
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ben közli, amely az AGRO-ALBA Zrt. székhelyén (1055
Budapest, Balassi Bálint u. 9–11. IV. 2.) munkanapokon
9–14 óra között tekinthetõ és vásárolható meg a jelen hirdetmény megjelenésétõl számított 12. napig, példányonként 100 000 Ft + áfa vételárért.
A pályázati ajánlat érvényességi feltétele, hogy az ajánlattevõ a jelen hirdetmény megjelenését követõ 13. napig a
megajánlott vételár 10%-át kitevõ bánatpénzt utaljon át a
felszámoló HBW Express Takarékszövetkezetnél vezetett
16200010-63474093 számú számlájára.
A bánatpénz az eredménnyel pályázó szerzõdéskötésekor a vételárba beszámít.
Az ajánlatot pályázat útján, magyar nyelven írásban kell
benyújtani egy eredeti és egy másolati példányban,
,,CO-CO CAR PÁLYÁZAT” megjelöléssel ellátott zárt
borítékban a felszámoló 1055 Budapest, Balassi Bálint
u. 9–11. IV. 2. sz. alatti székhelyén munkanapokon 9 és
13 óra közötti idõben legkésõbb jelen hirdetmény Cégközlönyben való megjelenését (2008. október 9.) követõ
15. napig. A felszámoló csak a székhelyén leadott pályázati ajánlatokat fogadja be, postai úton pályázati ajánlatot benyújtani nem lehet.
A pályázatok közjegyzõ jelenlétében kerülnek felbontásra a pályázat benyújtási határidõ lejártát követõ 10 munkanapon belül, melyeket a felszámoló bizottsági ülésen bírálja el, amelyrõl jegyzõkönyv készül.
Az elõvásárlásra jogosultak e jogukat a nyilvános értékesítés keretein belül gyakorolhatják olyan módon, hogy a
véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkoznak vételi szándékukról. A felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy az elõvásárlási jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályázati ajánlatok benyújtásának határidejéig írásban jelentsék be.
A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése értelmében több megfelelõ, azonos értékû (a vételár vonatkozásában legfeljebb
10%-kal eltérõ) ajánlat esetén nyilvános ártárgyalásra kerül sor.
A felszámoló fenntartja a jogot, hogy a pályázatot, megfelelõ pályázat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa
és lezárja, amely jogcímen a felszámolóval szemben semmilyen kártérítési, kártalanítási igény nem érvényesíthetõ.
A pályázattal kapcsolatosan bõvebb felvilágosítást
dr. Ádám Beáta felszámolóbiztosnál a 06 (1) 354-0985-ös
telefonszámon, munkaidõben lehet kapni.

A Duna Libra Közgazdász Zrt. (Cg.: [01 10 042004];
1062 Budapest, Andrássy út 91.) mint a Balusztrád Kivitelezõ Zrt. (Cg.: [01 10 045143]; 1105 Budapest, Körösi
Csoma út 53–55.) „f. a.” kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján kívánja értékesíteni az adós gazdálkodószervezet tulajdonát képezõ ingóságokat és követeléseket:
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Készletek (elfekvõ, kisebb mennyiségû különbözõ hideg-, melegburkolatok stb.)
Bruttó érték: 6 800 000 Ft (hatmillió-nyolcszázezer forint).
A meghirdetett vagyon bruttó értéke összesen:
6 800 000 Ft (hatmillió-nyolcszázezer forint).
A pályázaton való részvétel feltétele a pályázati határidõn belül a bánatpénz befizetése és a befizetésrõl szóló bizonylat csatolása a pályázathoz.
Az ajánlattevõk a Balusztrád Zrt. „f. a.” összes ingóságára egyszerre, valamint az egyes vagyonelemekre külön
is tehetnek pályázati ajánlatot.
A bánatpénz nagysága 680 000 Ft (hatszáznyolcvanezer forint).
A pályázat kiírója az értékesítésre felkínált vagyontárgyakra kellékszavatosságot nem vállal.
A vételárat a pályázati feltételfüzetben meghatározottak
szerint, átutalással kell megfizetni a szerzõdéskötéstõl számított 8 napon belül. Beszámítás a Cstv. szerint kizárt.
Az elõvásárlásra jogosultak jogaikat pályázatbontásakor gyakorolhatják.
A felszámolás a többször módosított 1991. évi
XLIX. törvény szerint folyik.
Az ajánlat érvényességének feltétele a fentiekben meghatározott összegû bánatpénznek az elõzetes megfizetése a
Balusztrád Zrt. „f. a.” MKB Nyrt.-nél vezetett 1030000246601919-00003285 számú bankszámlájára, „Balusztrád
Kivitelezõ Zrt. f. a. pályázat” megjelöléssel, illetve a feltételfüzetben foglaltaknak való megfelelõség. A pályázati
ajánlatban 90 napos ajánlati kötöttséget kell vállalni.
Kérjük a pályázókat, hogy pályázati ajánlatukat egy eredeti példányban, magyar nyelven, a pályázóra való utalás
nélküli „Balusztrád Zrt. jeligével feliratozott zárt borítékban,
2008. október 27-én
10 (tíz) és 11 (tizenegy) óra között
a felszámoló irodájában (1062 Budapest, Andrássy út 91.),
a feltételfüzetben meghatározott módon, tartalommal és
kellékekkel nyújtsák be.
A feltételfüzet a pályázat megjelenését követõ naptól a
benyújtás határnapját megelõzõ munkanapig, naponta
10–14 óra között a felszámoló székhelyén megtekinthetõ
és megvásárolható. A pályázati ajánlatokat a beadás határidejétõl számított 8 napon belül közjegyzõ jelenlétében
bontjuk fel. A pályázatbontáson részt vehetnek azok a pályázók, akik a pályázatot határidõben benyújtottnak és a
bánatpénz határidõben történõ befizetését igazolni tudják.
A megfelelõ pályázati ajánlatokat a felszámoló az árajánlatok nagysága, illetve a feltételfüzetben foglaltak vállalása alapján bírálja el.
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Amennyiben valamely megfelelõ ajánlati ár a legmagasabb ajánlati ár 90%-át eléri, a felszámoló a pályázók között – közjegyzõ jelenlétében – nyilvános ártárgyalást tart.
A benyújtott pályázati ajánlatokat – az ártárgyalás esetét
kivéve – menet közben módosítani nem lehet.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, a pályázatot a felszámoló
megfelelõ ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja.
További felvilágosítással Könczöl Adél (413-0807)
készséggel áll rendelkezésre.

A MÁTRAHOLDING Gazdasági és Tanácsadó Zrt.
(Cg.: [01 10 043926]; 1146 Budapest, Cházár András
u. 9.) mint a MIZSE-SZÁRÍTÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [02 09 070752]; 7632 Pécs,
Littke J. u. 36.) adós társaság a Fõvárosi Bíróság 7. Fpk.
02-06-000531/10. sz. végzéssel kijelölt felszámolója az
1997. évi XXVII. törvénnyel módosított 1991. évi IL. tv.
hatályos rendelkezései alapján
nyilvános pályázat
útján értékesíti adós társaság kizárólagos tulajdonában
lévõ, alábbi vagyonelemeket:
Az illetékes földhivatal nyilvántartásában szereplõ
1. hrsz.: 0279/2., természetben, 6050 Lajosmizse-alsó
240. raktárhelyiség.
Irányár: 24 000 000 Ft.
Részletezve:
A telek értéke: 3 100 000 Ft.
A felépítmény értéke: 17 800 000 Ft.
2. A berendezések értéke: 3 100 000 Ft.
Bánatpénz: 2 400 000 Ft.
Felszámoló az értékesíteni kívánt vagyonelemeket kizárólag együtt értékesíti.
Az ajánlatokat részletesen, vagyonelemenként kérjük
megadni.
Az ajánlati árat a 2008. január 1-jétõl érvényes új áfatörvény (az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény) értelmében a hatályos szabályozás szerint fordított áfafizetés szabályai szerint kérjük megadni.
A felszámoló kellékszavatosságot, garanciát nem vállal.
Az ingatlant a felszámoló megtekintett állapotban értékesíti.
A pályázat benyújtási határideje:
2008. október 27. (hétfõ) 12 óráig.
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A pályázat benyújtásának helye: MÁTRAHOLDING
Zrt. felszámolói iroda (1146 Budapest, Cházár A. u. 9.).
A pályázat bontása közjegyzõ jelenlétében történik.
A pályázat alapfeltételei:
A pályázaton magyar és külföldi természetes személy,
jogi személyiséggel rendelkezõ, valamint jogi személyiség nélküli társaság vehet részt.
Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkezõ kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerzõdéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetõk.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és
jogilag kötelezõ erejû nyilatkozatát az alábbiakban:
– a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyontárgyat meg kívánja vásárolni,
– az ár, melyet a pályázó a meghirdetett ingatlanért (tételenkénti bontásban) fizet, a pályázati árat nettó összegben kell meghatározni forintban (HUF),
– a fizetés módja és ütemezése,
– pályázó vállalását, hogy az adásvételi szerzõdés megkötésétõl számított 30 napon belül a vételárat megfizeti,
– a 30 napon belüli fizetõképességet banki vagy egyéb
igazolással bizonyítja (fedezetigazolás, hitelígérvény vagy
a letéteményes ügyvéd által igazolt ügyvédi letét),
– 1 hónapnál nem régebbi, 1 példány eredeti cégkivonat jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági
társaság esetén,
– jogi személy vagy jogi személyiég nélküli gazdasági
társaság esetén 1 példány eredeti, vagy hitelesített aláírási
címpéldány,
– minimum 60 napos szerzõdéskötési kötelezettség
vállalása,
– egyéni vállalkozó esetén közjegyzõ által hitelesített
vállalkozói igazolvány 30 napnál nem régebbi másolati
példány csatolása.
A vételi szándék bizonyítására a megjelölt bánatpénzt a
pályázat benyújtásának határidejéig át kell utalni a MÁTRAHOLDING Zrt. Jógazda Szövetkezeti Takarékpénztárnál vezetett 54700082-18004573-00000000 számú számlájára (közlemény rovatba: MIZSE-SZÁRÍTÓ Kft. „f. a.”
bánatpénz) fizethetõ be. A bánatpénzre a Ptk. vonatkozó
rendelkezései az irányadók. A nyertes pályázó bánatpénze
a vételárba beszámít, míg a többi pályázó bánatpénzét a
pályázat kiértékelését követõen, legkésõbb 8 napon belül
vissza kell fizetni.
A pályázatot személyesen, vagy meghatalmazott útján
lehet benyújtani a megjelölt címre, zárt, cégjelzés nélküli
borítékban, 2 példányban, magyar nyelven. A borítékra rá
kell írni: ,,MIZSE-SZÁRÍTÓ Kft. f. a. – Pályázat”.
A postán küldött pályázatokat dupla borítékban kérjük
elhelyezni, a belsõre legyen ráírva a „pályázat nem nyitható fel”.
A bánatpénzt ez esetben is a pályázati feltételekben
megadott módon kell befizetni.
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Érvénytelen a pályázat:
– amely nem határozza meg egyértelmûen a nettó módon megajánlott árat (részletes vagyonelemenként),
– amelyet nem a kiírásban meghatározott határidõben,
vagy nem az ott megjelölt helyen, vagy nem zárt borítékban, megadott felirattal ellátva nyújtották be, vagy
– amely nem felel meg egyébként a pályázati kiírás
alapfeltételeiben foglaltaknak, vagy amelyhez a pályázó
nem csatolta a bánatpénz befizetésérõl szóló átutalást,
vagy nem fizette be a bánatpénzt,
– a cégkivonat hiányzik, vagy 1 hónapnál régebbi,
– egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány
másolata hiányzik, vagy egy hónapnál régebbi.
A pályázatok kézhezvétele, felbontása és értékelése:
A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében történik. A közjegyzõ általi pályázatbontásra a benyújtási határidõt követõ 8 napon belül kerül sor.
A kiíró képviselõje megvizsgálja a pályázatok érvényegységét, a közjegyzõ az eljárásról jegyzõkönyvet készít.
A bontást követõen a pályázatokat a felszámolóbiztos 8
napon belül értékeli és kialakítja a pályázatok közötti sorrendet.
A pályázatok elbírálásának eredményérõl a kiíró az érdekelteket írásban értesíti.
A kiíró a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.
Egyéb feltételek:
A pályázó a megadott határidõn belül köteles az adásvételi szerzõdést megkötni.
A megkötendõ adásvételi szerzõdésre a magyar jog az
irányadó.
A pályázattal kapcsolatos minden költség a pályázat sikerétõl függetlenül a pályázót terheli.
Felhívjuk az elõvásárlásra jogosultat, illetve opciós jog
jogosultat, hogy ezen jogukat a pályázat leadásának határidejéig írásban jelentsék be a felszámolónak. Ezen jogukat
a Cstv. elõírásai szerint a nyilvános értékesítésen gyakorolhatják.
A felszámoló a beszámítás lehetõségét kizárja, kivéve a
nyertes pályázó bánatpénze, mely a vételárba beszámít.
A felszámoló a befizetett bánatpénz után kamatot nem
fizet.
A részletes pályázati felhívás a MÁTRAHOLDING Zrt.
székhelyén (1146 Budapest, Cházár András u. 9.) vásárolható meg a jelen hirdetmény közzétételét követõen
10 000 Ft + áfa vételár ellenében.
A pályázattal kapcsolatosan további információk beszerezhetõk Hajnal Béla felszámolóbiztostól a 06 (1)
887-4930-as telefonszámon.
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A MÁTRAHOLDING Gazdasági és Tanácsadó Zrt.
(Cg.: [01 10 043926]; 1146 Budapest, Cházár András
u. 9.) mint az ARGON Internet Informatikai Kommunikációs és Tanácsadó Kft. „f. a.” (Cg.: [01 09 569905];
1113 Budapest, Bocskai u. 134–146.) adós társaság a
Fõárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma 1. Fpk.
01-07-000810/6. sz. végzéssel kijelölt felszámolója az
1997. évi XXVII. törvénnyel módosított 1991. évi IL. tv.
hatályos rendelkezései alapján
nyilvános pályázat
útján értékesíti adós társaság kizárólagos tulajdonában lévõ, alábbi:
1. SKODA SUPERB 1.9 PDTDI Elegance: 1 db.
(Gyártási év: 2003).
Pályázati ár: 2 200 000 Ft + áfa.
Bánatpénz: 600 000 Ft.
2. DOMAINNÉV: 102 db.
Pályázati ár: 1 200 000 Ft + áfa.
Bánatpénz: 150 000 Ft.
Felszámoló a domainneveket kizárólag egy tételként kívánja értékesíteni.
Ajánlati árat a 2008. január 1-jétõl érvényes új áfatörvény értelmében a hatályos szabályozás szerint fordított
áfafizetés szabályai szerint kérjük megadni.
A felszámoló kellékszavatosságot, garanciát nem vállal.
Az eszközöket a felszámoló megtekintett állapotban értékesíti.
A pályázat benyújtási határideje:
2008. október 27. (hétfõ) 8–9 óra között.
A pályázat benyújtásának helye: MÁTRAHOLDING
Zrt. székesfehéri iroda (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi
u. 108.).
A pályázat bontása közjegyzõ jelenlétében történik.
A pályázat alapfeltételei:
A pályázaton magyar és külföldi természetes személy,
jogi személyiséggel rendelkezõ, valamint jogi személyiség nélküli társaság vehet részt.
Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkezõ kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerzõdéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetõk.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és
jogilag kötelezõ erejû nyilatkozatát az alábbiakban:
– a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyontárgyat meg kívánja vásárolni,
– az ár, melyet a pályázó a meghirdetett ingatlanért (tételenkénti bontásban) fizet, a pályázati árat nettó összegben kell meghatározni forintban (HUF),
– a fizetés módja és ütemezése,
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– a pályázó vállalását, hogy az adásvételi szerzõdés
megkötésétõl számított 30 napon belül a vételárat megfizeti,
– a 30 napon belüli fizetõképességet banki, vagy egyéb
igazolással bizonyítja (fedezetigazolás, hitelígérvény vagy
a letéteményes ügyvéd által igazolt ügyvédi letét),
– 1 hónapnál nem régebbi cégkivonat jogi személy
vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén,
– minimum 60 napos szerzõdéskötési kötelezettség
vállalása,
– egyéni vállalkozó esetén közjegyzõ által hitelesített
vállalkozói igazolvány 30 napnál nem régebbi másolati
példánya csatolása.
A vételi szándék bizonyítására a megjelölt bánatpénzt a
pályázat benyújtásának határidejéig át kell utalni a MÁTRAHOLDING Zrt. Jógazda Takarékszövetkezetnél vezetett 54700082-18004573-00000000 számú számlájára
(közlemény rovatba: ARGON Internet Kft. „f. a.” bánatpénz), vagy a felszámoló irodájába házipénztárba készpénzben fizethetõ be. A bánatpénzre a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. A nyertes pályázó bánatpénze a
vételárba beszámít, míg a többi pályázó bánatpénzét a pályázat kiértékelését követõen, legkésõbb 8 napon belül
vissza kell fizetni.
A pályázatot személyesen, vagy meghatalmazott útján
lehet benyújtani a megjelölt címre, zárt, cégjelzés nélküli
borítékban, 2 példányban, magyar nyelven. A borítékra rá
kell írni: ,,ARGON Internet Kft. f. a. – Pályázat”.
A postán küldött pályázatokat dupla borítékban kérjük
elhelyezni, a belsõre legyen ráírva a „pályázat nem nyitható fel”.
A bánatpénzt ez esetben is a 4. pont szerinti módon kell
befizetni.
Érvénytelen a pályázat:
– amely nem határozza meg egyértelmûen a nettó módon megajánlott árat,
– amelyet nem a kiírásban meghatározott határidõben,
vagy nem az ott megjelölt helyen, vagy nem zárt borítékban, megadott felirattal ellátva nyújtották be, vagy
– amely nem felel meg egyébként a pályázati kiírás
alapfeltételeiben foglaltaknak, vagy amelyhez a pályázó
nem csatolta a bánatpénz befizetésérõl szóló átutalást,
– a cégkivonat, vagy egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány másolata hiányzik, vagy 1 hónapnál régebbi.
A pályázatok kézhezvétele, felbontása és értékelése:
A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében történik. A közjegyzõ általi pályázatbontásra a benyújtási határidõt követõ 8 napon belül kerül sor.
A kiíró képviselõje megvizsgálja a pályázatok érvényességét, a közjegyzõ az eljárásról jegyzõkönyvet készít.
A bontást követõen a pályázatokat a felszámolóbiztos
8 napon belül értékeli és kialakítja a pályázatok közötti
sorrendet.
A pályázatok elbírálásának eredményérõl a kiíró az érdekelteket írásban értesíti.
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A kiíró a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.
Egyéb feltételek:
A pályázó a megadott határidõn belül köteles az adásvételi szerzõdést megkötni.
A megkötendõ adásvételi szerzõdésre a magyar jog az
irányadó.
A pályázattal kapcsolatos minden költség a pályázat sikerétõl függetlenül a pályázót terheli.
Felhívjuk az elõvásárlásra jogosultat, illetve opciós jog
jogosultat, hogy ezen jogukat a pályázat leadásának határidejéig írásban jelentsék be a felszámolónak. Ezen jogukat
a Cstv. elõírásai szerint a nyilvános értékesítésen gyakorolhatják.
A felszámoló a beszámítás lehetõségét kizárja, kivéve a
nyertes pályázó bánatpénze, mely a vételárba beszámít.
A felszámoló a befizetett bánatpénz után kamatot nem
fizet.
A pályázattal kapcsolatosan további információk beszerezhetõk Hajnal Béla felszámolóbiztostól a 06 (22)
538-228-as telefonszámon.

A CREDIT PLUSZ Kft. (Cg.: [01 09 895908]; 1016 Budapest, Naphegy u. 29.) mint az a ANSER-FARM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [03 09 108336];
6400 Kiskunhalas, Erzsébet királyné tér 1.; adószám:
[12494440-2-03]) Bács-Kiskun Megyei Bíróság Fpk.
03-07-000152/5. felszámolója
nyilvános pályázat
útján megvételre ajánlja fel a felszámolás alatt álló adós
szervezet alább felsorolt ingatlanát:
6421 Kisszállás külterület, 0403/14. hrsz.-ú 1,3432 ha
területû 2 db istálló és 0403/15. hrsz.-ú 1,2702 ha területû
1 db baromfiistálló, gazdasági épület és udvar
Pályázati ár: 13 365 000 Ft + áfa.
A felszámolás alatt álló társaság ingatlanának értékbecslése megtekinthetõ a felszámoló székhelyén.
Az ingatlan a felszámolóval történt elõzetesen egyeztetett idõpontban megtekinthetõ.
Bánatpénz: a pályázati kiírásban szereplõ pályázati ár
10%-a.
Az elõvásárlásra jogosultak elõvásárlási szándékukat a
pályázat beadási határidején belül írásban bejelenthetik.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a képviseleti jogosultságot, az ajánlott vételárat, a fizetés módját és határidejét
30 napos ajánlati kötöttséggel, valamint a bánatpénz befizetésérõl szóló igazolást vagy nyugtát.
A bánatpénz megfizethetõ – dr. Gácsi Zoltán (7100
Szekszárd, Mikes u. 9–11.) ügyvéd 70600126-11079116
számú letéti számlájára, a felszámolás alatt álló társaság
nevének feltüntetése mellett bánatpénz megjelöléssel – átutalással.
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A pályázatokat az adós szervezet nevének feltüntetésével, „Pályázat” megjelölésû, zárt borítékban kell leadni a
Cégközlönyben való megjelenést (2008. október 9.) követõ
15. nap 14 óráig a CREDIT PLUSZ Kft., 7100 Szekszárd,
Mikes u. 9–11. irodájában, személyesen, vagy levélben
kell megküldeni oly módon, hogy a fenti idõpontig megérkezzen.
A felszámoló a pályázatokat közjegyzõ jelenlétében
bontja, és ezt követõen értékeli azokat, melynek eredményérõl a pályázókat a beadási határidõt követõ 15 napon
belül írásban értesíti.
A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa. Ha
több megfelelõ, azonos értékû (a vételár vonatkozásában
legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázat érkezik, a felszámoló a
pályázók között zártkörû ártárgyalást folytat.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ
Nagy László felszámolótól kapható a 06 (74) 511-211-es
telefonszámon.
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A pályázatok közül a legmagasabb ajánlatot tevõ pályázat nyer, amennyiben több azonos értékû (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázat érkezik, abban az esetben ezen pályázatok beadói között a felszámoló
nyilvános ártárgyalást tart. Az elõvásárlásra jogosult jogát
a nyilvános értékesítésen gyakorolhatja oly módon, hogy a
véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról.

Számlatömbök és bélyegzõk
érvénytelenítése
Az egyéni vállalkozásomban a 2008. évben használt
számlatömböm, valamint a bélyegzõm elveszett.
A számlatömb sorszáma: AC7S-J 265501-265550.
A bélyegzõ lenyomata:
INOKA MIKLÓS

A CÉG FELÜGYELET Felszámoló, Végelszámoló, Vagyonrendezõ és Csõdkezelõ Kft. (Cg.: [01 09 566915];
székhely: 1081 Budapest, Rákóczi út 59. V. 2.; képviseletében: Kontor Zoltán Ferencné kijelölt felszámolóbiztos)
mint a Supra Fess Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
„f. a.” (Cg.: [01 09 683029]; székhely: 1097 Budapest, Péceli u. 1.) kijelölt felszámolója meghirdeti eladásra a felszámolás alatt álló gazdasági társaság tulajdonát képezõ
tehergépjármûvet. A gépjármû adatai:
– gyártmány: FIAT
– típus: Ducato 14 2.8 JTD Furgon
– gyártási év: 2001
– hajtóanyag: dízel
– teljesítmény: 93 kW
– szállítható személyek: 3
A tehergépjármû érvényes mûszaki vizsgával, zöldkártyával, szervizkönyvvel, törzskönyvvel, kulcsokkal nem
rendelkezik, rendkívül elhanyagolt, rossz mûszaki állapotban van.
A tehergépjármû irányára: 350 000 Ft.
További információ a következõ telefonszámokon kérhetõ: 06 (1) 268-0175, 268-0176.
A pályázatok beadásának végsõ határideje a jelen hirdetmény Cégközlönyben való közzétételét (2008. október 9.) követõ 15. nap. Kérjük, hogy a pályázatokat postai
úton, zárt borítékban az alábbi címre adják fel: Cég Felügyelet Kft. – 1073 Budapest, Erzsébet krt. 58. III. 20.
„Ducato – Pályázat”.

2375 Tatárszentgyörgy, Béke u. 17.
Asz.: 64474395-3-33
ES-001528

A bélyegzõnek sorszáma nincs.

A Globtools Kft. alábbi sorszámú számlatömbjét és bélyegzõjét eltulajdonították.
Az eltulajdonított számlatömb száma:
AI8SA2207351–AI8SA2207400.
Cégünk ebbõl a számlatömbbõl utoljára 2008. szeptember 29-én bocsátotta ki a következõ számú számlát:
AI8SA2207383.
Az esetleg ezek után kiállított számlákat nem a Globtools Kft. állította ki.
Az eltulajdonított bélyegzõ felirata:
Globtools Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1213 Bp., Keselyû u. 7.
Adsz.: 13697835-2-43
A bélyegzõ és számlatömb használata 2008. szeptember 30-tól érvénytelen.

7282

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

2008/42. szám

A Vasút a gyermekekért Alapítvány közleménye
a személyi jövedelemadó 1%-ának felhasználásáról
A Vasút a gyermekekért Alapítvány javára az adózók a 2007. évben 3 095 617 Ft-ot ajánlottak fel jövedelemadójuk
1%-ából.
Az összegbõl a gyermekek létszáma alapján a következõk szerint részesültek az alapítvány intézményei:
Kaposvári Diákotthon
Szegedi Diákotthon
Debreceni Óvoda
Dunakeszi Óvoda
Hatvani Óvoda
Nagykanizsai Óvoda
Szegedi Óvoda
Székesfehérvári Óvoda

428 362 Ft
474 325 Ft
479 859 Ft
586 281 Ft
362 141 Ft
170 575 Ft
301 106 Ft
292 968 Ft

Óvodáink, diákotthonaink a fenti összegeket kirándulásra, játékok, fejlesztõ- és sporteszközök, könyvek vásárlására,
színházlátogatásra, kulturális és sportrendezvények szervezésére, az óvodai csoportszobák és kollégiumi hálótermek felszerelésének megújítására használták fel.
A Vasút a gyermekekért Alapítvány köszöni az adófizetõk támogatását.

ÜGYÉSZSÉGI SZOLGÁLATI IGAZOLVÁNY ÉRVÉNYTELENÍTÉSE
Kovács László igazságügyi szakértõ (született: Zalaszántó, 1951. február 22., anyja neve: Rába Edit, igazolványszáma: 3039) igazságügyi szakértõi igazolványát eltulajdonították. Az igazolvány érvénytelen.
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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.,
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