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III. Utasítások, jogi iránymutatások
A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter utasítása
A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
13/2008. (HÉ 47.)
utasítása
a Miniszterelnöki Hivatal egyes polgári jogi szerzõdéseirõl és a nemzeti értékhatárokat el nem érõ értékû
közbeszerzési eljárások rendjérõl
Ezen utasítás célja, hogy szabályozza a Miniszterelnöki Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) feladatainak ellátásához
szükséges egyes polgári jogi szerzõdések megkötésének, valamint e szerzõdésekkel kapcsolatban lefolytatott – a nemzeti értékhatárokat el nem érõ értékû – közbeszerzési eljárások rendjét.

I. BEVEZETÕ RENDELKEZÉSEK
1. Az utasítás hatálya
1.1. Az utasítás hatálya – az 1.2. pontban írt kivétellel – kiterjed a Hivatal szervezeti egységeinek feladat- és hatáskörével összefüggõ polgári jogi szerzõdések megkötésének rendjére és azok nyilvántartására.
1.2. Az utasítás hatálya nem terjed ki
– a külön jogszabályban meghatározott, a határon túli magyarok és a nemzeti és etnikai kisebbségek támogatására
szolgáló szerzõdésekre;
– az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetõleg alapvetõ biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintõ vagy különleges
biztonsági intézkedést igénylõ beszerzésekre;
– a nemzeti értékhatárokat elérõ vagy meghaladó értékû közbeszerzési eljárások lebonyolításáról, valamint a közbeszerzésekkel kapcsolatos adatszolgáltatás rendjérõl szóló utasítás hatálya alá tartozó, közbeszerzési eljárások eredményeként létrejött szerzõdésekre.
1.3. Az utasítás rendelkezéseit a nemzeti értékhatárokat elérõ vagy meghaladó értékû közbeszerzési eljárások lebonyolításáról, valamint a közbeszerzésekkel kapcsolatos adatszolgáltatás rendjérõl, a fejezeti kezelésû elõirányzatokkal
kapcsolatos eljárási rendrõl és hatáskörökrõl, továbbá a Miniszterelnöki Hivatal honlapján történõ közzététel, valamint a
közérdekû adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjérõl szóló MeHVM utasításokkal összhangban
kell alkalmazni.

2. Értelmezõ rendelkezések
2.1. Ezen utasítás alkalmazásában
2.1.1. Alapfeladat: a Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatában (a továbbiakban: SZMSZ) meghatározott
feladat.
2.1.2. Beszerzés: a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvényben (a továbbiakban: Kbt.) meghatározott árubeszerzés, szolgáltatás, építési beruházás megrendelése szerzõdés vagy megrendelés útján.
2.1.3. Egyszerû közbeszerzési eljárás: a Kbt. VI. részében meghatározott eljárás.
2.1.4. Elõkészítésért felelõs szervezeti egység: a Személyügyi, Jogi Képviseleti és Biztonsági Fõosztály, Jogi
Képviseleti Osztálya.
2.1.5. Kapcsolattartó: a szervezeti egység részérõl eljáró szakmai felelõs, illetve az egyszerû közbeszerzési eljárások lefolytatása esetén a szervezeti egység részérõl az eljárásban közremûködõ személy.
2.1.6. Kedvezményezett: támogatási szerzõdés alapján a Hivatal fejezeti elõirányzatai terhére támogatásban részesülõ.
2.1.7. Kezdeményezõ: a Hivatal szervezeti egységének kötelezettségvállalásra jogosult vezetõje.
2.1.8. Megrendelés: jelen utasítás hatálya alá tartozó beszerzésére irányuló egyoldalú kötelezettségvállalás.
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2.1.9. Pénzügyi fedezetet kezelõ fõosztály: a szerzõdés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrást kezelõ, és annak rendelkezésre állását igazoló szervezeti egység; a fejezeti forrásból történõ finanszírozás esetén a
Költségvetési Fõosztály, a Hivatal mûködési költségei terhére történõ finanszírozás esetén a Pénzügyi és
Számviteli Fõosztály.
2.1.10. Pénzügyi kifizetést teljesítõ fõosztály: az a fõosztály, amely a kifizetést, átutalást teljesíti.
2.1.11. Szerzõi jogi alkotás: a szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI törvény (a továbbiakban: Szjt.) 1. §-ában
meghatározott alkotás.
2.1.12. Szolgáltató: a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény hatálya alá tartozó gazdálkodószervezetek, továbbá a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) hatálya alá
tartozó, valamint egyéb jogszabályok alapján mûködõ azon jogi és nem jogi személyek, továbbá az olyan
természetes személyek, akik az általuk teljesített szolgáltatásaikkal kapcsolatban számla adására kötelezettek. A szerzõdéskötés szempontjából az egyéni vállalkozóval azonosnak kell tekinteni azt a személyt
is, aki mint magánszemély az APEH-nél a költségelszámolásra bejelentkezett és ezért adószámmal rendelkezik.
2.1.13. Természetes személy: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. évi törvény hatálya alá tartozó
magánszemély.

II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
3. A szerzõdések megkötésének általános szabályai
3.1. Az utasítás hatálya alá tartozó beszerzések körében kötelezettséget vállalni csak az adott szerzõdéstípusra elõírt
elõzetes pénzügyi fedezetigazolás vagy ellenjegyzés, illetve jogi ellenjegyzést követõen, írásban lehet.
3.2. A Hivatal alapfeladatait a hatályos Szervezeti és Mûködési Szabályzata szerint illetékes szervezeti egysége útján
látja el. Tilos közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyt, illetve munkaviszonyt leplezõ szerzõdést kötni.
3.3. A Hivatal szervezeti egységénél foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban vagy munkaviszonyban álló személlyel csak a miniszter elõzetes engedélyével köthetõ szerzõdés a másik szervezeti egységnél jelentkezõ, a Hivatal
alapfeladatának nem minõsülõ tevékenység ellátására.
3.4. A szerzõdések elõkészítését az elõkészítésért felelõs szervezeti egység végzi.
3.5. Olyan szolgáltatások igénybevételére, amelyek tárgyában a Hivatal keretszerzõdést kötött, a szervezeti egységek
a keretszerzõdés szerinti szolgáltatást nyújtóval kötelesek szerzõdést kötni. A kezdeményezõnek a megkötött keretszerzõdést, az annak végrehajtásához szükséges rendelkezéseket, továbbá formanyomtatványokat, az eljárási rendet, az ügyintézõ nevét és elérhetõségét legkésõbb az aláírt keretszerzõdés megkötését követõ 5 munkanapon belül meg kell küldeni az elõkészítésért felelõs szervezeti egységnek, amely gondoskodik annak az intranet hálózaton történõ közzétételérõl.
3.6. Biztonsági ellenõrzés szükségessége esetén szerzõdés csak azzal köthetõ, aki a meghatározott típusú kérdõívet
kitöltve a Személyügyi, Jogi, Képviseleti és Biztonsági Fõosztály Biztonsági Osztálynak (a továbbiakban: Biztonsági
Osztály) leadta és errõl az elõkészítésért felelõs szervezeti egység a Biztonsági Osztálytól az értesítést megkapta.

4. A szerzõdési igény, illetve a szerzõdés elõkészítésével kapcsolatos általános feladatok
4.1. A kezdeményezõ a szerzõdéskötés kezdeményezése elõtt az intranet hálózaton közzétett adatok (közbeszerzési
terv, közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzõdések listája, folyamatban lévõ közbeszerzési eljárások, negyedéves
beszerzési tervek) alapján, valamint a VIII. fejezet szerinti szerzõdés-nyilvántartás (a továbbiakban: nyilvántartás) segítségével köteles ellenõrizni, hogy a Hivatal egészét tekintve korábbi szerzõdéskötés, elõzetesen jelzett és nyilvántartásba
vett szerzõdéskötési igény vagy folyamatban lévõ közbeszerzési eljárás alapján a beszerzés értéke a jogszabályban meghatározott valamely közbeszerzési értékhatárt eléri-e. A beszerzés értékének meghatározása során a Kbt. 40. §-a alapján
egybeszámítani rendelt szerzõdések együttes értékét kell figyelembe venni.
4.2. A szerzõdéskötés elõkészítése során a kezdeményezõnek – a cégkivonat, egyéni vállalkozói igazolvány, önéletrajz, képesítési vagy más okirat stb. alapján – meg kell vizsgálnia, hogy az igénybe venni kívánt szolgáltató vagy természetes személy jogosult-e a szerzõdés tárgyát képezõ feladat ellátására, illetve szolgáltatás nyújtására.
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5. A szerzõdés kezdeményezése
5.1. Szerzõdéskötést az SZMSZ szerinti irányítási jogkört gyakorló államtitkár, miniszter kabinetfõnöke, illetve kormánybiztos jóváhagyását követõen az igazgatási szakállamtitkárnál kell kezdeményezni.
5.2. A kezdeményezést a szerzõdés tervezett kezdõ idõpontja elõtt olyan idõpontban kell elõterjeszteni, hogy a szerzõdést a felek képviselõi legkésõbb a teljesítés megkezdése elõtti napon alá tudják írni.
5.3. A szerzõdés létrehozását a kezdeményezõ – az egyszerû közbeszerzési eljárás szükségességétõl függõen – az
1. vagy a 2. sz. melléklet szerinti, teljeskörûen kitöltött és aláírt formanyomtatványon (a továbbiakban: formanyomtatvány) kezdeményezi.
5.4. A formanyomtatványokhoz – a 2.1.11. pont szerinti szerzõi jogi alkotások felhasználására irányuló szerzõdések
megkötésére irányuló kezdeményezések kivételével – minden esetben csatolni kell a kötelezettségvállaló által hiánytalanul kitöltött és aláírt 3. sz. melléklet szerinti adatlapot.
5.5. A formanyomtatványon – ha a terjedelme miatt célszerû, külön mellékletben – az ellátandó ügyet, feladatot részletesen, a konkrét tevékenységek felsorolásával és megjelölésével, a teljesítést ellenõrizhetõ módon kell meghatározni.
5.6. A kezdeményezõ köteles vizsgálni, hogy a kezdeményezni kívánt szerzõdés teljesítése során külföldi vagy kettõs
állampolgár foglalkoztatása szükségessé válhat-e. Ilyen esetben a formanyomtatványon jelölni kell a munkavállalási engedély számát, az engedély beszerzésének szükségességét, vagy az engedély nélküli foglalkoztatást lehetõvé tevõ körülményt. A külföldiek foglalkoztatására vonatkozón az elõkészítésért felelõs szervezeti egység Tájékoztatót tesz közzé a
Hivatal intranet hálózatán.
5.7. A kapcsolattartó, annak hiányában a kezdeményezõ kötelezettsége és felelõssége jelen utasítás szerinti formanyomtatványok, adatlapok és mellékletek hiánytalan kitöltése, dokumentumok hiánytalan csatolása.

6. Vagyonnyilatkozat-tétel
6.1. Vagyonnyilatkozat tételre köteles a szerzõdõ fél vagy annak közremûködõje, amennyiben a szerzõdésben
meghatározott feladat az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (3) bekezdés e) pontjában meghatározott vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség alá esõ feladatok ellátására irányul.
6.2. Amennyiben a szerzõdõ fél vagy közremûködõ a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének nem tesz eleget,
vagy azt megtagadja, vele szerzõdés ilyen tárgyban nem köthetõ. Ilyen esetben az igazgatási szakállamtitkár az iratokat a
kezdeményezõ részére visszaküldi.
6.3. A vagyonnyilatkozat tételére vonatkozó eljárást külön utasítás szabályozza.

7. Intézkedések a szerzõdés kezdeményezés alapján
7.1. Ha az 1. számú melléklet szerinti formanyomtatvánnyal kezdeményezett egyedi szerzõdéssel a Kbt. 40. §-a alapján egybeszámítani rendelt beszerzés értéke eléri
– az egyszerû közbeszerzési értékhatárt, legalább három ajánlattételi felhívás megküldésével induló egyszerû közbeszerzési eljárás,
– a nemzeti közbeszerzési értékhatár felét, hirdetmény közzétételével induló egyszerû közbeszerzési eljárás
indítása céljából a megkeresést az igazgatási szakállamtitkár a kezdeményezõnek visszaküldi. Ilyen esetekben az egyszerû közbeszerzési eljárást a 2. számú melléklet kitöltésével újra kell kezdeményezni.
7.2. Ha a közbeszerzési eljárás lefolytatására és a szerzõdés megkötésére a Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság
(a továbbiakban: KSZF) illetékes, a formanyomtatványt és esetleges mellékleteit – a kezdeményezõ egyidejû írásbeli értesítése mellett – az igazgatási szakállamtitkár megküldi a KSZF-nek.
7.3. A jogszabályokkal ellentétes szerzõdéskezdeményezés esetén az igazgatási szakállamtitkár tájékoztatja a kezdeményezõt, és javaslatot tesz a jogszabályoknak megfelelõ szerzõdés elõkészítésére. Amennyiben a szerzõdés megkötésére nincs lehetõség, az igazgatási szakállamtitkár errõl tájékoztatja a kezdeményezõt.
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8. A szerzõdéskötés elõkészítése
8.1. Szabályszerû kezdeményezés esetén az elõkészítésért felelõs szervezeti egység az adatokat szerzõdési igényként
nyilvántartásba veszi, és a formanyomtatványt továbbítja a pénzügyi fedezetet kezelõ fõosztálynak a fedezet rendelkezésre állásának igazolása és a kötelezettségvállalási jogosultság fennállásának vizsgálata céljából.
8.2. A pénzügyi fedezetet kezelõ fõosztály a fedezet igazolására jogosult vezetõjének aláírását követõen a formanyomtatványt az elõkészítésért felelõs szervezeti egységnek küldi vissza. Amennyiben a pénzügyi fedezet igazolása akadályba ütközik, a pénzügyi fedezetet kezelõ fõosztály – az okok megjelölésével – tájékoztatja a kezdeményezõt, illetve a
formanyomtatvány visszaküldésével az elõkészítésért felelõs szervezeti egységet.
8.3. Ha a szerzõdés teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet nem áll rendelkezésre, errõl az elõkészítésért felelõs
szervezeti egység feljegyzésben tájékoztatja a kezdeményezõt.
8.4. Ha a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll, az elõkészítésért felelõs szervezeti egység megküldi a formanyomtatványt a Biztonsági Osztályra, a nemzetbiztonsági ellenõrzésre vonatkozó állásfoglalás beszerzése érdekében. A Biztonsági Osztály az állásfoglalásával ellátott formanyomtatványt visszaküldi az elõkészítésért felelõs szervezeti egységnek.
8.5. Ha a szerzõdéskötéshez nemzetbiztonsági ellenõrzés szükséges, az ellenõrzés típusát a Biztonsági Osztály jelzi a
formanyomtatványon, valamint ezzel egyidejûleg értesíti a kezdeményezõt, az értesítés megtörténtérõl pedig az elõkészítésért felelõs szervezeti egységet.
8.6. A kezdeményezõ kötelezettsége közölni a megjelölt természetes személlyel a nemzetbiztonsági ellenõrzés szükségességét, továbbá azt, hogy a szerzõdéskötés feltétele az elõírt ellenõrzésnek megfelelõ típusú kitöltött és aláírt kérdõívek átadása a Biztonsági Osztálynak. A biztonsági ellenõrzéshez szükséges üres kérdõívek a Biztonsági Osztályon vehetõk át. A kitöltött adatlapok leadását a Biztonsági Osztály igazolja, és az igazolást az átvételt követõen haladéktalanul,
de legkésõbb 2 munkanapon belül megküldi az elõkészítésért felelõs szervezeti egységnek.

9. A szerzõdés elkészítése és ellenjegyzése
9.1. A szerzõdéseket, valamint azok módosításával és megszüntetésével kapcsolatos dokumentumokat – az 1.2. pontban foglaltak kivételével – az elõkészítésért felelõs szervezeti egység készíti el, majd az elõkészítésért felelõs szervezeti
egység vezetõje, távollétében az elõkészítésért felelõs szervezeti egység kijelölt jogtanácsosa látja el ellenjegyzésével
(jogi ellenjegyzés).
9.2. A jogi ellenjegyzést követõen az elõkészítésért felelõs szervezeti egység a szerzõdés példányait a pénzügyi fedezetet kezelõ fõosztály részére soron kívül továbbítja.
9.3. A szerzõdés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás rendelkezésre állását, a szerzõdés gazdálkodásra vonatkozó szabályoknak történõ megfelelését, továbbá a kötelezettségvállaló erre vonatkozó jogosultságának fennállását a
pénzügyi fedezetet kezelõ fõosztály vezetõje tanúsítja ellenjegyzésével (pénzügyi ellenjegyzés).
9.4. A pénzügyi fedezetet kezelõ fõosztály a jogi és pénzügyi ellenjegyzéssel ellátott szerzõdést
a) amennyiben az a Központi Szolgáltatási Fõigazgatóságról szóló 272/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 2. § a) pontja
alapján a KSZF-et mint a Hivatal vagyongazdálkodását ellátó szervet is érinti és a számla címzettje a KSZF, aláírásra a
KSZF fõigazgatója,
b) egyéb esetben egyetértésre az igazgatási szakállamtitkár
részére megküldi.
9.5. A 9.4. a) pontban meghatározott esetben a KSZF fõigazgatója aláírását követõen a szerzõdés példányait egyetértésre megküldi az igazgatási szakállamtitkárnak.
9.6. A szerzõdés példányait a kötelezettségvállaló részére – aláírás céljából – az igazgatási szakállamtitkár küldi meg.

10. A szerzõdés aláírása
10.1. A kezdeményezõ részére csak a jogi és pénzügyi ellenjegyzést, az igazgatási szakállamtitkár egyetértését, valamint – annak szükségessége esetén – a KSZF fõigazgatójának aláírását tartalmazó szerzõdést lehet aláírásra megküldeni.
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10.2. A szerzõdéseket legalább négy, a KSZF fõigazgatója által is aláírt szerzõdés esetén legalább öt példányban kell
elkészíteni, melynek egy-egy példánya a feleket, illetve az ellenjegyzõk (jogi és pénzügyi) által irányított szervezeti egységeket illeti.
10.3. A Hivatallal szerzõdõ fél képviselõjével történõ aláírattatásról – a 22.3. pontban foglalt eset kivételével – a kezdeményezõnek kell gondoskodni. Az aláírattatás során az eljáró ügyintézõnek ellenõriznie kell a szerzõdõ fél képviselõjének személyazonosságát, az aláírási jogosultságát az aláírás dátumának feltüntetését.
10.4. A szerzõdést a Hivatal nevében a hatályos Számviteli Szabályzat, illetve a fejezeti kezelésû elõirányzatokkal
kapcsolatos eljárási rendrõl és hatáskörökrõl szóló utasítás szerinti kötelezettségvállalásra jogosult vezetõ írja alá.
10.5. Az ellenjegyzett és a szerzõdõ felek által aláírt szerzõdések kettõ, a KSZF fõigazgatója által is aláírt szerzõdés
esetén három példányát az aláírást követõ 5 munkanapon belül a kezdeményezõ az elõkészítésért felelõs szervezeti egységnek közvetlenül visszaküldi.
10.6. A kezdeményezõ szervezeti egység köteles az aláírásra nem került szerzõdés valamennyi példányát a kézhezvételét követõ 15 napon belül közvetlenül visszaküldeni az elõkészítésért felelõs szervezeti egységnek az elõzetes kötelezettségvállalás törlésére vonatkozó közléssel együtt, melynek egy másolati példányát az elõkészítésért felelõs szervezeti
egység megküldi a pénzügyi fedezet rendelkezésre állását igazoló fõosztálynak is.
10.7. Az aláírt szerzõdés egy-egy példányát az elõkészítésért felelõs szervezeti egység közvetlenül megküldi a pénzügyi fedezetet igazoló fõosztály, illetõleg a KSZF részére, egyidejûleg a szerzõdés aláírásának tényét rögzíti a nyilvántartásban.

11. A szerzõdés módosítása
11.1. Ha a megkötött szerzõdést bármely okból módosítani kell, a kötelezettségvállaló a 4. sz. melléklet szerinti feljegyzésben kezdeményezi a szerzõdésmódosítás elkészítését.
11.2. A szerzõdésmódosításra az 5–10. pontok rendelkezéseit megfelelõen alkalmazni kell.
11.3. Az egyszerû közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött szerzõdés módosítására csak a Kbt. 303. §-ában foglalt feltételek fennállása esetén van lehetõség.

12. A szerzõdés megszüntetése
12.1. A szerzõdés megszüntetésére vonatkozó kezdeményezést az igazgatási szakállamtitkárnál kell elõterjeszteni.
12.2. A szerzõdés megszüntetésére vonatkozó megfelelõ jogi megoldás kiválasztása és a szükséges dokumentáció elkészítése végett az elõkészítésért felelõs szervezeti egység segítséget nyújt.
12.3. Ha a megkötött szerzõdést bármely okból a másik szerzõdõ fél felmondja, eláll a szerzõdéstõl, vagy annak megszüntetését, felbontását kezdeményezi, az erre vonatkozó iratot legkésõbb a kézhezvételt követõ napon meg kell küldeni
az elõkészítésért felelõs szervezeti egység részére, amely elkészíti a szükséges iratokat.

13. A szerzõdés teljesítéséhez biztosítható eszközök
13.1. A Hivatallal szerzõdõ fél vagy annak közremûködõje a szerzõdésben meghatározott feladatai ellátásához szükséges eszközöket maga köteles biztosítani.
13.2. Különösen indokolt esetben a szerzõdés teljesítéséhez a Hivatal a szükséges eszközöket – a KSZF közremûködésével, külön utasításban meghatározottak szerint – biztosíthatja.
13.3. A szükséges eszközök biztosítására irányuló szándékát a kezdeményezõ a külön utasításban írtak szerint, az ott
megjelölt vezetõnél kezdeményezheti.
13.4. A 13.3. pont szerinti eljárás eredményérõl a kezdeményezõ az eszköz biztosítását jóváhagyó döntés másolati
példányának egyidejû megküldésével a szerzõdés elõkészítéséért felelõs szervezeti egységet soron kívül tájékoztatja.
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14. A szerzõdések teljesítésének figyelemmel kísérése, igazolása és kifizetése
14.1. A kezdeményezõ köteles folyamatosan figyelemmel kísérni a szerzõdés teljesítését és – a felek együttmûködési
kötelezettsége keretében – minden tõle elvárhatót megtenni a megfelelõ mennyiségben és minõségben történõ teljesítés
biztosítása érdekében. Ha felmerül a veszélye annak, hogy a határidõben, és/vagy megfelelõ mennyiségben, minõségben
történõ teljesítés a szerzõdõ félnek felróható okból nem teljesül, annak képviselõjével történõ soron kívüli egyeztetést
kell kezdeményezni.
14.2. A szerzõdések teljesítését a kezdeményezõ szervezeti egység ezzel megbízott ügyintézõje ellenõrzi és annak
eredményérõl tájékoztatja a teljesítés igazolására jogosult vezetõt.
14.3. Kizárólag a szerzõdésnek megfelelõ teljesítés igazolható. A teljesítés ellenõrzését a szolgáltatást nyújtó erre vonatkozó bejelentése, írásbeli megkeresése alapján legkésõbb 3 munkanapon belül el kell kezdeni és a lehetõ legrövidebb
idõn belül, illetõleg a szerzõdésben meghatározott határidõn belül be kell fejezni. Ha azt a szerzõdés tartalmazza, a teljesítés elfogadására vagy el nem fogadására vonatkozó nyilatkozatot – ez utóbbiban meg kell jelölni a kijavítandókat, pótolandókat stb. és az annak teljesítésére meghatározott póthatáridõt – a szolgáltatást nyújtó képviselõjének dokumentáltan át kell adni.
14.4. Ha a teljesítés nem megfelelõ és a kijavításra nincs mód, a póthatáridõ eredménytelenül telt el vagy az a szolgáltatás jellege miatt kizárt, a teljesítés ellenõrzésével megbízott ügyintézõnek a szerzõdõ felek képviselõi által aláírt teljesítési jegyzõkönyv eljuttatásával kell kezdeményeznie a pénzügyi fedezetet kezelõ fõosztálynál a szerzõdésben kikötött
díj csökkentését, illetõleg az ellenérték meg nem fizetését, megjelölve azok okát és konkrét mértékét, vagy a szerzõdés
teljes meghiúsulását. A hibás teljesítésrõl felvett jegyzõkönyv egy példányát egyidejûleg az elõkészítésért felelõs szervezeti egység részére is el kell juttatni.
14.5. A kifizetés a pénzügyi kifizetést teljesítõ fõosztály részérõl abban az esetben teljesíthetõ, ha a szerzõdést kötõ
szervezeti egység teljesítésigazolásra jogosult munkatársa
14.5.1. a természetes személlyel kötött megbízási szerzõdés, illetõleg a szerzõvel kötött felhasználási szerzõdés
esetében a szerzõdésben foglaltak hiánytalan és hibátlan teljesítését vagy részteljesítését igazolta, és a kifizetéshez – adóügyi, társadalombiztosítási szempontból – szükséges okiratokat a jogosult a pénzügyi kifizetést teljesítõ fõosztálynak benyújtotta;
14.5.2. a 14.5.1. pont hatálya alá nem tartozó szerzõdések esetében a szabályszerûen kiállított és a szolgáltató által aláírt számlát és a teljesítésigazolást a pénzügyi kifizetést teljesítõ fõosztálynak megküldte;
14.5.3. felhasználási szerzõdés esetén a tanulmányt egyszer írható CD-n, más mûvet a szerzõdés tárgyának megfelelõ adathordozón a pénzügyi kifizetést teljesítõ fõosztálynak megküldte.

15. Adatvédelem
15.1. A szerzõdések elõkészítése során kezelt adatok megismerésére jogosult:
– a miniszter,
– a kezdeményezõ és annak felettes vezetõi,
– a kapcsolattartó és annak felettes vezetõi,
– az elõkészítésért felelõs szervezeti egység munkatársa és vezetõje,
– a Biztonsági Osztály eljáró munkatársa és vezetõje,
– a pénzügyi fedezetet kezelõ fõosztály eljáró munkatársa és vezetõje,
– a Személyügyi, Jogi Képviseleti és Biztonsági Fõosztály vezetõje,
– az igazgatási szakállamtitkár, és az általa kijelölt munkatárs,
– az Ellenõrzési Fõosztály ellenõrzésre kijelölt munkatársa és vezetõje,
– a 9.4. a) pont esetében a Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság fõigazgatója vagy az általa kijelölt munkatárs.
15.2. A 15.1. pontban felsoroltakon kívül az adatok megismerését a miniszter, az elõkészítésért felelõs szervezeti
egység vezetõje, a Személyügyi, Jogi Képviseleti és Biztonsági Fõosztály vezetõje, továbbá az igazgatási szakállamtitkár engedélyezheti.
15.3. A szerzõdéssel összefüggõ adat – a jogszabályi rendelkezésen alapuló adatszolgáltatás esetét kivéve – az igazgatási szakállamtitkár engedélyével hozható nyilvánosságra.
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III. EGYES SZERZÕDÉSEK ELÕKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS SZABÁLYOK
16. A természetes személyekkel kötendõ szerzõdések elõkészítésének szabályai
16.1. Ha a kezdeményezõ természetes személlyel kíván szerzõdést kötni, az elõkészítésért felelõs szervezeti egység
részére a szerzõdõ természetes személy által kitöltött és aláírt, jelen utasítás 5. sz. mellékletét képezõ adatlapot és az
azon feltüntetett igazolásokat is meg kell küldeni.

17. A szolgáltatóval megkötendõ szerzõdés elõkészítésének szabályai
17.1. Az elõkészítésért felelõs szervezeti egység a cégjegyzékbe bejegyzett szolgáltató esetén azonosítói alapján
(cégnév, székhely, képviselõ, cégjegyzékszám, adószám, számlavezetõ pénzintézet neve, számlaszáma) az online céginformációs rendszeren keresztül, egyéni vállalkozó esetén a kezdeményezõ által megküldött egyéni vállalkozói igazolvány, illetõleg más hatósági, bírósági, egyéb szervezet (pl. ügyvédi kamara) által kiadott, nyilvántartásba vételt igazoló
irat hitelesített fénymásolatából ellenõrzi az igénybe venni kívánt szolgáltatóra vonatkozó adatokat.
17.2. Ha a szerzõdés teljesítésénél személyes közremûködõként olyan harmadik személy szerepel, aki nem tagja a
szerzõdõ szolgáltatónak, a kezdeményezéshez csatolni kell a 6. sz. melléklet szerint elkészített és a szolgáltató képviselõje által adott – közokiratba vagy teljes bizonyító erejû magánokiratba foglalt – nyilatkozatot arról, hogy a személyes
közremûködõként megjelölt milyen jogviszonyban áll a szolgáltatóval, továbbá arról, hogy a szolgáltató a Hivatallal kötendõ szerzõdés teljes idõtartamára a megjelölt személy rendelkezésre állásáért helyt áll.
17.3. Ha a szolgáltatás jellege ezt szükségessé teszi, a nemzetbiztonsági ellenõrzés, illetve a szervezeti egység által
használt épületbe történõ bejutás biztosítása érdekében a szerzõdésben vagy mellékletében meg kell jelölni, hogy a teljesítést név szerint ki(k) végzi(k) vagy végezheti(k).

18. A felhasználási szerzõdésre vonatkozó szabályok
18.1. Ha a Hivatal közvetlenül a szerzõvel köt szerzõdést, a szerzõnek a 7. sz. melléklet szerint nyilatkoznia kell arra
vonatkozóan, hogy a felhasználási szerzõdéshez kapcsolódó díjazáson belül százalékban meghatározva milyen arányt
képez személyes közremûködése (amely biztosítási jogviszonyt keletkeztet), és milyen arányt képez a mû átadásának vagyoni ellenértéke.
18.2. Az írott formátumú szerzõi jogi védelem alá esõ mûvet számítástechnikai adathordozón (egyszer írható CD-n)
rögzített formátumban is igényelni kell. Olyan szerzõi jogi védelem alá esõ mû esetében, amely nem került rögzítésre
(szóbeli elõadás, oktatás), a szerzõdésben fel kell tüntetni az elõadás, oktatás elhangzásának pontos helyét, idejét.

IV. A MEGRENDELÉS ÚTJÁN TÖRTÉNÕ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS SZABÁLYAI
19. Megrendelések kezdeményezése
19.1. Megrendelés útján történõ beszerzés esetén a megrendelésen fel kell tüntetni:
– a megrendelt szolgáltatás/árubeszerzés mennyiségét, minõségét, árát,
– a teljesítés határidejét,
– a teljesítés igazolásának és a kifizetésnek a részleteit.
19.2. A szervezeti egység köteles a megrendelést három példányban a pénzügyi fedezetet kezelõ fõosztálynak megküldeni a fedezet rendelkezésre állásának igazolása céljából.
19.3. A KSZF-et, mint a Hivatal vagyongazdálkodását ellátó szervet is érintõ megrendelést négy példányban kell a
pénzügyi fedezetet kezelõ fõosztály részére megküldeni.
19.4. A pénzügyi fedezet rendelkezésre állását a pénzügyi fedezetet kezelõ fõosztály aláírásra jogosult vezetõje a
megrendelés minden példányán igazolja, majd a kezdeményezõ részére aláírásra visszaküldi.
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19.5. A megrendelés másik fél részére történõ továbbküldésérõl a kezdeményezõ szervezeti egység gondoskodik,
egyidejûleg az aláírt megrendelés egy-egy példányát köteles megküldeni a pénzügyi fedezetet kezelõ fõosztálynak, illetve a 19.3. pontban meghatározott esetben a KSZF Pénzügyi Fõosztályának.
19.6. A megrendelés tudomásulvételérõl a kezdeményezõ köteles meggyõzõdni és arról írásos visszaigazolást kérni.
19.7. A megrendelésekrõl nyilvántartást a pénzügyi fedezetet kezelõ fõosztály vezet.

V. A TÁMOGATÁSI SZERZÕDÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
20. Az alkalmazandó szabályok
20.1. A támogatási szerzõdések tekintetében alkalmazandó szabályokat a fejezeti kezelésû elõirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendrõl és hatáskörökrõl szóló MeHVM utasítás, valamint jelen fejezet tartalmazza.
21. A támogatási szerzõdés kezdeményezése, elõkészítése
21.1. A támogatási szerzõdések kezdeményezésére az 5.1. pontban írtak az irányadók azzal, hogy a jóváhagyás megadására a miniszter vagy az általa meghatalmazott államtitkár jogosult.
21.2. A támogatási szerzõdés elõkészítésére az utasítás 8.1.–8.3. pontjai, támogatási szerzõdés elkészítésére pedig az
utasítás 9.1.–9.5. pontjai vonatkoznak.
22. A támogatási szerzõdés aláírása, módosítása, megszüntetése
22.1. A támogatási szerzõdés aláírására, illetve módosítására az utasítás 10.1.–10.7., 11.1., 12.1.–12.3. pontjaiban írtakat kell alkalmazni a 22.2 és 22.3. pontokban foglalt eltérésekkel.
22.2. A jogi ellenjegyzéssel ellátott szerzõdés egy példányát az elõkészítésért felelõs szervezeti egység az eredeti dokumentumok csatolásával megküldi a pénzügyi fedezetet kezelõ fõosztálynak, amely gondoskodik azok megõrzésérõl.
22.3. A fejezeti általános tartalék terhére történõ támogatás esetén a támogatási szerzõdés kedvezményezettel történõ
aláíratásáról és az aláírt példányok továbbításáról az elõkészítésért felelõs szervezeti egység gondoskodik.
23. Címzett támogatások
23.1. Az éves költségvetési törvényben jóváhagyott szervek címzett támogatásának biztosítása érdekében a támogatási szerzõdés elkészítésérõl és a szükséges nyomtatványok beszerzésérõl az elõkészítésért felelõs szervezeti egység saját hatáskörben gondoskodik.

VI. AZ EGYSZERÛ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK
24. Az egyszerû közbeszerzési eljárás kezdeményezése
24.1. Az egyszerû közbeszerzési eljárás lefolytatása az elõkészítésért felelõs szervezeti egység feladata, amelyet a
kezdeményezõ a 2. sz. melléklet szerinti kitöltött formanyomtatvány és az abban meghatározott mellékletek (a 8., 9. és
10. sz. mellékletek) hiánytalan csatolásának megküldésével kezdeményez.
24.2. Amennyiben a kezdeményezés alapján a Hivatal éves közbeszerzési tervének módosítása szükséges, a kezdeményezéshez a KSZF-nek címzett, a 11. sz. melléklet szerinti feljegyzést is csatolni kell, amelyet az elõkészítésért felelõs szervezeti egység megküld a KSZF-nek.
24.3. A kezdeményezõ feladata a nemzeti értékhatárokat elérõ vagy meghaladó értékû közbeszerzési eljárások lebonyolításáról, valamint a közbeszerzésekkel kapcsolatos adatszolgáltatás rendjérõl szóló MeHVM utasításban szabályozottakkal összhangban a bírálóbizottság tagjainak kijelölése, az e feladattal megbízott köztisztviselõnek (a továbbiakban: kapcsolattartó) pedig az ezzel kapcsolatos iratok elkészítése, valamint az aláírt dokumentumok csatolása a kezdeményezõ irathoz. A bírálóbizottság számának meghatározásakor figyelemmel kell lenni arra, hogy a bírálóbizottság egy
tagját az igazgatási szakállamtitkár jelöli ki.
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24.4. Az eljárás bírálati szempontjait a kezdeményezõ javaslatára a bírálóbizottság hagyja jóvá. A jóváhagyást igazoló iratot az eljárást kezdeményezõ iratokhoz kell csatolni.
24.5. Hiányos kezdeményezés esetén a kézhezvételtõl számított 2 munkanapon belül az elõkészítésért felelõs szervezeti egység munkatársa megkeresi a szervezeti egység kapcsolattartóját, aki haladéktalanul, de legkésõbb 3 munkanapon
belül gondoskodik a hiányzó dokumentumok és az eljárás megindításához szükséges adatok pótlásáról.
24.6. A megrendelni kívánt szolgáltatás jellegétõl függõen az elõkészítésért felelõs szervezeti egység munkatársa, illetve a kapcsolattartó egyeztetést tarthat az eljárás sikeres lebonyolításához szükséges valamennyi körülmény, adat megállapítása érdekében. Az egyeztetésrõl az elõkészítésért felelõs szervezeti egység munkatársa 3 munkanapon belül emlékeztetõt készít és azt megküldi a kezdeményezõnek.
25. Intézkedések a kezdeményezés alapján
25.1. A 2. sz. melléklet szerinti formanyomtatvány ellenõrzésére, nyilvántartásba vételére, a pénzügyi fedezet rendelkezésre állásának igazolására, illetve a nemzetbiztonsági ellenõrzés szükségességének megállapítására a 8. pontban
meghatározott rendelkezések az irányadóak. Amennyiben a Biztonsági Osztály nemzetbiztonsági ellenõrzés lefolytatásának szükségességét állapítja meg, a kezdeményezõ szervezeti egység kapcsolattartója a 26.3. pont szerinti döntés meghozatalát követõ napon köteles a Biztonsági Osztálynál a nyertes ajánlattevõ nemzetbiztonsági ellenõrzését kezdeményezni.
25.2. Ha a kezdeményezõtõl 3 munkanapon belül az emlékeztetõben foglaltaktól eltérõ megkeresés nem érkezik, az
elõkészítésért felelõs szervezeti egység munkatársa a hiánytalan és hibátlan dokumentáció és az eljárás elindításhoz
szükséges valamennyi adat rendelkezésre állását követõen – az emlékeztetõben foglaltak figyelembevételével – elkészíti
és aláírás céljából a kezdeményezõnek megküldi az ajánlattételi felhívást és a hozzá tartozó dokumentációt. A kapcsolattartó feladata gondoskodni arról, hogy az ajánlattételi dokumentációt a kezdeményezõ a kézhezvételtõl számított 3 munkanapon belül aláírja és az a következõ munkanapon az elõkészítésért felelõs szervezeti egység rendelkezésére álljon.
25.3. Az aláírt dokumentáció átvételét követõen az elõkészítésért felelõs szervezeti egység a KSZF útján gondoskodik az ajánlattételi felhívás közzétételre történõ továbbításáról, illetve – amennyiben hirdetmény közzétételére nem kerül
sor – az ajánlattételi felhívás érintettekkel egyéb módon való közlésérõl.
26. Az ajánlatok kezelése
26.1. A beérkezett ajánlatok bontása, azok ajánlattételi felhívásban meghatározott alaki szempontból való elõzetes
vizsgálata, bontási jegyzõkönyv készítése, az esetleges hiánypótlásra történõ felszólítás, valamint az eljárás lebonyolításával kapcsolatos egyéb adminisztrációs és dokumentációs teendõk az elõkészítésért felelõs szervezeti egység feladatát
képezik, amely ezen eljárási cselekmények során megállapított tények alapján javaslatot készít a bírálóbizottság részére.
Az elõkészítésért felelõs szervezeti egység köteles gondoskodni arról, hogy az eljárási cselekményekrõl a bírálóbizottság tagjait értesítse, azokra meghívja.
26.2. A bírálóbizottság jegyzõkönyvet készít, amelynek tartalmaznia kell az ajánlatok érvényességére, és az eljárás
eredményességére vonatkozó döntési javaslatot, a benyújtott ajánlatok egyenkénti szöveges és az ajánlattételi felhívásban közölt szempontok szerinti értékelését, a bírálóbizottsági tagok és az elnök által az ajánlatokról kiállított bírálati lapokat, valamint az eljárás nyertes ajánlattevõjére vonatkozó döntési javaslatot. A bírálat során a bírálóbizottság köteles
az ajánlattevõk szerzõdésteljesítésére vonatkozó alkalmasságának vizsgálatára.
26.3. A bírálóbizottság elnöke a jegyzõkönyvet és a bírálati lapokat az értékelést követõ 3 munkanapon belül a döntéshozó vezetõnek döntésre felterjeszti, amelyhez csatolni kell az elõkészítésért felelõs szervezeti egység által az ajánlatokról elkészített összegezést és az ellenjegyzésekkel ellátott szerzõdéstervezetet. A döntéshozó 3 munkanapon belül köteles döntését meghozni, dokumentálni, a kapcsolattartó pedig köteles a dokumentumokat az elõkészítésért felelõs szervezeti egységnek a következõ munkanapon megküldeni.
26.4. Ha a döntéshozó a bírálóbizottság javaslatával ellentétes döntést hoz, az elõkészítésért felelõs szervezeti egység
a döntésnek megfelelõen – ha az a Kbt. szabályaival összhangban van – 3 munkanapon belül új összegezést és szerzõdéstervezetet készít, és azokat megküldi a döntéshozónak.
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27. A döntést követõ intézkedések
27.1. A döntéshozó vezetõ által aláírt és a döntést tartalmazó jegyzõkönyv, valamint szerzõdéstervezet kézhezvételét
követõen az elõkészítésért felelõs szervezeti egység gondoskodik az összegezõknek az ajánlattevõk részére történõ továbbításáról, majd a szerzõdés nyertes ajánlattevõvel történõ aláíratásáról.
27.2. Ha a kezdeményezett egyszerû közbeszerzési eljárás kapcsán az elõkészítésért felelõs szervezeti egysége szükségesnek tartja, a Kbt. alkalmazásával kapcsolatban – az igazgatási szakállamtitkár útján – a KSZF-tõl állásfoglalást
kérhet.
27.3. Ha az egyszerû közbeszerzési eljárás megindításához, vagy a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött
szerzõdés módosításához hirdetmény közzétételére van szükség, az elõkészítésért felelõs szervezeti egység a KSZF útján gondoskodik a hirdetmények közzétételérõl.
27.4. Ha az egyszerû közbeszerzési eljárás hirdetmény közzétételével indult, az eljárás eredményeként létrejött szerzõdés teljesítésérõl a díj, illetve ellenérték egészének, vagy utolsó részletének átutalásakor a pénzügyi fedezetet kezelõ
fõosztály írásban értesíti az elõkészítésért felelõs szervezeti egységet, amely ennek alapján elkészíti és a KSZF útján továbbítja az egyszerû közbeszerzési eljárás teljesítésérõl szóló tájékoztató hirdetményt.
27.5. Az egyszerû eljárás iratait az elõkészítésért felelõs szervezeti egység a teljesítéstõl számított 5 évig köteles megõrizni.

VII. EGYÉB POLGÁRI JOGI SZERZÕDÉSEK
28. Azon polgári jogi szerzõdések esetén, amelyek nem beszerzésre, vagy támogatás juttatására irányulnak, a szerzõdések elkészítésérõl a feladat ellátásáért felelõs szervezeti egység – az államháztartási rendszerhez tartozó szervek, illetve fejezetek közötti megállapodások esetében a Költségvetési Fõosztály – gondoskodik.
29. A szerzõdések jogi ellenjegyzését – a szerzõdés indokait bemutató feljegyzéssel – az igazgatási szakállamtitkárnál kell kezdeményezni.
30. Az e fejezet hatálya alá tartozó szerzõdések esetében az utasítás 9.4.–9.6., illetve a 10.4. pontjait megfelelõen alkalmazni kell.

VIII. NYILVÁNTARTÁSOK
31. Szerzõdések és megrendelések nyilvántartása
31.1. A szervezeti egységek által kezdeményezett szerzõdéskötési igényekrõl, a megkötött szerzõdésekrõl és a módosításokról az elõkészítésért felelõs szervezeti egység központi nyilvántartást vezet a szerzõdés-nyilvántartási rendszer
keretében.
31.2. A nyilvántartás tartalmazza az elõkészítésért felelõs szervezeti egység részére elõzetesen jelzett szerzõdéskötési igényeket, a megkötött szerzõdések adatait és azok módosításait, továbbá az egybeszámítási kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokat és értékhatárokat.
31.3. A nyilvántartás nem tartalmazza
– a keretszerzõdések alapján létrejött egyedi szerzõdéseket, megrendeléseket,
– a központosított közbeszerzés alapján létrejött szerzõdéseket,
– a támogatási szerzõdéseket,
– IV. fejezet szerinti megrendeléseket,
– a VII. fejezet szerinti szerzõdéseket.
31.4. A nyilvántartáshoz a szervezeti egységek kijelölt ügyintézõi számára az elõkészítésért felelõs szervezeti egység hozzáférést biztosít az adott szervezeti egység szerzõdéskötésre irányuló igényeinek, megkötött szerzõdéseinek adatait, valamint – a Hivatal egészét tekintve – az azonos, vagy hasonló tárgyú szolgáltatások tekintetében a közbeszerzési
értékhatárokról történõ tájékozódás érdekében.
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IX. A TÁJÉKOZTATÁSRA VONATKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEK
32. Az egyes közbeszerzési értékhatárokat elérõ szolgáltatások
32.1. Az elõkészítésért felelõs szervezeti egység minden hónap utolsó napjával összesítést készít és jelentet meg a Hivatal intranet hálózatán azon szolgáltatásokról, amelyek értéke az adott költségvetési évben hivatali szinten várhatóan
eléri, vagy meghaladja az egyszerû közbeszerzési, illetve a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat.
33. Tájékoztatás a szervezeti egységek negyedéves beszerzéseirõl
33.1. A szervezeti egységek minden negyedévben elõre kötelesek a negyedéves beszerzéseikrõl az igazgatási szakállamtitkár útján az elõkészítésért felelõs szervezeti egységet tájékoztatni. A tájékoztatás idõpontjai: január 15., április 15.,
július 15., október 15.
33.2. A negyedéves beszerzési terveket az intranethálózaton közzétett formában kell elkészíteni.
33.3. Az összesített negyedéves beszerzési terveket az elõkészítésért felelõs szervezeti egység a Hivatal intranethálózatán közzéteszi.
34. Tájékoztatás a szervezeti egységek éves beszerzéseirõl
34.1. A szervezeti egységek a nemzeti közbeszerzési értékhatárt el nem érõ beszerzési igényeiket – meghatározva
azok tárgyát, várható ellenértékét és az ütemezését – kötelesek minden év február 10-ig az igazgatási szakállamtitkárnak
megküldeni. Az elõkészítésért felelõs szervezeti egység az összesített, egyszerû közbeszerzési értékhatárt elérõ beszerzésekrõl táblázatot készít, amelyet minden év február 28-ig megküld a KSZF-nek, aki gondoskodik a beszerzéseknek az
éves közbeszerzési tervben történõ szerepeltetésérõl.
34.2. A szervezeti egységek az elõzetesen bejelentett beszerzési igényeik módosításáról haladéktalanul – a módosítás
indokának közlésével – értesíteni kötelesek a KSZF-et.

X. FELELÕSSÉG
35. A kezdeményezõ felelõs
35.1. a szerzõdéskötés szükségességéért, indokoltságáért,
35.2. a szerzõdéskötés határidõben történõ kezdeményezéséért,
35.3. a kezdeményezés, illetve a szerzõdés szakmai tartalmáért,
35.4. a szerzõdéskötést megelõzõ eljárásban a Hivatal szakmai érdekekeinek érvényesítéséért,
35.5. az általa irányított szervezeti egység tekintetében a színlelt szerzõdés tilalmára vonatkozó rendelkezés betartásáért,
35.6. a Kbt. 40. §-ában foglaltak érvényesüléséért,
35.7. az egyes közbeszerzési eljárásokban meghatározott felelõsségi rend betartásáért,
35.8. a támogatásra irányuló döntés megalapozottságáért és a közpénzekrõl nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt rendelkezések érvényesüléséért,
35.9. a reá irányadó határidõk megtartásáért.
36. A jogi ellenjegyzõ felelõs
36.1. a szerzõdés és a kezdeményezõ által rendelkezésre bocsátott iratok összhangjáért,
36.2. a szerzõdésnek az alapjául szolgáló jogviszonyra vonatkozó jogi elõírásoknak – így különösen a Kbt., Szjt. és a
Ptk. – rendelkezéseinek történõ megfeleléséért,
36.3. a Kbt. eljárási szabályainak érvényesüléséért,
36.4. az egyes közbeszerzési eljárásokban meghatározott felelõsségi rend betartásáért,
36.5. a reá irányadó határidõk betartásáért.
37. A pénzügyi ellenjegyzõ felelõs
37.1. a szerzõdés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás rendelkezésre állásáért,
37.2. a kezdeményezõnek az adott szerzõdésre vonatkozó kötelezettségvállalási jogkörének fennállásáért,
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37.3. a szerzõdésnek a gazdálkodásra vonatkozó szabályokkal való összhangjáért [az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 134. § (9) bekezdés c) pont],
37.4. az egyes közbeszerzési eljárásokban meghatározott felelõsségi rend betartásáért,
37.5. a támogatási kérelemmel és a támogatásról szóló döntéssel kapcsolatban felmerülõ adatszolgáltatás teljesítéséért,
37.6. a reá irányadó határidõk betartásáért.
38. A teljesítésigazoló felelõs
38.1. a teljesítésigazolás határidõben történõ kiállításáért,
38.2. a teljesítés megfelelõ ellenõrzéséért, a hiányosságok feltárásáért,
38.3. a teljesítésigazolásban foglalt megállapításokért.

XI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
39. Az utasítás 2008. november 15. napján lép hatályba és egyidejûleg a Miniszterelnöki Hivatal egyes szerzõdéseirõl és a nemzeti értékhatárok alatti közbeszerzési eljárások rendjérõl szóló 8/2005. KÁ utasítás hatályát veszti.
40. Az utasítás a Hivatalos Értesítõben és a Hivatal intranethálózatán kerül közzétételre.
41. Felhatalmazást kap az igazgatási szakállamtitkár, hogy – az érintett szervezeti egységek vezetõivel egyeztetve –
az utasítás mellékletét képezõ nyomtatványokat saját hatáskörében módosítsa és közzétegye.

Budapest, 2008. november 11.
Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
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1. sz. melléklet

Kezdeményezés elõzetes kötelezettségvállalásra, illetve szerzõdés létrehozására
Az igénylõ szervezeti egység tölti ki!
Az igénylõ szervezeti
egység

neve:
ügyintézõ tel.:
kapcsolattartó, tel.:

A szerzõdõ fél

neve:
székhelye/lakcíme:
azonosító adatai1:

Szolgáltató szerzõdõ fél
egyéb adatai

aláírásra jogosult képviselõjének neve, képviselõi
megnevezése:
számláját vezetõ pénzintézet neve és számlaszáma:
kapcsolattartójának neve, ha nem azonos
a képviselõvel:

(Csak szolgáltató esetén
töltendõ ki!)

teljesítése során igényelt személyes
közremûködõ/szerzõ neve, a megjelölt
szolgáltatóhoz való viszonya 2:

A szerzõdés tárgya, az igényelt
szolgáltatás, az ellátandó feladat leírása:

A szerzõdés tárgya szerinti szj.-szám,
CPV-kód és megnevezés:

A felhasználás céljából megvásárolni
kívánt szerzõi jogi védelem alá esõ mû
(pl. tanulmány) vagy elõadás címe és
terjedelme (oldalszámban, órában):
Felhasználási szerzõdés esetén
a megvásárolandó alkotás a MeH
tevékenységét
– 1 éven belül vagy
– 1 éven túl szolgálja 3

A szerzõdés idõtartama:4
A kikötött ellenérték, díj
(szolgáltató esetén Ft-ban nettó + %-os áfa
bontásban, természetes személy esetén
bruttó összegben):5
Az igényelt szolgáltatás pénzügyi
fedezete:6

1

Hivatali költségvetés:

Fejezeti elõirányzat száma, megnevezése:

Cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány száma stb.
Pl.: kültag, beltag, szerzõdött partner, munkavállaló stb. Amennyiben a cégkivonatból nem ellenõrizhetõ a közremûködõ szolgáltatóval való viszonya, úgy a
szolgáltató képviselõjének nyilatkozatát a köztük lévõ jogviszony fennállásáról az utasítás 12.4. pontja szerint mellékelni kell.
3
A minõsítést kivastagítással kérjük jelezni.
4
Pontos dátumok feltüntetésével, felhasználási szerzõdés esetén, ha mû átvételére a szerzõdéskötés napján megtörténik, akkor a „szerzõdéskötés napján” megjelölés.
5
Ha a kifizetést devizában kell teljesíteni, akkor fel kell tüntetni, hogy a kikötött díjat milyen devizában kell teljesíteni. Ebben az esetben az áfa megfizetésének
kötelezettsége a Hivatalt terheli.
6
A megfelelõ forrást kivastagítással, aláhúzással kell jelölni, a fejezeti forrásnál a célelõirányzat nevének és számának feltüntetésével.
2
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A feladat ellátása a 6/2001. (II. 14.) MeHVM rendelet mellékletének I/3. pontja alapján az I/2. ……… pontját érinti/nem érinti. 7
Az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény alapján a feladat ellátása során a törvény ……-ben
meghatározott minõsített adat megismerése szükséges/nem szükséges. 8
A szerzõdés alapján elvégzendõ feladat az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény 3. §
(3) bekezdés e) pontját érinti/nem érinti. 9
A kötelezettségvállalásra jogosult neve:
……………………………
munkaköre:

Az utasítás 4.1. pontjában meghatározott, az egybeszámításra vonatkozó vizsgálatot
elvégeztem, a szerzõdéskötés a Kbt. 40. §-ában foglalt egybeszámítási rendelkezésekre
tekintettel közbeszerzési eljárás lefolytatását nem igényli.
Budapest, 200... ………………………………….

……………………………
A kötelezettségvállalásra jogosult aláírása:
…………………………………………………….
Szerzõdéskötésre irányuló kezdeményezést
engedélyezem/nem engedélyezem. 10

Budapest, 200... ………………………………….
Aláírás: …………………………………………..

Az igazgatási szakállamtitkár tölti ki!
Szerzõdés elõkészítésével egyetértek / nem értek egyet. 11

Budapest, 200... ……………………………
Az engedélyezésre kijelölt vezetõ aláírása 12:
…………………………………………………

A Biztonsági Osztály tölti ki!
Biztonsági ellenõrzés szükséges, típusa: ….. a 6/2001 (II. 14.) MeHVM rendelet szerint. Az ellenõrzéshez szükséges kérdõíveket az
érintett 200………………………-án leadta.
Biztonsági ellenõrzés nem szükséges, mert

Biztonsági ellenõrzés megtörtént
száma: ………………

Budapest, 200

Az igényelt szolgáltatás nem érint olyan
feladatot, amelyhez biztonsági ellenõrzés
lefolytatása szükséges.

Aláírás:

A Pénzügyi és Számviteli/ Költségvetési Fõosztály vezetõje tölti ki!
A pénzügyi fedezete:
Budapest, 200

A megbízói díjkeret terhére

biztosított/nem biztosított

Aláírás:

A Jogi Képviseleti Osztály tölti ki!

7

Nyilvántartásban elõjegyezve.

Ügyiratszám:

Budapest, 200

Aláírás:

A választ aláhúzással kérjük jelezni, pozitív válasz esetén a rendelet mellékletének I/2. g)–p) pontjainak valamelyikét kérjük a kipontozott helyre megjelölni.
A választ aláhúzással kérjük jelezni, pozitív válasz esetén a törvény 3.–5/B. szakaszainak valamelyikét, illetve az 5/B. szakasz esetében a (2)–(5) bekezdések
egyikét és a megismerendõ adat minõsítési szintjét meghatározó pontot [a)–d)] is kérjük feltüntetni.
9
A választ aláhúzással kérjük jelezni, pozitív válasz esetén a szerzõdõ fél, vagy képviselõje vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség alá esik.
10
A döntést aláhúzással kérjük jelezni.
11
A döntést aláhúzással kérjük jelezni.
12
Az utasítás 5.1. pontja szerint engedélyezõ lehet államtitkár, miniszter kabinetfõnöke vagy kormánybiztos.
8
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Kezdeményezés elõzetes kötelezettségvállalásra, illetve egyszerû közbeszerzési eljárás lefolytatására
Az igénylõ szervezeti egység tölti ki!

Az igénylõ szervezeti egység:
Ügyintézõ, tel.:
Kapcsolattartó, tel.:
Ajánlattételre felkért szolgáltatást
nyújtók
(Legalább három ajánlattevõt meg
kell jelölni. Hirdetmény
közzététele esetén ezt a részt nem
kell kitölteni.):

Ajánlattevõ 1.

Neve:

Azonosító adatai:
Székhelye/címe:
Képviselõje:
Ajánlattevõ 2.

Neve:
Azonosító adatai:
Székhelye/címe:
Képviselõje:

Ajánlattevõ 3.

Neve:
Azonosító adatai :
Székhelye/címe:
Képviselõje:

stb.
A szerzõdés idõtartama, vagy
a teljesítés határideje: 13
A teljesítés helye:
A szolgáltatás becsült/várható
ellenértéke, díja
(magyar forintban nettó + %-os
áfabontásban; természetes
személyek esetén bruttó
összegben)14:

13

Pontos dátumok feltüntetésével, a tervezett teljesítési kezdõ és végdátum, vagy a teljesítés végdátumának megjelölése.
Ha a kifizetést devizában kell teljesíteni, akkor fel kell tüntetni, hogy a kikötött díjat milyen devizában kell teljesíteni. Ebben az esetben az áfa megfizetésének kötelezettsége a Hivatalt terheli.
14
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A szerzõdés tárgya, mennyisége (külön csatolni kell legalább egy oldalban a szolgáltatás részletes mûszaki paramétereit tartalmazó
leírást, illetõleg a minõségi követelményeket és a teljesítménykövetelményeket):
A szolgáltatás CPV kódja és megnevezése:
Bírálati szempontok:15 a legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatás/az összességében legelõnyösebb ajánlat 16
Az összességében legelõnyösebb ajánlat, mint bírálati szempont választása esetén a részszempontok és azokhoz tartozó súlyszámok
megjelölése:
1. Vállalási ár (legalább50 %)
…………%
2.
…………%
3.
…………%
Stb.
…………%
Összesen:
100%
Az eljárás lefolytatása szempontjából jelentõséggel bíró egyéb tények, információk:

Az igényelt szolgáltatás pénzügyi
fedezete:17

Hivatali költségvetés

Fejezeti elõirányzat száma, megnevezése:

A feladat ellátása a 6/2001. (II. 14.) MeHVM rendelet mellékletének I/3. pontja alapján az I/2. ……… pontját érinti/nem érinti. 18
Az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény alapján a feladat ellátása során a törvény …… -ben
meghatározott minõsített adat megismerése szükséges/nem szükséges. 19
A szerzõdés alapján elvégzendõ feladat az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény 3. §
(3) bekezdés e) pontját érinti/nem érinti. 20
A kötelezettségvállalásra jogosult

Budapest, 200... ………………………………….

neve: ……………………………………………………..

A kötelezettségvállalásra jogosult aláírása:

munkaköre: ………………………………………………
Az egyszerû közbeszerzési eljárás megindítására irányuló
kezdeményezést engedélyezem/nem engedélyezem. 21

…………………………………………………….

Budapest, 200... …………………………….
Az engedélyezésre kijelölt vezetõ aláírása: 22
……………………………………………...

15

Bírálati szempontokat a bírálóbizottság jóváhagyásával kell meghatározni.
A kiválasztott bírálati szempont valamelyikét kivastagítással, aláhúzással kell jelölni. Az összességében legelõnyösebb ajánlat bírálati szempont választása
esetén meg kell adni a részszempontokat és a súlyszámokat.
17
A megfelelõ forrást kivastagítással, aláhúzással kell jelölni, a fejezeti forrásnál a célelõirányzat nevének és számának feltüntetésével.
18
A választ aláhúzással kérjük jelezni, pozitív válasz esetén a rendelet mellékletének I/2. g)–p) pontjainak valamelyikét kérjük a kipontozott helyre megjelölni.
19
A választ aláhúzással kérjük jelezni, pozitív válasz esetén a törvény 3.–5/B. szakaszainak valamelyikét, illetve az 5/B. szakasz esetében a (2)–(5) bekezdések
egyikét és a megismerendõ adat minõsítési szintjét meghatározó pontot [a)–d)] is kérjük feltüntetni.
20
A választ aláhúzással kérjük jelezni, pozitív válasz esetén a szerzõdõ fél, vagy képviselõje vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség alá esik.
21
A döntést aláhúzással kérjük jelezni.
22
Az utasítás 5.1. pontja szerint engedélyezõ lehet államtitkár, miniszter kabinetfõnöke vagy kormánybiztos.
16
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Az igazgatási szakállamtitkár tölti ki!
Az egyszerû közbeszerzési eljárás elõkészítésével egyetértek/nem
értek egyet. 23
A bírálóbizottságba az alábbi tagot delegálom:
Budapest, 200… ……………………………………

Bírálóbizottsági tag neve és munkaköre:
………………………………………………..

Aláírás: ………………………………………………

A Biztonsági Osztály tölti ki a nyertes ajánlattevõ kiválasztását követõen!
Biztonsági ellenõrzés szükséges, típusa: ….. a 6/2001 (II. 14.) MeHVM rendelet szerint.
Az ellenõrzéshez szükséges kérdõíveket az érintett 200………………………-án leadta.
Biztonsági ellenõrzés nem szükséges, mert

Biztonsági ellenõrzés megtörtént
száma: ………………

Budapest, 200

Az igényelt szolgáltatás nem érint olyan
feladatot, amelyhez biztonsági ellenõrzés
lefolytatása szükséges.

Aláírás:

A Pénzügyi és Számviteli/Költségvetési Fõosztály vezetõje tölti ki!
A pénzügyi fedezete:
Budapest, 200

A megbízói díjkeret terhére

biztosított/nem biztosított

Aláírás:

A Jogi Képviseleti Osztály tölti ki!
Nyilvántartásban elõjegyezve.

Ügyiratszám:

Budapest, 200

Aláírás:

Az eljáráshoz csatolandó mellékletek

23

Dokumentum neve

Dokumentum fellelhetõsége

2. Felkérõ bírálóbizottsági tagságra
3. Felelõsségi körök meghatározása
4. Összeférhetetlenségi nyilatkozatok
5. Bírálati szempont bírálóbizottság általi jóváhagyása
6. Mûszaki leírás (a minõségi és teljesítménykövetelmények
meghatározásával) 24
7. Pénzügyi, gazdasági alkalmasság 25
8. Mûszaki, illetõleg szakmai alkalmasság 26
9. MeH éves közbeszerzési terv módosításának
kezdeményezése

az utasítás 8. sz. melléklete
az utasítás 9. sz. melléklete
az utasítás 10. sz. melléklete
Szervezeti egység készíti el!

A döntést aláhúzással kérjük jelezni.
A Kbt. 4. § 15. pontja alapján.
25
A Kbt. 66. § alapján.
26
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján.
24

Szervezeti egység készíti el!
Szervezeti egység készíti el!
Szervezeti egység készíti el!
az utasítás 11. sz. melléklete
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ADATLAP
a Miniszterelnöki Hivatal polgári jogi szerzõdéseinek vizsgálatához
A szerzõdés adatai
Szerzõdõ szervezeti egység:
Szerzõdõ fél:
Szerzõdés hatálya:

200.. …………………– 200.. …………………………

Szerzõdés tárgya:
A szerzõdés jellemzõi
IGAZ

1.

A szerzõdés szerinti tevékenység a MeH alapfeladatai körébe
tartozik

2.

A szerzõdõ felek között alá-fölérendeltségi viszony áll fenn

3.

A MeH képviseletében eljáró személy vagy munkatársa általános
utasításadási joggal rendelkezik.

4.

A szerzõdés szerinti feladatot a megbízó által meghatározott helyen
és idõben kell ellátni

5.

A szerzõdõ felek között szoros, mindennapi kapcsolat áll fenn

6.

A szerzõdõ fél, vagy képviselõje a feladatot csak személyesen
teljesítheti

7.

A feladat ellátása a MeH helyiségében és munkaeszközeivel történik

8.

A feladatellátás rendszeres, a megbízó részére történõ rendelkezésre
állás folyamatos

9.

A díjazás havi rendszerességgel történik

10.

A MeH éves szinten meghatározott idejû távollétet biztosít a fél
részére

11.

A megbízott a MeH más megbízottja vagy munkatársa
vonatkozásában irányítási, utasításadási jogkörrel rendelkezik

Többségében
igaz

Többségében
hamis

HAMIS

A kötelezettségvállaló nyilatkozata
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásom van arról, hogy a vonatkozó törvényi elõírás alapján a
Miniszterelnöki Hivatal közhatalmi, irányítási, ellenõrzési és felügyeleti hatáskörének gyakorlásával közvetlenül összefüggõ, valamint
ügyviteli feladatok ellátására kizárólag közszolgálati jogviszony létesíthetõ. Tisztában vagyok azokkal a jogszabályi és a MeH belsõ
normáiban rögzített elõírásokkal, amelyek a munkaviszonynak, illetve közszolgálati jogviszonynak minõsülõ foglalkoztatás polgári
jogi szerzõdéssel történõ leplezését tilalmazzák, valamint azzal, hogy az ilyen szerzõdés létrehozása során eljáró személyt fegyelmi és
anyagi felelõsség, továbbá a Büntetõ Törvénykönyv 310/A. §-a alapján büntetõjogi felelõsség is terheli.
Budapest, 200... …………………………...
………………………………………………
kötelezettségvállalásra jogosult vezetõ
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4. sz. melléklet

Kezdeményezés polgári jogi szerzõdés módosítására
Az igénylõ szervezeti egység tölti ki!
Az igénylõ
szervezeti egység
A módosítandó szerzõdés
azonosító adatai:

neve:
ügyintézõ tel.:
kapcsolattartó, tel.:
A szerzõdés iktatószáma (jogi) és típusa:

A szerzõdõ fél neve:
A szerzõdés tárgya:
A szerzõdés aláírásának napja:
A szerzõdés az alábbiak
szerint módosul:

Tárgya:
Idõtartama, ütemezése:
Ellenértéke:
A szerzõdõ fél részére biztosított juttatás,
eszköz:
A szerzõdést kiegészítõ új rendelkezés(ek):

A szerzõdésmódosítás hatálya:
A szerzõdésmódosításhoz pénzügyi forrástöbbletre nincs szükség/szükséges pénzügyi többletforrás-igényt biztosítani. 27
Az igényelt módosítás
pénzügyi fedezete: 28

Hivatali költségvetés

Fejezeti elõirányzat száma, megnevezése:

A szerzõdésmódosítással kapcsolatban a Biztonsági Osztály intézkedésére nincsen szükség/szükség van. 29
A szerzõdésmódosítást követõen a feladat ellátása a 6/2001. (II. 14.) MeHVM rendelet mellékletének I/3. pontja alapján
az I/2. ……… pontját érinti / nem érinti. 30
Az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény alapján a feladat ellátása során a törvény …… -ben
meghatározott minõsített adat megismerése szükséges/nem szükséges. 31
A szerzõdés alapján elvégzendõ feladat az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény 3. §
(3) bekezdés e) pontját érinti/nem érinti. 32

27

A megfelelõ forrást kivastagítással, aláhúzással kell jelölni.
A megfelelõ forrást kivastagítással, aláhúzással kell jelölni, a fejezeti forrásnál a célelõirányzat nevének és számának feltüntetésével.
A választ aláhúzással kérjük jelezni.
30
A választ aláhúzással kérjük jelezni, pozitív válasz esetén a rendelet mellékletének I/2. g)–p) pontjainak valamelyikét kérjük a kipontozott helyre megjelölni.
31
A választ aláhúzással kérjük jelezni, pozitív válasz esetén a törvény 3.–5/B. szakaszainak valamelyikét, illetve az 5/B. szakasz esetében a (2)–(5) bekezdések
egyikét és a megismerendõ adat minõsítési szintjét meghatározó pontot [a)–d)] is kérjük feltüntetni.
32
A választ aláhúzással kérjük jelezni, pozitív válasz esetén a szerzõdõ fél, vagy képviselõje vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség alá esik.
28
29
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Az utasítás 4.1. pontjában meghatározott, az egybeszámításra vonatkozó vizsgálatot elvégeztem,
a szerzõdésmódosítás a Kbt. 40. §-ában foglalt egybeszámítási rendelkezésekre tekintettel közbeszerzési
eljárás lefolytatását nem igényli.
Budapest, 200... ………………………………….

munkaköre:

A kötelezettségvállalásra jogosult aláírása:

……………………………

……………………………………………………
Budapest, 200... …………………………
Az engedélyezésre kijelölt vezetõ aláírása: 34

Szerzõdésmódosításra irányuló kezdeményezést
engedélyezem/nem engedélyezem. 33

…………………………………………..

Az igazgatási szakállamtitkár tölti ki!
Szerzõdésmódosítás elõkészítésével egyetértek/nem értek
egyet.35

Budapest, 200... ………………………………….
Aláírás: ………………………………………….

A Biztonsági Osztály tölti ki!
Biztonsági ellenõrzés szükséges, típusa: ….. a 6/2001 (II. 14.) MeHVM rendelet szerint.
Az ellenõrzéshez szükséges kérdõíveket az érintett 200………………………-án leadta.
Belépõkártya meghosszabbításáról intézkedem/nem szükséges intézkedni.
Biztonsági ellenõrzés nem szükséges, mert

Budapest, 200

Biztonsági ellenõrzés megtörtént
száma: ………………

Az igényelt szolgáltatás nem érint olyan
feladatot, amelyhez biztonsági ellenõrzés
lefolytatása szükséges.

Aláírás:

A Pénzügyi és Számviteli/ Költségvetési Fõosztály vezetõje tölti ki!
A pénzügyi fedezete:
Budapest, 200

A megbízói díjkeret terhére
Aláírás:

A Jogi Képviseleti Osztály tölti ki!
Nyilvántartásban elõjegyezve.

Ügyiratszám:

Budapest, 200

Aláírás:

33

A döntést aláhúzással kérjük jelezni.
Az utasítás 5.1. pontja szerint engedélyezõ lehet államtitkár, miniszter kabinetfõnöke vagy kormánybiztos.
35
A döntést aláhúzással kérjük jelezni.
34

biztosított/nem biztosított
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5. sz. melléklet

Nyilvántartási adatlap
természetes személyekkel létesítendõ szerzõdéses jogviszonyhoz
Név: ....................................................................................................................................................................................
Leánykori név: ...................................................................................................................................................................
Születési hely: ....................................................................................................................................................................
Születési idõ: ......................................................................................................................................................................
Anyja neve: ........................................................................................................................................................................
Lakcím (postai irányítószámmal): ......................................................................................................................................
Tartózkodási hely és címe (postai irányítószámmal): ........................................................................................................
Telefonszám (hálózati v. mobil): ........................................................................................................................................
Fõállású munkahely megnevezése:36 ..................................................................................................................................
Fõállású munkahely címe: .................................................................................................................................................
Tanulói jogviszony esetén oktatási intézmény neve és címe: ............................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Nyugdíjas jogviszony esetén a nyugdíj, illetve a nyugdíjjellegû ellátás formája: .............................................................
Nyugdíj-törzsszáma: ..........................................................................................................................................................
Egyéb közlendõ: .................................................................................................................................................................
Adóazonosító jele: ˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Taj-száma: ˜˜˜ ˜˜˜ ˜˜˜
Bankszámlaszáma: ˜˜˜˜˜˜˜˜-˜˜˜˜˜˜˜˜-˜˜˜˜˜˜˜˜
Bankszámlát vezetõ pénzintézet neve: ...............................................................................................................................

Nyilatkozat biztosítotti jogviszony esetén a kötelezõ magánnyugdíj-pénztári tagságról
1. Magánnyugdíjpénztárnak

A) tagja vagyok
B) nem vagyok tagja
C) pénztári tagság kötelezõ, de pénztárat nem választok (választottam), illetve a
pénztár a belépési nyilatkozat elfogadását elutasította.
2. Magánnyugdíjpénztár neve: ……………………………………………………..
Pénztárazonosítója: ˜˜˜˜
3. Magánnyugdíjpénztár címe (irányítószámmal): ........................................................................................................
4. Magánnyugdíjpénztár bankszámláját vezetõ pénzintézet neve (címe): .....................................................................
5. Magánnyugdíjpénztár bankszámlaszáma: ˜˜˜˜˜˜˜˜-˜˜˜˜˜˜˜˜-˜˜˜˜˜˜˜˜

Tudomásul veszem, hogy az adatszolgáltatás és az adatok kezelése az 1992. évi LXIII. törvény 3. § (1) bekezdés
a) pontja alapján írásban adott hozzájárulásom alapján történik. A fenti adatok kezeléséhez hozzájárulok.

Budapest, 200… év…………. hónap…….. nap
……………………………………
aláírás

36

Fõállású jogviszony a heti 36 órát elérõ vagy meghaladó munkavégzéssel járó jogviszony.
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NYILATKOZAT
a kifizetõtõl származó bevétel adóelõlegének megállapításához a 2008. évben
Kérjük, kitöltés elõtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót!
Kérjük a választott számjegyek bekarikázását!
A nyilatkozatot adó magánszemély:
neve: ....................................................................................................................................
lakcíme: ...............................................................................................................................
adóazonosító jele: ...............................................................................................................
A számomra kifizetésre kerülõ összegbõl az adóelõleg alapjának megállapításához a következõ nyilatkozatot teszem:
1. 1.1. önálló tevékenységembõl származó bevételem 90%-a jövedelem.
1.2. önálló tevékenységembõl származó bevételem ………%-ának (legfeljebb a bevétel 50%-át) levonását kérem
felmerült költségként.
Az 1.2. pont kitöltése azzal jár, hogy Önnek év végén önadózóként adóbevallást kell beadnia. Amennyiben az 1.2.
pontban megjelölt költséget utóbb nem tudja igazolni, és a nem igazolt költség több, mint a levont összeg 5 százaléka, a
nem igazolt rész 12%-át külön adóként kell bevallani és megfizetni.
2. 2.1. Az éves jövedelmem nem éri el az 1 700 000 Ft-ot, ezért
2.1.1. kérem az adóelõleget göngyölítéses módszerrel megállapítani.
2.1.2. 36% adó levonását kérem.
2.2. Az éves jövedelmem eléri az 1 700 000 Ft-ot.
Figyelem! Amennyiben Ön a 2.1.1. pont szerinti nyilatkozatot adja, de utóbb az év elejétõl számított összes összevonandó jövedelme meghaladja az 1 700 000 Ft-ot, az értékhatár túllépését eredményezõ minden kifizetését megelõzõen
nyilatkoznia kell – önkéntesen, felhívás nélkül – a kifizetõnek, hogy az adóelõleget az általános szabály alapján vonja le
(36%-os kulcs szerint). Ha elmulasztja a nyilatkozatot megtenni, és emiatt az adóév végén befizetési különbözet keletkezik (hiszen továbbra is 18%-os kulcs szerinti levonás történik), annak összege után 12% különadót is meg kell fizetnie.
3. Amennyiben az önálló tevékenységbõl származó, egy szerzõdés alapján 15 000 Ft-ot meg nem haladó összeg kerül
kifizetésre:
3.1. 36% adó levonását kérem.
3.2. összevont adóalap részeként adózom.
A 3. pontról csak akkor kell nyilatkozni, ha Önnél az egyszeri kis összegû kifizetés esete áll fenn.
4. A 2.1.1. pontban meghatározott adóelõleg-számítási mód választása esetén nyilatkozni kell az adóterhet nem viselõ
járandóság összegérõl.
Adóterhet nem viselõ járandóságaim összesen 2008. évben: ……………………… Ft
Figyelem! Amennyiben Ön a Kitöltési útmutatóban felsorolt járandóságokban részesül, arról nyilatkoznia kell, mivel
ez a járandóság 2008. január 1-jétõl az adóelõleg-számítás szempontjából jövedelemnek minõsül. Amennyiben az adóterhet nem viselõ járandóságainak összege év közben változik, arról ismételten nyilatkoznia kell.

Budapest, 200… év…………. hónap…….. nap
………………………………………
aláírás
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CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK
–
–
–
–
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Fõállású munkahely esetén munkáltatói igazolás az egészségügyi hozzájárulás megfizetésérõl
Nyugdíjas szerzõdõ fél esetén a nyugdíjfolyósító intézet határozata a nyugdíjas jogviszonyról
Tanuló jogviszony esetén iskolalátogatási igazolás
Magánnyugdíj-pénztári tagság esetén a tagságot igazoló okirat másolata
Felhasználási szerzõdés esetén a szerzõ nyilatkozata a felhasználási díj megoszlásáról

TÁJÉKOZTATÓ
A magánnyugdíj-pénztári tagsággal kapcsolatos adatszolgáltatáshoz
A nyilatkozatot saját jogú nyugdíjasnak nem kell kitöltenie.
A magánnyugdíj 1998. július 1-jétõl a pályakezdõkre kötelezõ, míg a többi biztosított 1998. január 1-jétõl magánnyugdíjpénztárat választhat. Pályakezdõ, aki 1998. június 30-a után létesít olyan jogviszonyt, amely járulékfizetéssel
jár, és ebben az idõpontban még nem töltötte be a 42. életévét. Akinek a magánnyugdíjpénztár választása kötelezõ, de ezzel nem él, a biztosított a kijelölt területi pénztár tagjává válik. A területi pénztár részére a munkáltató a pénztártag törvényben meghatározott személyes adatait közli.
Az 1. pontban a megfelelõ válasz aláhúzandó. A C) pontban foglalt változat azok részérõl jelölhetõ meg, akiknek a
magánpénztári tagság választása kötelezõ (pályakezdõk).
Figyelem! Amennyiben magánnyugdíjpénztárba a késõbbiek során belép, vagy a pénztár a belépési nyilatkozat elfogadását elutasította, kérjük, hogy a nyugdíjjárulék átutalásához szükséges adatokat ezen nyilatkozat kitöltésével 3 napon
belül szíveskedjék bejelenteni.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
Az adóelõleg-levonásra vonatkozó nyilatkozathoz 2008-ban
Az 1.1. és 1.2. ponthoz: Ha Ön az önálló tevékenységébõl származó bevételébõl az adóelõleg alapjának megállapításához költséglevonást kér a nyilatkozatában, egyetlen más önálló tevékenységébõl származó bevételével szemben sem
alkalmazhatja a 10 százalék költséghányad levonásával történõ jövedelem-megállapítást.
Ha költség levonását nem kéri, akkor a kifizetõnek a munkadíj 90 százalékát kell adóelõleg-alapnak tekintenie, a költségtérítés esetében pedig a törvény által elismert, igazolás nélkül elszámolható költséget, ilyen elismert költség hiányában pedig 10 százalék költséghányadot kell a bevételbõl levonnia. Ha az adóelõleg alapjának megállapításához Ön nem
kéri költség levonását, és ezért a kifizetõ az elõzõek szerint jár el, nincs akadálya, hogy utóbb az adóbevallásában a
10 százalék költséghányad levonása helyett az igazoltan felmerült költségek figyelembe vételével állapítsa meg bármely
önálló tevékenységbõl származó jövedelmét.
Figyelem! Ha a nyilatkozatában az 1.2. pont szerint levonni kért költséget utóbb nem tudja igazolni, és a nem igazolt
rész több, mint a levont összeg 5 százaléka, a nem igazolt rész 12%-át külön adóként kell bevallania és megfizetnie.
Az 1.2. pont kitöltése azzal jár, hogy Önnek év végén önadózóként adóbevallást kell beadnia!
A 2.1.1. ponthoz: Ön a 2.1.1. pont kitöltésével kérheti az adóév elejétõl számított göngyölítéses adóelõleg-fizetést.
Ekkor a kifizetõ az adóév elejétõl összesíti a tõle származó, a magánszemély által az adóévben megszerzett bevételek
alapján meghatározott adóelõleg-alapokat. Az adott kifizetés adóelõlegét az adóelõleg-alapok így meghatározott összegére az adótábla szerint számított adóból az adóévben korábban már megállapított adóelõlegek levonásával határozza
meg. Az adóelõleg megállapításához az adóterhet nem viselõ járandóságot is figyelembe kell venni.
Ha a 2.1.1. pont szerinti nyilatkozatot ad, vegye figyelembe, hogy utóbb, amikor az év elejétõl számított összes összevonandó jövedelme (az adóterhet nem viselõ járandóságot is beleértve) meghaladja az 1 millió 550 ezer forintot, minden
alkalommal az általános szabály szerinti (azaz 36%-os kulccsal történõ) adóelõleg-levonást kell kérnie. Ha az utóbbi
nyilatkozat elmulasztása az adóév végén befizetési különbözetet eredményez, annak összege után 12% különadót is kell
fizetnie.

8262

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

2008/47. szám

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tv. nyilatkozattal érintett rendelkezései:
Az 1. ponthoz:
18. § (1) Az önálló tevékenység bevételével szemben a jövedelem megállapításához elszámolható
a) az e törvényben meghatározott kivételekkel, legfeljebb az adott tevékenység bevételének mértékéig az e tevékenység folytatása érdekében az adóévben ténylegesen felmerült és igazolt – a 3. számú melléklet rendelkezései szerint elismert – költség (tételes költségelszámolás), vagy
b) az önálló tevékenység bevételének 10 százaléka (10 százalék költséghányad).
(2) A 10 százalék költséghányad alkalmazása esetén a magánszemély az adott adóévben önálló tevékenységbõl származó bevételeinek egyikére sem, valamint az önálló tevékenységre tekintettel kapott költségtérítésre sem alkalmazhatja
a tételes költségelszámolást.
49. § (18) Ha a magánszemély az adóévben megszerzett bármely bevételét terhelõ adóelõleg megállapításakor tett nyilatkozatában költség figyelembevételét kérte és a nyilatkozat alapján az adóelõleg(ek) megállapításánál figyelembe vett
költség(ek) meghaladja (meghaladják) az összevont adóalap megállapításánál e törvény rendelkezései szerint az adóbevallásban elszámolt igazolt költsége(ke)t, akkor a különbözet 12 százalékát (költségkülönbözet alapján meghatározott
adó) köteles az adóévre vonatkozó bevallásában megállapítani és bevallani, valamint az adóbevallás benyújtására elõírt
határidõig megfizetni. Nem kell e rendelkezést alkalmazni, ha a különbözet nem haladja meg az adóelõleg(ek) megállapításánál figyelembe vett költség(ek összegének) 5 százalékát.
A 2. ponthoz:
47. § (2) A magánszemély legkésõbb a kifizetés (a juttatás) idõpontjában nyilatkozhat arról, hogy
a) a kifizetõ az adóév elejétõl összesítse az általa kifizetett (juttatott), a magánszemély által az adóévben megszerzett
bevételek alapján meghatározott adóelõleg-alapokat, és az egyes kifizetett (juttatott) bevételeket terhelõ adóelõleget – az
(1) bekezdésben foglaltaktól függetlenül – az adóelõleg-alapok így meghatározott összege alapján a (4)–(5) bekezdés
szerint állapítsa meg (göngyölítéses módszer); ekkor a magánszemély e nyilatkozata alapján a kifizetõ az (1) bekezdés
rendelkezésétõl eltérõen az adóelõleget göngyölítéses módszerrel állapítja meg;
49. § (19) Ha a magánszemély az adóévben megszerzett bármely bevételét terhelõ adóelõleg megállapításánál a göngyölítéses módszer alkalmazását kérte, és utóbb az adóév során összevont adóalapja meghaladja az adótábla legmagasabb kulcsú sávjának kezdõ összegét, akkor az említett értékhatár túllépését eredményezõ minden bevételének kifizetését megelõzõen nyilatkozik a kifizetõ(k)nek, hogy az adóelõleget a kifizetõre vonatkozó általános szabály szerint vonja
le, ekkor a kifizetõ a magánszemély nyilatkozata szerint jár el. Ilyen nyilatkozat hiányában az adóév végén emiatt mutatkozó befizetési különbözet 12 százalékát (adóelõleg-különbözet alapján meghatározott adó) köteles az adóévre vonatkozó bevallásában megállapítani és bevallani, valamint az adóbevallás benyújtására elõírt határidõig megfizetni.
A 3. ponthoz:
73. § (1) Az önálló tevékenységbõl származó, egy szerzõdés alapján 15 000 forintot meg nem haladó összeg kifizetése
esetén a magánszemély választhat, hogy
a) a jövedelem utáni adót a kifizetõ állapítja meg, vonja le, fizeti be, vagy
b) írásban nyilatkozik arról, hogy összevont adóalapjának részeként adózik utána.
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában említett esetben a bevétel egésze jövedelem, és az adó mértéke az adótábla szerinti
legmagasabb adókulcs (százalékos adómérték).
(3) Az (1) bekezdés b) pontjában említett esetben a magánszemélynek és a kifizetõnek a Második rész önálló tevékenységbõl származó jövedelem megállapítására vonatkozó rendelkezései szerint kell az adókötelezettséget teljesítenie.
A 4. ponthoz:
3. § 72. pont Adóterhet nem viselõ járandóság:
a) a nyugdíj, a nyugdíjban részesülõ magánszemélyt megilletõ baleseti járadék;
b) a családok támogatásáról szóló törvényben meghatározott gyermekgondozási segély és gyermeknevelési támogatás, valamint a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott nevelõszülõi díj;
c) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott ápolási díj;
d) a szociális gondozói díj évi 120 ezer forintot meg nem haladó része;
e) a szakképzõ iskolai tanulót – jogszabályban meghatározott – tanulószerzõdés alapján megilletõ pénzbeli juttatásnak a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvény melléklete szerint elszámolható része, továbbá a szakképzésben tanulószerzõdés nélkül részt vevõ tanulót a szakmai gyakorlat idõtartamára megilletõ
díjazás havi összegének a hónap elsõ napján érvényes havi minimálbér 15 százalékát meg nem haladó része;
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f) a felsõoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója részére
fa) a felsõoktatásról szóló törvény szerint az õt megilletõ juttatásként kifizetett
– ösztöndíj,
– tankönyv- és jegyzettámogatás teljes összege,
– a diákotthoni (kollégiumi) elhelyezését kiváltó lakhatási támogatás összege,
fb) a gyakorlati képzés idejére kifizetett juttatás, díjazás értékébõl havonta a hónap elsõ napján érvényes havi minimálbért meg nem haladó része;
g) a közoktatásról szóló törvényben meghatározott nevelési-oktatási intézmény, a felsõoktatásról szóló törvényben
meghatározott felsõoktatási intézmény, a helyi önkormányzat vagy egyház által a tanuló, a hallgató részére e jogviszonyára tekintettel jogszabályban meghatározott feltételek szerint adott, e törvény alkalmazásában bevételnek minõsülõ,
az e)–f) alpontban nem említett pénzbeli juttatás;
i) oktatási vagy kutatási tevékenység, valamint az e tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltató tevékenység (például könyvtáros, laboráns, demonstrátor) ellenértékeként megszerzett hallgatói munkadíjnak havonta a hónap
elsõ napján érvényes minimálbér összegét meg nem haladó része;
l) törvénnyel vagy kormányrendelettel kihirdetett nemzetközi szerzõdés, vagy viszonosság alapján az adó alól a Magyar Köztársaságban mentesített, de az adó kiszámításánál figyelembe vehetõ, e törvény rendelkezése szerint nem külön
adózó jövedelemnek minõsülõ jövedelem;
m) az Európai Gazdasági Térség tagállamának joga alapján az a)–j) alpontban meghatározott bevételnek megfelelõ
jogcímen kifizetett (juttatott) bevétel;
n) az Európai Gazdasági Térség tagállamának joga alapján kifizetett (juttatott) olyan, e törvény szerint az összevont
adóalapba tartozó jövedelem alapjául szolgáló bevétel, amely a tagállam belsõ joga szerint akkor is mentes a jövedelemadónak megfelelõ adó alól, ha azt az ott illetõséggel bíró magánszemély részére fizetik (juttatják);
o) a felsõoktatásról szóló törvény alapján adományozott arany, gyémánt, vas, illetve rubin díszoklevélhez kapcsolódóan a felsõoktatási intézmény által a Szabályzatában meghatározott feltételek szerint kifizetett pénzbeli juttatásnak az a
része, amely nem haladja meg az adóév elsõ napján érvényes minimálbér havi összegének négyszeresét;
ö) az ösztöndíjas foglalkoztatottnak az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyból származó ösztöndíja minimálbért
meg nem haladó mértéke;
p) a termõföldrõl szóló törvényben meghatározott mezõgazdasági termelõ, annak segítõ családtagja, alkalmazottja részére külön jogszabály alapján juttatott nyugdíj elõtti támogatás egy hónapra esõ összegének a havi minimálbért meg
nem haladó része;
q) a magánszemély által külön jogszabály szerint felszolgálási díj címen megszerzett bevétel, valamint a vendéglátó
üzlet felszolgálójaként a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló;
r) az „Útravaló” Ösztöndíjprogram keretében a kormány rendeletében meghatározott feltételekkel és módon adományozott tanulói és mentori ösztöndíj;
s) a kormányrendeletben meghatározott Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj, továbbá az oktatási és kulturális miniszter
által adományozott – a kormányrendeletben meghatározott – Deák Ferenc Ösztöndíj, valamint a Kormány rendeletével
alapított felsõoktatási ösztöndíj.
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6. sz. melléklet

NYILATKOZAT
jogviszony igazolásáról

Alulírott ………………… mint a ………………………. cégnév (székhely:………………, cégjegyzékszám:………………., adószám: ………………….) képviselõje büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy
……………. ………………………… (lakcím: …………………, személyi ig. szám: ……………………) az általam
képviselt céggel …………………………………………. jogviszonyban (pl. munkaviszony, megbízási, vállalkozási
jogviszony stb.) áll, továbbá az általam képviselt cég és a Miniszterelnöki Hivatal között megkötendõ szerzõdés teljes
idõtartamára a megjelölt személy – mint személyes közremûködõ – tevékenységéért és rendelkezésre állásáért helyt
állok.

Budapest, 200. …………………..

P. H.

…………………………………………
képviselõ

Elõttünk, mint tanúk elõtt:

………………………………… (név)

………………………………… (cím)

…………………………………. (név)

………………………………… (cím)
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7. sz. melléklet

Nyilatkozat
szerzõvel kötött felhasználási szerzõdéshez

Alulírott
név: ………………………………………………………….
lakcím: ………………………………………………………

kijelentem, hogy a Miniszterelnöki Hivatallal az alábbi, szerzõi jogi védelem alá esõ mû felhasználása tárgyában kötött
szerzõdés teljes ellenértékébõl

1.

a személyes közremûködésemmel járó biztosítási jogviszony alá
tartozó tevékenység ellenértéke

%-ot

2.

a mû átadásának vagyoni ellenértéke

%-ot

képez.

A szerzõi jogi védelem alá esõ mû:………………………………………………………..
A felhasználás tárgyában kötött szerzõdés száma: ………………………………………..

Budapest, 200……………………….

…………………………………………
szerzõ
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MINISZTERELNÖKI HIVATAL
ügyiratszám:

Tárgy: Felkérés bírálóbizottsági tagságára

……………………………… (név)
……………………………… (munkakör)

Budapest
Tájékoztatom, hogy döntésem alapján a Miniszterelnöki Hivatal
……………………………………………………………………………… (szervezeti egység neve)
……………………………………………………………………………… tárgyában
egyszerû közbeszerzési eljárást folytat le.

Felkérem, hogy a beérkezett ajánlatok elbírálásában, mint a bírálóbizottság tagja/elnöke vegyen részt.

A felkérés elfogadása esetén a mellékelt
– összeférhetetlenségi nyilatkozatot,
– a bírálóbizottság tagjainak felelõsségi körére vonatkozó tájékoztatás tudomásul vételét, valamint
– a jelen felkérés másodlati példányát
dátummal és aláírásával ellátva ……………………………………… részére szíveskedjék
200………………………………… napjáig eljuttatni.

Budapest, 200……………………………
…………………………………………
döntéshozó

A bírálóbizottság munkájában tagként/elnökként való részvételre vonatkozó felkérést
elfogadom – nem fogadom el.

Budapest, 200……………………………
…………………………………………
aláírás
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9. sz. melléklet

MINISZTERELNÖKI HIVATAL
Ügyiratszám:
Felelõsségi körök meghatározása
……………………………………………………………………………………… tárgyú egyszerû
közbeszerzési eljárás vonatkozásában az eljárás lefolytatásával kapcsolatban az alábbi felelõsségi köröket
határozom meg:

1. ………………………………………… (név):
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

a Kbt. rendelkezései szerinti ajánlattételi felhívás megszerkesztése,
a beérkezett ajánlatok formai szempontból való megfelelõsségének vizsgálata,
javaslattétel a bírálóbizottságnak az érvényesség kérdésében,
egyéb, a Kbt. szerinti írásos dokumentum – ide nem értve a bírálati lapok elkészítését – megszerkesztése.

2. A bírálóbizottság:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

bírálati szempont meghatározása
a beérkezett ajánlatoknak az ajánlattételi felhívásban meghatározottak szerinti bírálata,
a bírálati lapok elkészítése,
a bírálati jegyzõkönyv szerkesztése,
a döntéshozónak döntési javaslat készítése.
A bírálóbizottság tagjai:
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..

3. Az eljárásban az ajánlatkérõ részérõl közremûködõ további személyek és felelõsségi körük:
……………………………………………………… (név)
3.1. ………………………………………………………………… (felelõsségi kör)
……………………………………………………… (név)
3.2. az egyszerû közbeszerzési eljárással kapcsolatos technikai teendõk koordinálása, az eljárás dokumentáltságának
biztosítása.

4. Az egyszerû közbeszerzési eljárásban döntésre jogosult:
……………………………………………………… (név) …………………………… munkakör

Budapest, 200……………………………..
……………………………………………
döntéshozó
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NYILATKOZAT
Alulírott …………………………………… az „………………………………………..” tárgyú közbeszerzési eljárás döntéshozója/bírálóbizottságának elnöke/bírálóbizottsági tagja/egyéb módon közremûködõje* tisztséget elfogadom
és jelenlegi ismereteim alapján kijelentem a következõket:
1. Az elõzõekben meghatározott eljárásban nem vagyok ajánlattevõ, illetve nem állok a közbeszerzés tárgyával kapcsolatos gazdasági tevékenységet végzõ gazdálkodó szervezettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyban, nem vagyok ilyen szervezetnek vezetõ tisztségviselõje, felügyelõbizottságának tagja, illetve
ilyenben tulajdoni részesedéssel nem rendelkezem. Kijelentem azt is, hogy nem vagyok ezen személyeknek a Ptk. 685. §
b) pontja szerinti hozzátartozója (házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó, mostoha- és nevelõszülõ, testvér, élettárs, egyeneságbeli rokon házastársa, jegyes, házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, testvér házastársa). Kijelentem, hogy az eljárással kapcsolatos megbízásom sem jogi, sem etikai szempontból nem összeférhetetlen.
2. Egyetlen ajánlat kedvezõ elbírálásában sem vagyok sem anyagilag, sem más szempontból érdekelve. Az ajánlattevõkkel perben, haragban nem állok.
3. Kötelezem magam arra, hogy az ajánlattevõk személyiségi jogait, szerzõi jogait, iparjogvédelmi jogait (találmány,
szabadalom, védjegy, ipari minta), vagy más jogi érdekeit – a bírálati (szakértõi) munka során tudomásomra jutott adatok
jogosulatlan felhasználásával, nyilvánosságra hozatalával, vagy illetéktelen személy tudomására hozatalával, vagy bármely más módon – nem sértem.
4. Tartózkodni fogok az ajánlatokból tudomásomra jutott adatok, információk, leírások bárminemû közvetlen, illetve
közvetett felhasználásától és kijelentem, hogy az ajánlatok tárgyában semmilyen szerzõi, iparjogvédelmi igényeim nincsenek.
5. Az eljárás során szerzett információkat bizalmasan kezelem. Tudomásul veszem, hogy a sajtó és az egyéb érdekeltek tájékoztatására az eljárás eredményére vonatkozó döntés meghozatalára jogosult vezetõnek van hatásköre.
6. A tárgyi közbeszerzési eljárást illetõen a közbeszerzésrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.)
8. § (1) bekezdése szerinti megfelelõ szakértelemmel rendelkezem.
7. A Kbt. 6. § (1) és 8. § (3) bekezdésére figyelemmel ismerem a tárgyi közbeszerzési eljárás dokumentálásának rendjét, felelõsségi körét.
8. Amennyiben az eljárás lebonyolítása során jelen nyilatkozatomat érintõ változás következik be, azt haladéktalanul
írásban bejelentem az eljárás döntéshozójának, az eljárásban folytatott tevékenységem felfüggesztése mellett.
Budapest, 200….……………...
Elõttünk, mint tanúk elõtt:
………………………………………… (név)

…………………………………………
aláírás

………………………………………… (cím)
………………………………………… (név)
………………………………………… (cím)

* A megfelelõ szövegrész aláhúzandó!

…………………………………………
aláírás
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11. számú melléklet

SZERVEZETI EGYSÉG VEZETÕJE
Ikt. szám: ………………

FELJEGYZÉS
…………………………………………
fõigazgató úr részére
Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság

Tárgy: közbeszerzési terv módosítására vonatkozó kérelem

Tájékoztatom fõigazgató urat, hogy a Miniszterelnöki Hivatal ……………………… (szervezeti egység megjelölése)
egyszerû közbeszerzési eljárás keretében kíván szerzõdést kötni.
A beszerzés várható értéke ……………… forint.

Fentiekre tekintettel kérem, hogy a MeH honlapján megjelenõ közbeszerzési terv módosítása és az alábbi adatok megjelentetése érdekében intézkedni szíveskedjen.

Sorszám

A tervezett közbeszerzési eljárás
tárgya

A közbeszerzés becsült értéke alapján
a közbeszerzési eljárás besorolása
Egyszerû

Nemzeti

Közösségi

A közbeszerzési eljárás
megindításának
várható idõpontja

Változtatás indoka

Minden
esetben
kitöltendõ!

Budapest, 200... …………………
….……..…………………………………
kötelezettségvállalásra jogosult vezetõ
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A környezetvédelmi és vízügyi miniszter utasítása
A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
14/2008. (HÉ 47.) KvVM
utasítása
miniszteri biztos kinevezésérõl
A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi
LVII. törvény 32. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következõ utasítást adom ki:
1. §
Dr. Kiss Tibort – a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium politikai fõtanácsadóját – miniszteri biztossá nevezem ki.

2. §
A miniszteri biztos ellátja a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága tekintetében a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 2. § (1) bekezdése c), g) és h) pontja szerinti irányítási hatásköröket.

3. §
A miniszteri biztos megbízatása 2008. november 1. napjától a politikai fõtanácsadói megbízás tartamára, de legfeljebb
6 hónapi idõtartamra szól.

4. §
A miniszteri biztost tevékenységének ellátásában a Miniszteri Kabinet és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága segíti.

5. §
Ez az utasítás 2008. november 1. napjától 2009. április 30. napjáig hatályos.

Szabó Imre s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter
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V. Személyügyi hírek
A Földmûvelésügyi
és Vidékfejlesztési Minisztérium
személyügyi hírei
Kinevezések
A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
közgazdasági szakállamtitkára
dr. Kiss Zsuzsannát az Intézményfelügyeleti és Vagyongazdálkodási Fõosztály Szakképzési Osztályára
szakképzési referens munkakörbe 6 hónap próbaidõ kikötésével határozatlan idõre köztisztviselõnek kinevezte.

A Nemzeti Fejlesztési
és Gazdasági Minisztérium
személyügyi hírei
Kinevezések
A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium területfejlesztésért és építésügyért felelõs szakállamtitkára
Rosivall Emesét a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Területrendezési és Településügyi Fõosztály
Területrendezési Osztályán köztisztviselõnek
kinevezte.

A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium közigazgatási ügyekért felelõs szakállamtitkára

Közszolgálati jogviszony megszûnése

Faragó Mártont a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Költségvetési és Kontrolling Fõosztály Fejezeti Költségvetési Osztályán köztisztviselõnek
kinevezte.

Pál Gézáné (Költségvetési és Gazdálkodási Fõosztály)
köztisztviselõ közszolgálati jogviszonya 2008. október
16-án nyugdíjazással megszûnt.

A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium nemzetközi gazdasági kapcsolatokért felelõs szakállamtitkára

Vezetõi megbízás adása
A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
Bíró Tamást a Mezõgazdasági Fõosztály Kutatási, Biotechnológiai és Bioenergetikai Osztálya vezetésével 2008.
szeptember 25-ével,
Falucskai Ferencet a Mezõgazdasági Fõosztály Állattenyésztési Osztálya vezetésével 2008. szeptember 25-ével,
Garics Jánost a Mezõgazdasági Fõosztály Növénytermesztési és Kertészeti Osztálya vezetésével 2008. szeptember 25-ével
megbízta.

Czeglédi Lászlót a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági
Minisztérium Európai Országok és Külgazdasági Elemzõ
Fõosztály EU Koordinációs Osztályán,
Kemenes Mihályt a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági
Minisztérium Európán Kívüli és FÁK Országok Fõosztály
FÁK-országok Osztályán,
Drégely Miklóst a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Külgazdasági Állományába,
dr. Kádár Andrást a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági
Minisztérium Külgazdasági Állományába,
Nemes Zsolt Sándort a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Külgazdasági Állományába,
Varga Katalin Évát a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági
Minisztérium Külgazdasági Állományába,
Radó Juditot a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Külgazdasági Állományába
köztisztviselõnek kinevezte.

A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
Mucsi Flórát a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Ellenõrzési Fõosztályán köztisztviselõnek
kinevezte.
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A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium fejlesztési ügyekért felelõs államtitkára
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az Önkormányzati Minisztérium sport szakállamtitkára
Horváthné Török Csillát a Sport Szakállamtitkár Titkárságán,

Bán Tímeát a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Parlamenti Kapcsolatok Fõosztályán köztisztviselõnek
kinevezte.

az Önkormányzati Minisztérium önkormányzati és lakásügyi szakállamtitkára

Közszolgálati jogviszonya megszûnt

dr. Kovács Péter Szabolcsot az Önkormányzati Minisztérium Közigazgatási Hivatali, Jegyzõi és Hatósági Fõosztályán
köztisztviselõnek kinevezte.

közös megegyezéssel
dr. Zsolnai Gabriellának, a Nemzeti Fejlesztési és
Gazdasági Minisztérium Európai Országok és Külgazdasági Elemzõ Fõosztály EU Koordinációs Osztálya köztisztviselõjének,

Címadományozás
Az önkormányzati miniszter

határozott idõ lejártával
Ferenczi Zoltánnak, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági
Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Fõosztály Tervezési
Elemzési Osztály köztisztviselõjének,

Hopka Viktória köztisztviselõnek az Önkormányzati
Minisztérium Önkormányzati Gazdasági Fõosztályán
szakmai tanácsadói címet
adományozott.

határozott idejû áthelyezéssel
Horváth Valériának, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Külgazdasági Állománya köztisztviselõjének.

Közszolgálati jogviszonya megszûnt

Aktív állományba helyezés

próbaidõ alatt azonnali hatállyal
dr. Bányai-Zsók Juditnak, az Önkormányzati Minisztérium Jogi Fõosztály Általános Jogi Osztálya;

Fehér György a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Kereskedelempolitikai Fõosztály Szolgáltatáskereskedelmi és Nemzetközi Szervezetek Osztályán köztisztviselõnek állományba helyezte.

Az Önkormányzati Minisztérium
személyügyi hírei
Kinevezések
Az Önkormányzati Minisztérium önkormányzati és lakásügyi szakállamtitkára
Hopka Viktóriát az Önkormányzati Minisztérium Önkormányzati Gazdasági Fõosztályán,

közös megegyezéssel
Czukkerné dr. Pintér Erzsébet Évának, az Önkormányzati Minisztérium Közigazgatási Hivatali, Jegyzõi és
Hatósági Fõosztály Közigazgatási Hivatali és Jegyzõi
Osztálya,
Oravecz Évának, az Önkormányzati Minisztérium Miniszteri Kabinet és Titkársága;
felmentéssel
Gavaltik Jánosnak, az Önkormányzati Minisztérium
Pénzügyi Erõforrás-gazdálkodási Fõosztály Tulajdonosi
Felügyeleti és Gazdálkodásszabályozási Osztálya;
lemondással
Györfi Jánosnak, az Önkormányzati Minisztérium
Sport és Stratégiai Fõosztálya köztisztviselõjének.
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A Szociális és Munkaügyi Minisztérium
személyügyi hírei
Vezetõi megbízás adása
A szociális és munkaügyi miniszter
dr. Beck Márton Zoltán részére a Miniszteri Kabineten a
kabinetfõnöki kinevezést,
Fekete László részére a Foglalkoztatási és Képzési
Szakállamtitkárság Foglalkoztatási Fõosztályán mb. fõosztályvezetõ-helyettesi megbízást,
Táncsics Zita részére az Esélyegyenlõségi Szakállamtitkárság Esélyegyenlõségi Fõosztály Esélyegyenlõségi
Programiroda Osztályán fõosztályvezetõ-helyettesi megbízást
adott.
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Közszolgálati jogviszony megszüntetése
Zolnai Katalin közszolgálati jogviszonya 2008. október 14-én próbaidõ alatt,
dr. Dormány Ágnes közszolgálati jogviszonya 2008.
október 15-én közös megegyezéssel,
Hopka Viktória közszolgálati jogviszonya 2008. október 19-én végleges közigazgatási áthelyezéssel,
Zubonyai Ferencné közszolgálati jogviszonya 2008.
október 21-én felmentéssel,
Nagy Sándor közszolgálati jogviszonya 2008. október 31-én közös megegyezéssel
megszûnt.

Címadományozás
A szociális és munkaügyi miniszter

Közszolgálati jogviszony létesítése
A szociális és munkaügyi miniszter
Cseh Józsefnét az Ellenõrzési Fõosztályra köztisztviselõvé
kinevezte.

A szociálpolitikai szakállamtitkár

szakmai fõtanácsadói címet adományozott
Debreczy Mártának, a Gyermek- és Ifjúsági Osztály,
Hargitai Zsoltnak, a Tervezési és Fejlesztési Fõosztály,
Horváthné Batár Emesének, a Munkaügyi Kapcsolatok
és Bérpolitikai Fõosztály köztisztviselõjének;
szakmai tanácsadói címet adományozott
dr. Barabás Krisztinának, a Gyermek- és Ifjúságvédelmi Fõosztály,
Demkó Olivérnek, a Foglalkozási Fõosztály köztisztviselõjének.

Kovácsné Bárány Ildikót a Gyermek- és Ifjúságvédelmi
Fõosztályra köztisztviselõvé
kinevezte.

Az esélyegyenlõségi szakállamtitkár
dr. Barla-Szabó Tamást az esélyegyenlõségi szakállamtitkári titkárságra,
dr. Szalay Évát a Fogyatékosságügyi és Rehabilitációs
Fõosztályra,
Szabó Györgyöt a Roma Integrációs Fõosztályra,
Tonté Barbarát a Roma Integrációs Fõosztályra
köztisztviselõvé kinevezte.

A koordinációs szakállamtitkár
Kovács Évát a Jogi Fõosztályra köztisztviselõvé
kinevezte.

ÁLLÁSPÁLYÁZATOK
Ágasegyháza Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet
jegyzõi állás betöltésére
A pályázatot a székhelytelepülés önkormányzata – a társult település körjegyzõségbõl történõ kiválása folytán – a
Ktv. 17. § (10) bekezdésében foglaltakra figyelemmel teszi közzé.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– igazgatásszervezõi, vagy állam- és jogtudományi karon szerzett doktori képesítés,
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– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által a teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat.
A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– a vezetõi elképzelések ismertetését,
– az iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
A jegyzõ kinevezése 2009. január 1-jei hatállyal történik és határozatlan idõre szól. Az illetmény megállapítása,
valamint – egyébiránt – a kinevezés a Ktv. vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásával történik.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben történõ megjelenéstõl (2008. november 17.) számított 15 napon belül.
A pályázatot Ágasegyháza Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete a benyújtási határidõt követõ legközelebbi képviselõ-testületi ülésén bírálja el. A döntést követõ
8 napon belül a pályázók értesítése megtörténik.
A pályázatot 1 példányban Ágasegyháza község polgármesteréhez címezve kell benyújtani az alábbi címre: 6076
Ágasegyháza, Szent István tér 1. szám.
A pályázattal kapcsolatosan információt Ádám Józsefnétõl, Ágasegyháza község polgármesterétõl a (76)
388-211-es telefonszámon lehet kérni.

Bükkszentkereszt–Répáshuta községek körjegyzõje
pályázatot hirdet
önkormányzati költségvetési gazdálkodási és adóügyi
ügyintézõ köztisztviselõi álláshelyre
A munkakör feladatai:
– önkormányzati költségvetés, zárszámadás készítése,
– könyvelés,
– pénzügyi támogatásokra irányuló pályázatok elkészítése,
– az önkormányzat pénzügyi szabályzatainak karbantartása,
– adóügyi igazgatási feladatok,
– a körjegyzõ által eseti jelleggel delegált feladatok.
Feladatellátás helye: a körjegyzõség répáshutai hivatala.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
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– szakirányú középfokú képzettség,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– számítógép-kezelõi ismeretek.
A pályázathoz csatolni kell:
– személyi adatokat is tartalmazó önéletrajzot,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázatot az elbírálásában részt vevõk megismerhetik.
Illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben foglaltak alapján.
Az állás betölthetõ: 2008. december 16-tól.
A közszolgálati jogviszony kinevezéssel, határozatlan
idõre jön létre, hat hónap próbaidõ kikötésével.
A pályázat benyújtásának helye: Bükkszentkereszt–
Répáshuta községek körjegyzõje, 3557 Bükkszentkereszt,
Kossuth u. 24.
A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Értesítõben történõ megjelenést követõ 15. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõ lejártát követõ 15 napon belül.

Bükkszentkereszt–Répáshuta községek körjegyzõje
pályázatot hirdet
önkormányzati pénzügyi-gazdálkodói ügyintézõ
köztisztviselõi álláshelyre
A munkakör feladatai:
– házipénztár-kezelés,
– bizonylatkezeléssel, pénzforgalommal, egyéb gazdálkodással kapcsolatos feladatok,
– támogatások igénylése,
– munkaügyi feladatok,
– pályázatok elõkészítése, pénzügyi elszámolása,
– körjegyzõ által eseti jelleggel delegált feladatok.
Feladatellátás helye: a körjegyzõség bükkszentkereszti
hivatala.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– szakirányú középfokú képzettség,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– számítógép-kezelõi ismeretek.
Pályázathoz csatolni kell:
– személyi adatokat is tartalmazó önéletrajzot,
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– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázatot az elbírálásában részt vevõk megismerhetik.

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázatot az elbírálásában részt vevõk megismerhetik.

Illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben foglaltak alapján.
Az állás betölthetõ: 2009. január 1-jétõl.
A közszolgálati jogviszony kinevezéssel, határozatlan
idõre jön létre, hat hónap próbaidõ kikötésével.
A pályázat benyújtásának helye: Bükkszentkereszt–
Répáshuta községek körjegyzõje, 3557 Bükkszentkereszt,
Kossuth u. 24.

Illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben foglaltak alapján.
Az állás betölthetõ: 2008. december 24-tõl.
A közszolgálati jogviszony kinevezéssel, határozatlan
idõre jön létre, hat hónap próbaidõ kikötésével.
A pályázat benyújtásának helye: Bükkszentkereszt–
Répáshuta községek körjegyzõje, 3557 Bükkszentkereszt,
Kossuth u. 24.

A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Értesítõben történõ megjelenést követõ 15. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõ lejártát követõ 15 napon belül.

A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Értesítõben történõ megjelenést követõ 15. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõ lejártát követõ 15 napon belül.

Bükkszentkereszt–Répáshuta községek körjegyzõje
pályázatot hirdet
önkormányzati pénzügyi-gazdálkodói ügyintézõ
köztisztviselõi álláshelyre

Diósd Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet
aljegyzõi munkakör betöltésére

A munkakör feladatai:
– kötelezettségvállalások nyilvántartása,
– szállítók analitikus nyilvántartása,
– számlavezetõ pénzintézettel kapcsolatos ügyek elõkészítése, nyilvántartása,
– adóbevallások elkészítése,
– bevételek-kiadások kontírozása,
– pénzbeli önkormányzati kifizetések utalása, bizonylatolása,
– önkormányzati pályázatok elõkészítésében és lebonyolításában való közremûködés,
– önkormányzati vagyonkataszter vezetése,
– a körjegyzõ által eseti jelleggel delegált feladatok.
Feladatellátás helye: a körjegyzõség bükkszentkereszti
hivatala.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– szakirányú középfokú képzettség,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– számítógép-kezelõi ismeretek.
Pályázathoz csatolni kell:
– személyi adatokat is tartalmazó önéletrajzot,

Az állás betölthetõ az önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 36. § (1) bekezdése alapján, valamint a
köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
8. § (1) bekezdésének és 10. §-ának figyelembevételével.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi
doktori képesítés,
– legalább 5 éves közigazgatási gyakorlat,
– legalább 3 éves vezetõi gyakorlat,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga megléte,
– kinevezés esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.
A pályázathoz mellékelni kell:
– a szakmai tevékenységet is bemutató részletes önéletrajzot,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
eredetiben,
– a képzettséget tanúsító okirat hitelesített másolatát,
– a szakvizsgát igazoló dokumentum hitelesített másolatát,
– nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban részt vevõk
megismerhetik a pályázati anyagát,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázatot elbíráló testületi ülésen kívánja-e zárt ülés tartását.
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A kinevezés – hat hónapig terjedõ próbaidõ közbeiktatásával – határozatlan idõre szól.
A munkakört teljes munkaidõben kell ellátni.
Illetmény és juttatás a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. tv. alapján történik.
Munkavégzés helye: Diósd, Szent István tér 1.
Az aljegyzõ által ellátandó feladatok:
– a jegyzõ helyettesítése,
– a jegyzõ által meghatározott feladatok ellátása,
– (a jegyzõ helyettesítésére kinevezett) aljegyzõ belsõ
szervezeti egységet is vezet.
Elõnyt jelent:
– önkormányzati igazgatásban szerzett szakmai tapasztalat,
– közbeszerzés területén szerzett tapasztalat.
A pályázat benyújtásának határideje: a pályázatokat az
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium hivatalos lapjában (Belügyi Közlöny) történõ megjelenéstõl
(2008. november 17.) számított 15 napon belül postai úton
kell benyújtani Diósd község jegyzõjéhez (2049 Diósd,
Szent István tér 1.). A borítékra kérjük ráírni: „Aljegyzõi
pályázat”.
A pályázat elbírálásának határideje: az aljegyzõi kinevezésrõl – a jegyzõ javaslatára – a képviselõ-testület legkésõbb a pályázat benyújtására elõírt határidõt követõ elsõ
rendes képviselõ-testületi ülésen dönt, vagy eredménytelennek nyilvánítja a pályázatot.
A munkakör 2009. január 1-jétõl betölthetõ.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának rendje,
módja: a pályázók személyes meghallgatáson vesznek
részt.
Felvilágosítást Diósd község jegyzõje ad a fenti címen,
illetve a 06 (23) 545-550-es telefonszámon.

Edelény Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet
Edelény Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal Kistérségi Hivatalánál
belsõ ellenõri munkakör betöltésére
Az állás legkorábban 2009. január 1-jétõl tölthetõ be.
Képesítési feltételek:
– a 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 11. §-ában meghatározott képesítési követelmények,
– legalább felhasználói szintû számítógép-ismeret.
Elõnyt jelent:
– közigazgatási szakvizsga.
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Ellátandó feladatok:
– az Edelényi Kistérség Többcélú Társulásához tartozó
települési önkormányzatok és költségvetési szerveik belsõ
ellenõrzése.
A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– az iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
A kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónap próbaidõ
kikötésével. A munkakört teljes munkaidõben kell ellátni.
Bérezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény alapján.
A pályázat benyújtásának határideje:
2008. december 19.
A pályázatot „Belsõ ellenõri pályázat” jeligével ellátott
zárt borítékban Edelény Város Önkormányzatának jegyzõjéhez címezve kell benyújtani. Cím: 3780 Edelény,
István király útja 52.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. december 31.
A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást nyújt Méhész
Katalin aljegyzõ, tel.: 06 (48) 524-100.
A pályázat eredményérõl az elbírálástól számított nyolc
napon belül a pályázók írásbeli értesítést kapnak.
A pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartjuk.

Eperjeske–Tiszamogyorós Községi Önkormányzatok
körjegyzõje
pályázatot hirdet
pénzügyi és gazdálkodási ügyintézõ munkakör
betöltésére
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági felsõoktatásban szerzett szakképzettség, vagy
– egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettség és pénzügyi, számviteli szakképesítés, vagy
– középiskolai és közgazdasági szakképzettség, vagy
– középiskolai végzettség és OKJ szerint: pénzügyiszámviteli szakképzettség, mérlegképes könyvelõ államháztartási szak,
– legalább felhasználói szintû számítógép-ismeret.
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Elõnyt jelent:
– közigazgatási szervnél töltött legalább egyéves szakmai gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga.
A pályázathoz csatolni kell:
– személyi és szakmai önéletrajzot,
– végzettséget igazoló okiratok közjegyzõ által hitelesített másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
Ellátandó feladatok: pénzügyi-gazdálkodási feladatok.
Munkavégzés helye: Eperjeske, Szabadság tér 1.
Bérezés: a Ktv. szerint.
Az állás betölthetõ: 2009. január 1-jétõl.
A kinevezés határozatlan idejû, hat hónap próbaidõ kikötésével.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben történõ megjelenést (2007. november 17.) követõ
15 napon belül.
Elbírálási határidõ: a benyújtási határidõt követõ 15 napon belül.
A pályázatot az alábbi címre kell benyújtani: VáriNagyné dr. Fehér Erzsébet körjegyzõ, 4646 Eperjeske,
Szabadság tér 1.
A pályázattal kapcsolatban az alábbi telefonszámon lehet érdeklõdni: 06 (45) 708-200.

Gyulaháza Község Önkormányzatának
és Gemzse Község Önkormányzatának
képviselõ-testületei
pályázatot hirdetnek
körjegyzõi munkakör betöltésére
A pályázat meghirdetésére a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bekezdése, a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
8. § (1) bekezdése, valamint 10. §-a alapján kerül sor.
A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakört teljes
munkaidõben kell ellátni.
A munkakör 2009. január 1-jével tölthetõ be.
Az ellátandó körjegyzõi feladatok az alábbiak:
– a pályázatot kiíró települések körjegyzõi feladatai a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
36. § (2) bekezdésében meghatározott feladatok.
Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi
doktori képesítés,
– legalább ötéves közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga (vagy az alól való mentesülés).
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A pályázónak meg kell felelnie a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben (a továbbiakban: Ktv.) szereplõ általános alkalmazási feltételeknek is
(magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõélet, összeférhetetlenség hiánya), és azokat igazolnia kell.
A képviselõ-testületek közigazgatási szakvizsgával
nem rendelkezõ pályázót is kinevezhetnek, feltéve, hogy a
kinevezéstõl számított egy éven belül a jogi vagy közigazgatási szakvizsgát, vagy a szakvizsga alól az OKV elnöksége által a teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fokozat alapján adott mentesítést megszerzi.
A körjegyzõ a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény 22/A. § (8) bekezdés d) pontja alapján
vagyonnyilatkozat tételére köteles.
A pályázat tartalmazza a pályázó:
– szakmai önéletrajzát,
– vezetési, szervezési elképzeléseit a körjegyzõségre
vonatkozóan,
– a végzettséget igazoló oklevelek, bizonyítványok
másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsgáról, illetve ezek
alóli mentesítésrõl kiállított dokumentumot.
A javadalmazás a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény szabályai alapján történik.
A pályázat beérkezésének határideje: a Belügyi Közlönyben való megjelenést (2008. november 17.) követõ
15. nap.
A pályázat benyújtása: személyesen vagy ajánlott küldeményként, 1 példányban Gyulaháza község polgármesterének (Bardi Béla, 4545 Gyulaháza, Petõfi u. 45.) lehet
benyújtani.
További információkat Gyulaháza község polgármesterétõl – telefon: (45) 715-006 – kérhetnek a pályázók.
Döntés a benyújtási határidõt követõ legközelebbi, a kiíró képviselõ-testületek együttes ülésén várható.

Gyulaháza Község Önkormányzatának
és Gemzse Község Önkormányzatának
képviselõ-testületei
pályázatot hirdetnek
aljegyzõi munkakör betöltésére
A pályázat meghirdetésére a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bekezdése, a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
8. § (1) bekezdése, valamint 10. §-a alapján kerül sor.
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A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakört teljes
munkaidõben kell ellátni.
A munkakör 2009. január 1-jével tölthetõ be.
Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi
doktori képesítés,
– legalább ötéves közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga (vagy az alól való mentesülés).
A pályázónak meg kell felelnie a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben (a továbbiakban: Ktv.) szereplõ általános alkalmazási feltételeknek is
(magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõélet, összeférhetetlenség hiánya), és azokat igazolnia kell.
Az aljegyzõ a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény 22/A. § (8) bekezdés d) pontja alapján
vagyonnyilatkozat tételére köteles.
A pályázat tartalmazza a pályázó:
– szakmai önéletrajzát,
– a végzettséget igazoló oklevelek, bizonyítványok
másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsgáról, illetve ezek
alóli mentesítésrõl kiállított dokumentumot.
A javadalmazás a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény szabályai alapján történik.
A pályázat beérkezésének határideje: a Belügyi Közlönyben való megjelenést (2008. november 17.) követõ
15. nap.
A pályázat benyújtása: személyesen vagy ajánlott küldeményként, 1 példányban Gyulaháza község polgármesterének (Bardi Béla, 4545 Gyulaháza, Petõfi u. 45.) lehet
benyújtani.
További információkat Gyulaháza község polgármesterétõl – telefon: (45) 715-006 – kérhetnek a pályázók.
Döntés a benyújtási határidõt követõ legközelebbi, a kiíró képviselõ-testületek együttes ülésén várható.

–
–
–
–
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magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet,
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
cselekvõképesség.

Elõnyt jelent:
– önkormányzati vagy költségvetési szervnél szerzett
gyakorlat,
– szövegszerkesztõ és táblázatkezelõ programok felhasználói szintû ismerete (Word, Excel),
– hosszúpályi lakhely.
A pályázathoz mellékelni kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát.
Ellátandó munkakör: pénzügyi, gazdasági feladatok
(számlák kontírozása, anyagkönyvelés).
Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. tv.-ben elõírtak alapján.
A kinevezés hat hónap próbaidõvel, határozatlan idõre
szól.
Az álláshely betölthetõ: 2009. január 1-jétõl.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben történõ megjelenést (2008. november 17.) követõ
15. nap.
A pályázat elbírálási határideje: a benyújtási határidõt
követõ 15 napon belül.
A pályázatot postai úton kell benyújtani zárt borítékban
a következõ címre: Hosszúpályi nagyközség jegyzõje,
4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. A borítékon fel kell
tüntetni: „Pályázat gazdálkodási ügyintézõ munkakörre”.
A pályázattal kapcsolatban további információ
dr. Gulyás Ferenc jegyzõtõl kérhetõ az (52) 598-450-es
telefonszámon.

Hosszúpályi nagyközség jegyzõje
pályázatot hirdet
gazdálkodási ügyintézõ munkakör betöltésére
Hosszúpályi nagyközség jegyzõje
pályázatot hirdet
gazdálkodási ügyintézõ munkakör betöltésére
Pályázati feltételek:
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.
(II. 3.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet II/2. pontjában a
II. besorolási osztályban meghatározott képesítési követelmény,

Pályázati feltételek:
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.
(II. 3.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet II/2. pontjában a
II. besorolási osztályban meghatározott képesítési követelmény,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
– cselekvõképesség.
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Elõnyt jelent:
– önkormányzati vagy költségvetési szervnél szerzett
gyakorlat,
– szövegszerkesztõ és táblázatkezelõ programok felhasználói szintû ismerete (Word, Excel),
– hosszúpályi lakhely.
A pályázathoz mellékelni kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát.
Ellátandó munkakör: pénzügyi, gazdasági feladatok
(tb-ügyintézés, áfabevallás, anyagkönyvelés).
Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. tv.-ben elõírtak alapján.
A kinevezés hat hónap próbaidõvel, határozatlan idõre
szól.
Az álláshely betölthetõ: 2009. január 1-jétõl.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben történõ megjelenést (2008. november 17.) követõ
15. nap.
A pályázat elbírálási határideje: a benyújtási határidõt
követõ 15 napon belül.
A pályázatot postai úton kell benyújtani zárt borítékban
a következõ címre: Hosszúpályi nagyközség jegyzõje,
4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. A borítékon fel kell
tüntetni: „Pályázat gazdálkodási ügyintézõ munkakörre”.
A pályázattal kapcsolatban további információ
dr. Gulyás Ferenc jegyzõtõl kérhetõ az (52) 598-450-es telefonszámon.

Kadarkút Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet
közoktatási referens munkakör betöltésére
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adatok ellátása. A fenntartói feladatok adatgyûjtéssel,
elemzésekkel való segítése. Az önkormányzat és a társulási tanácsok munkájának szakmai támogatása, elõkészítõ
tevékenység, döntések végrehajtása. Közoktatási és az oktatáshoz kötõdõ pályázatok elõkészítése, végrehajtása.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény, valamint a Kadarkút Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselõket megilletõ szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 20/2008. (IX. 23.) számú rendeletének
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– felsõfokú pedagógiai végzettség,
– legalább 10 év pedagógiai gyakorlat,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatási alapvizsga, szakvizsga,
– erõs analitikai és rendszerszemlélet,
– felhasználói szintû ECDL,
– minõségirányítási rendszer ismerete,
– közoktatási vezetõi képesítés.
A pályázathoz benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz; iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– a pályázó feladatellátással kapcsolatos szakmai elképzeléseinek bemutatása.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör
legkorábban 2009. január 1-jétõl tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2008. november 30.

A munkakör a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján tölthetõ be.
A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye: Somogy megye, 7530 Kadarkút,
Petõfi u. 2.
A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben és
egyéb, a közoktatási rendszer mûködésével összefüggõ
jogszabályokban foglalt, közoktatással kapcsolatos fel-

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
dr. Horváth Zsolt jegyzõ nyújt a (82) 581-003-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak Kadarkút Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala címére (7530 Kadarkút, Petõfi u. 2.) történõ
megküldésével. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplõ azonosító számot: 5785/2008., valamint a munkakör megnevezését: „Közoktatási referens”.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja,
rendje: döntésre jogosult Kadarkút Város Önkormányza-
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tának jegyzõje. Szükség esetén személyes meghallgatásra
kerülhet sor. A pályázat elbírálását követõen, az eredményrõl a pályázókat írásban értesítjük.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. december 5.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Belügyi Közlöny.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: alkalmazás esetén a munkáltató 3 havi próbaidõt
köt ki.

Kiskõrös város jegyzõje
pályázatot hirdet
építéshatósági ügyintézõi munkakör betöltésére
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló, módosított 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet által elõírt egyetemi
vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, építõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnök) szakképzettség, fõiskolai szintû településmérnöki (városgazdasági mérnöki)
szakképzettség.
Ellátandó feladatok: munkaköri leírásban, valamint az
osztályvezetõ által meghatározottak szerint végzi a jegyzõ
hatáskörébe tartozó építésügyi igazgatási feladatokat.
A pályázathoz csatolni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát,
– szakmai önéletrajzot.
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A pályázatot kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni Kiskõrös város
jegyzõjénél lehet személyesen, illetve a (78) 311-122-es
telefonszámon.

Kistarcsa Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet
pénzügyi osztályvezetõi állás betöltésére
Az állás betölthetõ a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 10. §-a alapján.
Az állás betöltésének feltételei:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– képesítési elõírás: a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet
szerint,
– közigazgatási szakvizsga,
– legalább 5 éves közigazgatási gyakorlat,
– 2 éves vezetõi gyakorlat.
A pályázathoz mellékelni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget tanúsító oklevélmásolatot,
– nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban részt vevõk
megismerhetik a pályázó anyagát,
– szakmai önéletrajzot.
Illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint.
A pályázat benyújtásának határideje:

Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény –, valamint a 20/1992. (XII. 17.) Önk. rendelet a köztisztviselõk munkavégzésének, illetményének
és egyéb juttatásainak szabályozásáról – alapján.
Az állás betöltésének kezdõ idõpontja: a pályázat elbírálásának napjától határozott idõre, a munkakört jelenleg
betöltõ személy gyed, gyes idejére, de legfeljebb 2009. december 31-ig. A próbaidõ tartama 6 hónap.
A pályázat benyújtási határideje:
2008. november 30.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. december 15.
A pályázatokat Kiskõrös város jegyzõje részére (6200
Kiskõrös, Petõfi tér 1.) kell benyújtani.
A pályázatot a jegyzõ bírálja el, de a kinevezéshez a polgármester egyetértése szükséges.

2008. december 16.
Az elbírálás határideje: 2008. december 31.
Eredményes pályázat esetén a határozatlan idõre szóló
kinevezés, hat hónap próbaidõ kikötésével, az elbírálást
követõen 2009. január 5-tõl betölthetõ.
Az elbírálás eredményérõl a pályázó írásban tájékoztatást kap.
A pályázatot zárt borítékban „Pénzügyi osztályvezetõi
munkakör” megjelöléssel Kistarcsa Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala jegyzõjéhez lehet benyújtani. Cím:
2143 Kistarcsa, Szabadság u. 48. Tel.: 06 (28) 507-132.
A pályázatokat a jegyzõ, a kinevezési jogkör gyakorlója
bírálja el.
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Konyár község jegyzõje
pályázatot hirdet
pénzügyi ügyintézõi munkakör betöltésére
A közigazgatási szerv megnevezése: Konyár Község
Polgármesteri Hivatala, 4133 Konyár, Rákóczi u. 24.
Ellátandó feladatok:
– költségvetés tervezése,
– beszámoló készítése,
– zárszámadás készítése,
– könyvelõi, kontírozói feladatok,
– nyilvántartások vezetése,
– pénzbeli önkormányzati kifizetések utalása, bizonylatolása,
– pályázatok elõkészítésében közremûködés,
– állami adózási ügyintézés,
– államkincstári ügyek intézése,
– banki ügyek kezelése.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.
(II. 3.) Korm. rendelet alapján: középiskolai végzettség és
közgazdasági szakképzettség vagy pénzügyi-számviteli
szakképesítés; középiskolai végzettség és az OKJ szerint:
gazdasági elemzõ- és szakstatisztikai ügyintézõ, banki
ügyintézõ, számítógép-kezelõi és számítástechnikai szoftverüzemeltetõi szakképesítés,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret,
– jogszabály által elõírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.

8281

A munkakör 2008. december 19-tõl tölthetõ be.
A kinevezés határozott idõre, 2008. december 19-tõl
2009. december 31-ig szól.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. december 18.
A pályázatot Konyár község jegyzõjéhez kell benyújtani: 4133 Konyár, Rákóczi u. 24., telefon: (54) 539-503.
A pályázattal kapcsolatos további információkról
dr. Frankné dr. Majoros Gabriella jegyzõ ad felvilágosítást
az (54) 539-503-as telefonszámon.

A Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság
Gazdasági Igazgatóság Számviteli Fõosztálya
pályázatot ír ki
fõkönyvi könyvelõi munkakör betöltésére
Feladat:
– fõkönyvi könyvelés, analitikákkal való egyeztetés;
– bérrel kapcsolatos kötelezettségvállalás, elõirányzat
könyvelése, egyeztetések elvégzése;
– bérekkel kapcsolatos teljes körû egyeztetések végrehajtása;
– negyedéves mérlegjelentések készítése;
– féléves és éves beszámoló elkészítése.

Elõnyt jelent az elbírálásnál:
– önkormányzati, költségvetési gazdálkodásban szerzett legalább ötéves szakmai gyakorlat,
– mérlegképes könyvelõi képesítés (államháztartási
szak) vagy közgazdasági szakképzettség vagy pénzügyiszámviteli szakképesítés.

Pályázati feltételek:
– középfokú szakirányú végzettség, valamint regisztrált mérlegképes könyvelõi képesítés (államháztartási
szakirány elõnyt jelent);
– legalább 5 éves számviteli, fõkönyvi területen szerzett gyakorlat;
– költségvetési gyakorlat és a Forrás SQL rendszer ismerete elõnyt jelent;
– terhelhetõség, jó problémamegoldó képesség, precizitás.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot;
– a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy pályázati anyagát az elbírálásában részt vevõk megismerhetik.

Elvárt kompetenciák: önállóság, döntési képesség, csapatmunka-együttmûködés, jó kommunikációs készség.
Az illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) alapján kerülnek megállapításra.

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 pályázat benyújtásának határideje:
2008. december 15.

A pályázatot Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság,
1357 Budapest, Pf. 8 címére kérjük benyújtani. A borítékon kérjük tüntesse fel: „Pályázat fõkönyvi könyvelõi
munkakörre”.

8282

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Értesítõben történõ megjelenést követõ 15. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõt követõ 30 napon belül.
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Mindszent Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje
pályázatot hirdet
pénzügyi igazgatási elõadó álláshely betöltésére
Feladatkör:
– a polgármesteri hivatal közgazdasági irodáján pénzügyi és gazdálkodási feladatok ellátása.

Lõrinci Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet
aljegyzõi állás betöltésére
Az állás a 145/2008. (X. 30.) önkormányzati határozat
alapján kerül betöltésre.
Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi
doktori, vagy okleveles közigazgatás-menedzseri képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Országos Közigazgatási vizsgabizottság elnöksége által teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos
fokozat alapján adott mentesítés,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.
A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– képesítést tanúsító okiratok másolatát,
– 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.
Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény alapján.
A munkakör 2009. január 1-jétõl tölthetõ be, a kinevezés határozatlan idõre szól 6 hónap próbaidõ kikötésével.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben való közzétételtõl (2008. november 17.) számított
30. nap.
A pályázat benyújtásának címzettje és helye: Lõrinci
város jegyzõje, Lõrinci Város Polgármesteri Hivatala,
3021 Lõrinci, Szabadság tér 26. A borítékon kérjük feltüntetni: „Aljegyzõi álláspályázat”.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtás határidejét követõ elsõ képviselõ-testületi ülés.
További információ kérhetõ Lõrinci város jegyzõjétõl,
Princz Ádámtól, tel.: (37) 388-155.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében az I/16. feladatkörnél a II. besorolási osztályban elõírt
végzettség: középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés, középiskolai végzettség és az OKJ szerint gazdasági elemzõ
és szakstatisztikai ügyintézõ, banki ügyintézõ, számítógép-kezelõi és számítástechnikai szoftverüzemeltetõi
szakképesítés,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek (Word,
Excel),
– jogszabály által elõírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.
Elõnyt jelent:
– közigazgatásban, pénzügyi területen szerzett legalább egyéves szakmai gyakorlat,
– közigazgatási alapvizsga megléte,
– az önkormányzat által használt pénzügyi program
(„TATIGAZD”) ismerete,
– mérlegképes könyvelõi szakképesítés.
A pályázathoz mellékelni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget, képzettséget tanúsító okirat(ok)
másolatát,
– részletes, színes fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt
vevõk a pályázat tartalmát megismerhetik,
– a munkakör ellátásával kapcsolatos rövid elképzelést.
Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. tv. (Ktv.) rendelkezései szerint.
Kinevezés: 2009. január 1-jétõl, határozott idõre 2010.
október 10-ig, 3 hónap próbaidõ kikötésével.
A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati kiírás
Belügyi Közlönyben történõ megjelenésétõl (2008. november 17.) számított 20. nap.
Elbírálási határidõ: a bizalmasan kezelt pályázatok a benyújtási határidõ leteltét követõ 5 napon belül kerülnek el-
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bírálásra, az eredményrõl a pályázók írásbeli értesítést
kapnak.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázat benyújtásának helye: Mindszent Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal jegyzõjéhez (dr. Hevesi
Tamás) kell benyújtani a 6630 Mindszent, Köztársaság
tér 31. címre.
Bõvebb felvilágosítást nyújt a pályázattal kapcsolatban:
– dr. Hevesi Tamás jegyzõ, tel.: (62) 527-013, e-mail:
jegyzo@mindszent.hu)
– Németh István aljegyzõ, tel.: (62) 527-012, e-mail:
nemetistvan@mindszent.hu).

Mohora Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet
jegyzõi munkakör betöltésére
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– a munkakörrel és a hivatal irányításával kapcsolatos
szakmai elképzeléseit,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról,
– adatkezelési nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevõk a pályázat tartalmát megismerhetik.
Elõnyt jelent:
– közigazgatásban szerzett vezetõi tapasztalat,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben történõ megjelenéstõl (2008. november 17.) számított 30. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. december 15.
A munkakör betöltésének idõpontja: 2009. január 1.
Illetmény és egyéb juttatás: a Ktv. alapján.
A pályázatot zárt borítékban postai úton vagy személyesen, Fajcsik József, Mohora község önkormányzata polgármesterének (2698 Mohora, Rákóczi út 26.) címezve
kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni: „Jegyzõi pályázat”.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Pályáztató: Mohora Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete.
Közigazgatási szerv: Mohora Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala.
Munkakör: jegyzõi feladat- és hatáskör.
A kinevezés – 6 hónapos próbaidõ kikötésével – határozatlan idõre szól.
Foglalkozás jellege: teljes munkaidõ.
Munkavégzés helye: 2698 Mohora, Rákóczi út 26.

Nagykálló Város Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet
polgármesteri hivatala
aljegyzõi álláshelyének betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi
doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser
szakképesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga vagy az Országos
Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése a
köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(a továbbiakban: Ktv.) 7. § (7) bekezdése szerint.

Alkalmazási feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi
doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser-szakképesítés, és
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság (a továbbiakban:
OKV) elnöksége által teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fokozat alapján adott mentesítés, és
– legalább kétévi közigazgatási gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– pszichológiai-vezetõi teszten való részvétel, legalább
megfelelt minõsítés.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó személyes adatait tartalmazó részletes
szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok
hiteles másolatát,

A kinevezés – három hónap próbaidõ beiktatásával –
határozatlan idõre szól, a munkakört teljes munkaidõben
kell betölteni.
Az aljegyzõ feladatkörébe tartozik – a jegyzõ munkájának segítése, helyettesítése mellett – a Hatósági és Igazga-
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tási Iroda (ezen belül az Okmányiroda, az Adócsoport, a
Szociális és Egészségügyi Csoport, a Városi Gyámhivatal,
a Térségi Adóvégrehajtási Csoport, illetve az Igazgatási
Csoport) irodavezetõi feladatainak ellátása is.
Az irodavezetõi feladatok mellett az aljegyzõnek részt
kell vennie a képviselõ-testület üléseinek elõkészítésében,
szervezésében, a képviselõ-testület üléseire készített elõterjesztések törvényességi ellenõrzésében, a polgármesteri
hivatal jogi felvilágosító munkájában.
A pályázathoz csatolandó:
– személyes adatokat, életutat, szakmai gyakorlatot bemutató önéletrajz,
– oklevelek, bizonyítványok, szakképzettséget igazoló
okiratok közjegyzõ által hitelesített másolata,
– betöltendõ munkakörrel kapcsolatos elképzelések ismertetése,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázatot a képviselõ-testület nyilvános vagy zárt ülés keretében tárgyalja,
– teljes bizonyító erejû magánokiratba foglalt nyilatkozat arról, hogy a pályázó az általános alkalmazási feltételeknek megfelel,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ
kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez hozzájárul,
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a betekintésre jogosultak a pszichológiai, illetve vezetõi teszt eredményét
megismerhetik,
– a szakmai gyakorlat igazolására szolgáló valamennyi
okirat egyszerû másolata.
Az állás a pályázat elbírálását követõen azonnal betölthetõ. A pályázat elbírálására legkésõbb a pályázat benyújtására elõírt határidõ leteltét követõ 30 napon belül sor kerül. A képviselõ-testület fenntartja magának a jogot, hogy
a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázati eljárásban hiánypótlásnak helye nincs.
A pályázati eljárásban a pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt, ahol számot kell adniuk szakmai
felkészültségükrõl, pszichológiai, illetve vezetõi alkalmasságukról. A meghallgatás idõpontjáról külön értesítést
kapnak a pályázók.
A pályázat beérkezésének határideje: a Belügyi Közlönyben történõ megjelenéstõl (2008. november 17.) számított 30. nap 12 óra.
Illetmény és egyéb juttatás a Ktv. szabályai szerint történik.
A pályázat elbírálásáról szóló értesítés írásban történik
az elbírálást követõ 8 napon belül.
A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani dr. Török
László jegyzõ részére (4320 Nagykálló, Somogyi B.
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u. 5–7., tel.: (42) 263-101. A borítékra rá kell írni: „Aljegyzõi pályázat”.
A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítás
dr. Török László jegyzõtõl kapható, tel.: (42) 263-101.

Nyírcsászári község jegyzõje
pályázatot hirdet
Nyírcsászári Község Polgármesteri Hivatalába
igazgatási ügyintézõ munkakör betöltésére
A pályázat meghirdetésére a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése
alapján került sor.
A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye: 4331 Nyírcsászári, Rákóczi út 6.
A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök: ügyiratkezelés, népesség-nyilvántartás, humánpolitikai feladatok.
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései
az irányadók.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– középiskolai végzettség.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– pénzügyi területen szerzett gyakorlat,
– Microsoft Excel-, Word-ismeret.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakai önéletrajz,
– bizonyítványok, okiratok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör
2008. december 1. napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2008. november 27.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak Nyírcsászári Község Polgármesteri Hivatala címére történõ megküldésével (4331 Nyírcsászári, Rákóczi
út 6.).
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A pályázat elbírálásának határideje: 2008. november 28.
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További felvilágosítást az Ózd város polgármesteri
hivatal humánpolitikai vezetõjétõl a (48) 574-115-ös telefonszámon lehet kérni.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
– 3 hónap próbaidõ kikötése,
– a munkáltató a pályázatírás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Ózd Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet
Ózd Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatalánál
(3600 Ózd, Városház tér 1.)
aljegyzõi állás betöltésére
Pályázati feltételek:
– állam- és jogtudományi doktori képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább 5 év közigazgatási, valamint
– legalább 3 év közigazgatási vezetõi gyakorlat,
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság.
Elõnyt jelent legalább egy középfokú C típusú idegennyelv-ismeret (német, angol, francia).
A pályázathoz csatolni kell:
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány közjegyzõ által hitelesített másolatát,
– a szakmai tevékenységet is bemutató részletes önéletrajzot,
– a munkakör ellátására vonatkozó elképzeléseket.
A kinevezés – 6 hónap próbaidõ kikötésével – határozatlan idõre szól. Besorolás, illetmény és egyéb juttatások
megállapítása a köztisztviselõk jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXIII. törvény, valamint a helyi közszolgálati szabályzat alapján történik.
Az állás a képviselõ-testületi döntést követõen tölthetõ be.
Az állás betöltésének feltétele az eskü, valamint vagyonnyilatkozat tétele.
A pályázatokat a Belügyi Közlönyben történõ megjelenéstõl (2008. november 17.) számított 90 napon belül lehet
benyújtani Ózd város polgármesteréhez (3600 Ózd, Városház tér 1.).

Ózd város jegyzõje
pályázatot hirdet
Ózd Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala
Jogi, Képviselõ-testületi és Kistérségi Osztályán
(3600 Ózd, Városház tér 1.)
közbeszerzési ügyintézõ munkakör betöltésére
Ellátandó feladatok: önkormányzati beruházások és
szolgáltatások közbeszerzési feladatainak ellátása.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– állam- és jogtudományi egyetemi végzettség.
Elõnyt jelent: a közigazgatási gyakorlat és az idegennyelv-ismeret.
A pályázathoz csatolni kell:
– a szakmai tevékenységet is bemutató részletes önéletrajzot,
– az iskolai végzettségre, szakképzettségre vonatkozó
okmányok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
A kinevezés – 6 hónap próbaidõ kikötésével – határozatlan idõre szól. Besorolás, illetmény és egyéb juttatások
megállapítása a köztisztviselõk jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXIII. törvény, valamint a helyi Közszolgálati Szabályzat alapján történik.
Az állás a pályázat elbírálását követõen – elõreláthatólag 2008. december 1-jétõl – betölthetõ.
A pályázatokat a Belügyi Közlönyben történõ megjelenéstõl (2008. november 17.) számított 10 napon belül lehet
benyújtani Ózd város jegyzõjéhez (3600 Ózd, Városház
tér 1.).
A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõ
10 napon belül – a polgármester egyetértésével – a jegyzõ
dönt.
Ózd város jegyzõje fenntartja a jogot a pályázati eljárás
eredménytelenné nyilvánítására.
További felvilágosítást dr. Sztronga Eszter megbízott
osztályvezetõtõl lehet kérni, tel.: (48) 574-118.
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Perbál község jegyzõje
pályázatot hirdet
pénzügyi ügyintézõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– államháztartás területén szerzett legalább 3 éves
szakmai gyakorlat,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.
(II. 3.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében az I/16. feladatkörnél a II. besorolási osztályban elõírt képesítés,
– középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés.
A munkakör betöltésénél elõnyt jelent:
– egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági felsõoktatásban pénzügyi szakirányon szerzett szakképzettség,
– pénzügyi területen szerzett gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga.
Az ellátandó feladatok ismertetése:
Napi feladatok:
– a kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos nyilvántartási és könyvelési feladatok végzése. A napi szállítói-vevõi számlaforgalom kezelésében való közremûködés,
bankügyintézés.
Rendszeresen ismétlõdõ feladatok:
– közremûködés a költségvetés és a költségvetési beszámoló számszaki és szöveges elkészítésében.
Eseti feladatok:
– a gazdálkodásra vonatkozó gazdasági elemzések, tematikus szakmai anyagok elkészítésében való közremûködés.
Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. és Perbál Község Önkormányzatának 1/2002. (I. 28.) számú rendelete szerint.
A pályázat
– benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben történõ megjelenést (2008. november 17.) követõen,
2008. december 1-jéig
adható postára, illetve nyújtható be,
– elbírálásának határideje: a benyújtási határidõt követõ 10. naptári nap,
– benyújtásának helye: polgármesteri hivatal, dr. Réz
Zsolt jegyzõ, 2074 Perbál, Fõ u. 6.
A pályázat elbírálása során a pályázó meghallgatására
kerül sor, az állás betöltésérõl a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.
Az állás azonnal betölthetõ 6 hónapi próbaidõ letöltése
mellett.
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A kinevezés határozatlan idõre szól.
A pályázathoz csatolni kell:
– motivációs levelet, részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Péteri község jegyzõje
pályázatot hirdet
Péteri község polgármesteri hivatalában
gazdálkodási ügyintézõi munkakör betöltésére
A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közszolgálati jogviszony.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– elõnyt jelent a szakirányú végzettség és/vagy mérlegképes könyvelõi szakképesítés,
– közigazgatási-pénzügyi területen szerzett 1–3 éves
szakmai tapasztalat,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret (Word,
Excel).
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes fényképes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
A munkakörhöz kapcsolódó fõbb tevékenységi körök:
költségvetés és beszámoló készítésével és a zárszámadással kapcsolatos feladatok, évnyitással kapcsolatos feladatok, pénztárral, bankkal kapcsolatos feladatok, értékpapír-befektetéssel kapcsolatos feladatok, hitelfelvétellel
kapcsolatos feladatok, szerzõdések gazdasági-pénzügyi
elõkészítése, belsõ ellenõrrel rendszeres szakmai egyeztetés, önkormányzati fenntartású intézményekkel pénzügyi-gazdasági kapcsolat stb.
Illetmény megállapítása: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. tv. alapján.
Az állás 2008. december 1-jétõl betölthetõ.
A pályázat benyújtási határideje: a Belügyi Közlönyben
történõ megjelenést (2008. november 17.) követõ 15. nap.
A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõen
a jegyzõ dönt.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak Péteri Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala címére történõ megküldésével (2209 Péteri,
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Kossuth L. u. 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „Pénzügyi-gazdasági vezetõ”.
Péteri község jegyzõje fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
További felvilágosítás kérhetõ: Beke Andrea megbízott jegyzõtõl, telefon: (29) 314-070, telefon/fax: (29)
314-069.

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet
jegyzõi munkakör betöltésére
A munkakör meghirdetésére a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bekezdése, a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
8. § (1) bekezdése, valamint 10. §-a alapján került sor.
Kinevezés: a kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónapos próbaidõ kikötésével, a munkakört teljes munkaidõben kell ellátni.
A munkakör legkorábban 2008. december 15-tõl tölthetõ be.
Pályázati feltételek:
a) állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy államigazgatási fõiskola igazgatásszervezõi szakán szerzett diploma,
b) legalább kétévi közigazgatási gyakorlat,
c) közigazgatási szakvizsga (vagy az alól való mentesülés igazolása),
d) magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen
elõélet,
e) vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.
Elõnyt jelent: kis településen szerzett, legalább kétéves
jegyzõi gyakorlat, számítógép-kezelõi ismeretek.
A pályázat tartalmazza a pályázó:
a) részletes, szakmai utat is bemutató önéletrajzát,
b) a munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai, vezetési
elképzeléseit,
c) iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát,
d) 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
e) adatkezelési nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevõk a pályázat tartalmát megismerhetik.
Javadalmazás: a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény szabályozása alapján történik.

8287

A pályázat beérkezésének határideje: a Belügyi Közlönyben történõ megjelenéstõl (2008. november 17.) számított 15. nap.
A pályázat benyújtása: a pályázatot Bányai Józsefhez,
Pilisjászfalu község polgármesteréhez kell benyújtani személyesen vagy zárt borítékban, cím: 2080 Pilisjászfalu,
Bécsi u. 33. A borítékon fel kell tüntetni: „Jegyzõi pályázat”.
További információkat Bányai József Pilisjászfalu község polgármesterétõl kérhetnek a pályázók. Cím: 2080 Pilisjászfalu, Bécsi u. 33., telefon: (26) 373-777.
Döntés a beérkezési határidõt követõ 15 napon belül, de
legkésõbb az azt követõ képviselõ-testületi ülésen várható.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Porva Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet
határozatlan idejû jegyzõi állás betöltésére
A munkakör betöltése 2009. január 1-jétõl heti 20 órás
idõtartamra (részmunkaidõs állás), hat hónap próbaidõ
közbeiktatásával történik.
Pályázati feltételek:
– állam- és jogtudományi egyetemi vagy államigazgatási fõiskolai végzettség,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga (illetve az alóli
mentesítés),
– legalább kétévi közigazgatási gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség.
A pályázathoz csatolni kell:
– képesítési követelményeket igazoló dokumentumok
másolatát,
– egy hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– részletes, fényképes szakmai önéletrajzot,
– hivatali munka megszervezésével, irányításával kapcsolatos (kistelepülésre vonatkozó) vezetõi programot.
Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben foglaltak szerint.
Utazásiköltség-térítés a 78/1990. (V. 12.) Korm. rendelet alapján.
A pályázat benyújtási határideje: a Belügyi Közlönyben való megjelenéstõl (2008. november 17.) számított
15. nap.
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Az állás 2009. január 1-jétõl tölthetõ be.
A pályázatot Porva község polgármesteréhez kell benyújtani, cím: 8429 Porva, Kõrishegy u. 10., telefon: (30)
330-4212.

Szigethalom Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet
iktató-koordinátor munkakör betöltésére
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.
(II. 3.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 31. pontja II. besorolási osztály szerinti képesítés,
– közigazgatásban szerzett tapasztalat,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret (Word,
Outlook, Excel).
Elõnyt jelent:
– közigazgatási alapvizsga,
– iktatóprogram használatában való szakmai jártasság.
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– iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
A jogállás, illetmény és egyéb juttatások megállapítására a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv.
rendelkezései az irányadók.
A kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónapos próbaidõ kikötésével.
Munkavégzés helye: Szigethalom Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal igazgatási iroda, 2315 Szigethalom,
Kossuth L. u. 10.
A pályázat benyújtásának határideje:
2008. december 8.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. december 23.
Az állás 2009. január 1-jétõl tölthetõ be.
A pályázati feltételeknek megfelelõ jelentkezõk személyes meghallgatására kerül sor. A felvételrõl a munkáltatói
jogkör gyakorlója az irodavezetõ véleményezésének figyelembevételével dönt. A felvételt nem nyert pályázók
kiértesítése írásban történik.
A pályáztató fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Ellátandó feladatok:
– beérkezõ küldemények érkeztetése, iktatási, továbbítási feladatok ellátása, koordinálása.

A pályázatot postai úton, vagy személyesen Szigethalom Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
titkárság címére (2315 Szigethalom, Kossuth L. u. 10.)
zárt borítékban lehet eljuttatni, melyre kérjük ráírni:
7693/2008. „Iktató-koordinátor”.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot (munkahelyek, szakmai tevékenység ismertetésével),

A pályázattal kapcsolatos további információt Donáczi
Attiláné igazgatási irodavezetõtõl lehet kérni a (24)
403-657-es vagy a 06 (70) 374-0573-as telefonszámon.
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VII. Pályázati felhívások
A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter pályázati felhívása
A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter pályázatot hirdet
a 2008. évi Nemzeti Minõségi Díj elnyerésére
A pályázat célja
A pályázat célja – a miniszterelnök 3/1996. (VI. 19.) ME rendelete alapján – a minõségügyben kiemelkedõ eredményt
felmutató gazdálkodószervezetek tevékenységének elismerése.
Pályázati feltételek
Pályázatot nyújthatnak be azok a belföldi székhelyû gazdálkodószervezetek, amelyek termelõ-, szolgáltató, illetve
közszolgáltatói tevékenységet végeznek és megfelelnek a részletes pályázati feltételekben rögzített követelményeknek.
Nem pályázhatnak azon gazdálkodószervezetek, illetve azon szervezetek jogutód szervezetei, amelyek az elmúlt öt
évben Nemzeti Minõségi Díjat nyertek, valamint amelyek tanácsadási tevékenységet folytatnak.
A pályázat benyújtása
A pályázat elkészítéséhez és benyújtásához szükséges jelentkezési lap és a részletes, valamennyi szükséges információt tartalmazó pályázati útmutató beszerezhetõ a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesülettõl, [1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 16.; telefon/fax: (1) 331-9311, (1) 331-7549, e-mail: info@kivalosag.hu], illetve letölthetõ a
www.kivalosag.hu honlapról.
A pályázat önértékelésen alapul, amelynek elkészítése érdekében a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület –
elõzetes jelentkezés alapján – egynapos költségtérítéses, konzultációval egybekötött felkészítést biztosít az érdeklõdõk
számára. Ennek, valamint a díj átadásának tervezett idõpontját a pályázati útmutató tartalmazza.
A pályázási szándékot 2008. november 28-án 15 óráig kell jelezni, a pályázati anyagot legkésõbb
2008. december 9-én 15 óráig
kell benyújtani a pályázati útmutatóban meghatározottak szerint a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesülethez.
A pályázat eljárási díját a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület 11600006-00000000-20396165 számú
számlájára kell befizetni „Nemzeti Minõségi Díj” megjelöléssel, amely
– 250 fõnél kevesebb dolgozói létszámú, illetve közszolgáltatói szervezet esetén
250 000 Ft + áfa,
– 250 és 500 fõ közötti dolgozói létszámú szervezet esetén
500 000 Ft + áfa,
– 500 és 1000 fõ közötti dolgozói létszámú szervezet esetén
600 000 Ft + áfa,
– 1000 és 2000 fõ közötti dolgozói létszámú szervezet esetén
800 000 Ft + áfa,
– 2000 fõnél nagyobb dolgozói létszámú szervezet esetén
1 000 000 Ft + áfa.
A pályázati eljárási díj befizetésének tényét a pályázat benyújtásával egyidejûleg kell a pályázónak igazolnia.
A pályázatok elbírálásának rendje
A beérkezett pályázatokat a Nemzeti Minõségi Díj Bizottság bírálja el, szakértõk bevonásával. A Bizottság javaslatát
a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter terjeszti döntésre a miniszterelnök elé. Összesen négy díj ítélhetõ oda termelõ- és szolgáltatóterületen kis- és közepes méretû, nagy méretû, valamint nagy méretû szervezet üzleti egysége és a közszolgáltatói kategóriákban. A Nemzeti Minõségi Díj-pályázat keretében a pályázók európai elismerõ oklevelet vehetnek
át, melynek feltételeit a pályázati útmutató tartalmazza. A pályázatok értékelése és a döntési folyamat során nyert üzleti
információkat a közremûködõk bizalmasan kezelik.
A nyertesek oklevelet és névre szóló képzõmûvészeti kisplasztikát kapnak teljesítményük elismeréseként, amelyeket
a miniszterelnök ünnepélyes keretek között nyújt át. A nyertesek jogosultak ezt a tényt üzleti dokumentumaikon, reklámanyagaikon feltüntetni.
A díjazottak névsora megjelenik a Hivatalos Értesítõben.
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Pályázatok autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás
ellátására
Pályázati felhívás
Pécel város közigazgatási területén végzendõ közúti
személyszállítás
közszolgáltatási szerzõdés keretében történõ
ellátására
Pécel Város Önkormányzat Képviselõ-testületének
304/2008. (X. 21.) számú határozata, valamint az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról
szóló 2004. évi XXXIII. törvény 6. § rendelkezései alapján
Pécel város közigazgatási területén végzendõ közúti személyszállítás közszolgáltatási szerzõdés keretében történõ
ellátására pályázatot ír ki.
A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázó
maradéktalanul feleljen meg az autóbusszal végzett
menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi
XXXIII. törvény által meghatározott követelményeknek,
továbbá vállalja, hogy a szolgáltatást legalább a jelenleg
érvényes menetrendnek megfelelõen és legalább a jelenlegi szolgáltató által üzemeltetett jármûpark és szolgáltatás
színvonalán biztosítja.
A pályázati kiírás beszerezhetõ: Pécel Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri titkárságán (2119 Pécel,
Kossuth tér 1.) munkanapokon 8–12 óra között.

Az elbírálás módja: a pályázat kiírója elõminõsítéssel
nem kíván élni, a pályázat nyertesének az összességében
legelõnyösebb ajánlatot tevõ pályázót nyilvánítja.
Az elbírálás szempontjai:
– a jelenleg érvényes menetrendhez képest a járatgyakoriság növelése a lakosság utazási igényeinek megfelelõen, figyelemmel a lakosság életviteléhez tartozó intézményrendszer elérhetõségére is,
– a szolgáltatás minõségére vonatkozó referenciák
(pontosság, megbízhatóság, utasbiztonság, tisztaság),
– a mozgásukban korlátozott személyek utazási lehetõségeinek biztosítása,
– a jármûvek és a szolgáltatási infrastruktúra színvonala, az üzemeltetés környezeti hatásai,
– a személyzettel szembeni elvárások, foglalkoztatási
feltételek.
Az eredményhirdetés legkésõbbi idõpontja: 2009. február 16.
A szerzõdéskötés legkésõbbi idõpontja: 2009. február 23.
A szolgáltatás megkezdésének határnapja: 2009. március 1.

Az ajánlattétel határideje:
2009. január 19. (hétfõ) 12 óra.

A szerzõdés idõtartama: 5 év, azaz 2009. március 1-jétõl
2014. február 28. napjáig.
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VIII. Közlemények
A Pénzügyminisztérium közleménye
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság
Részvényesi Jogok Gyakorlójának
24/2008. (XI. 13.) sz. határozata
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.
Szervezeti és Mûködési Szabályzatának
módosításáról

irányításának rendjét, a döntési hatásköröket, a munkaszervezet szervezeti felépítését és annak hierarchiáját, a
feladatmegosztás rendjét, valamint az általános mûködési
szabályokat.

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény
21. §-ának (4) bekezdése alapján – mint a részvényesi jogok gyakorlója – jóváhagyom, hogy a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelõ Zrt. 4/2007. (XI. 28.) sz. RJGY határozattal
jóváhagyott és a 10/2008. (V. 23.) sz. RJGY határozattal
módosított Szervezeti és Mûködési Szabályzatának helyébe a mai nappal a jelen határozat melléklete lépjen.

A Társaság irányítása

Budapest, 2008. november 13.
Dr. Veres János s. k.,
pénzügyminiszter

Melléklet

Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ
Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
Szervezeti és Mûködési Szabályzata
I. Fejezet
Bevezetõ rendelkezések
1. § Az állami vagyon feletti tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét – ha törvény eltérõen nem rendelkezik – a Magyar Állam nevében a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács (a továbbiakban: Tanács) gyakorolja.
A Tanács a feladatait a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ
Zártkörûen mûködõ Részvénytársaság (a továbbiakban:
Társaság) útján, annak ügyvezetõ szerveként látja el.
2. § A Társaság a Magyar Állam (a továbbiakban: Alapító) által alapított zártkörûen mûködõ egyszemélyes részvénytársaság, amelyet az Alapító a Vtv. 17. §-ában felsorolt feladatok ellátására hozott létre.
3. § Jelen Szervezeti és Mûködési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) célja, hogy meghatározza a Társaság

II. Fejezet

1. Cím
A részvényesi jogokat gyakorló miniszter
4. § A részvényesi jogokat az Alapító nevében, a Vtv.ben meghatározott feltételekkel, az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter (a továbbiakban: részvényesi jogok gyakorlója) gyakorolja.
5. § (1) A részvényesi jogok gyakorlójának hatáskörébe
tartozik:
a) a Társaság Szervezeti és Mûködési Szabályzatának
jóváhagyása,
b) a Társaság saját vagyonáról a számviteli törvény szerinti beszámolójának, valamint a külön jogszabályban
meghatározott elszámolás szerint a rábízott vagyonról készített beszámolójának – az Ellenõrzõ Bizottság írásbeli
jelentésének ismeretében való – jóváhagyása,
c) a Tanács és az Ellenõrzõ Bizottság ügyrendjének jóváhagyása,
d) a Tanács által kialakított, az állami vagyon fejlesztésével, hasznosításával, elidegenítésével kapcsolatos – állami tulajdonú termõföldek esetén a külön törvény szerinti
földbirtok-politikai irányelveket is figyelembe vevõ – középtávú stratégia Kormány elé terjesztése,
e) az éves költségvetési törvényben meghatározott értékhatárt elérõ vagy meghaladó egyedi könyv szerinti
bruttó értékû vagyonelem ingyenes átruházására vonatkozó elõterjesztés Kormány elé terjesztése,
f) az állami tulajdonú gazdasági társaságok részére tulajdonosi kölcsön nyújtásával kapcsolatos törvényben elõírt hatáskör gyakorlása,
g) a vezérigazgató és – a vezérigazgató javaslatára – a
vezérigazgató-helyettesek kinevezése és felmentése,
h) a Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, viszszahívása,
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i) döntés a Tanács és az Ellenõrzõ Bizottság tagjainak e
tisztségükkel összefüggõ juttatásairól,
j) az MNV Zrt. Ellenõrzési Bizottsága tagjai által tett
vagyonnyilatkozatok tekintetében az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti õrzésért felelõs feladatainak ellátása.
(2) A részvényesi jogok gyakorlója a Tanács részére
írásban utasítást adhat, amelyet a Tanács végrehajtani köteles.

2. Cím
A Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács
6. § (1) A Tanács tagja csak a jogszabályoknak, az alapító okiratnak, valamint a részvényesi jogok gyakorlója határozatainak van alávetve.
(2) A Tanács mûködését és üléseinek rendjét a Tanács
által elfogadott és a részvényesi jogok gyakorlója által jóváhagyott ügyrend szabályozza.
7. § (1) A Tanács hatáskörébe tartozik:
a) az állami vagyon fejlesztésével, hasznosításával, elidegenítésével kapcsolatos – állami tulajdonú termõföldek
esetén a külön törvény szerinti földbirtok-politikai irányelveket is figyelembe vevõ – középtávú stratégia kialakítása,
b) az a) pont szerinti stratégiának – az állami vagyon
felügyeletéért felelõs miniszter útján – a Kormány elé terjesztése, a végrehajtás szervezése, irányítása,
c) az állami tulajdonban lévõ termõföldek hasznosítására – a földbirtok-politikai irányelvekben és a Nemzeti Vidékfejlesztési Tervben megfogalmazott célkitûzéseket figyelembe vevõ, a Társaság által – az agrárpolitikáért felelõs miniszter egyetértésével – készített éves terv jóváhagyása,
d) döntés az állami vagyon elidegenítésével – ideértve a
cserét is – kapcsolatos ügyekben, ha az ügyben érintett vagyontárgy, vagyonelem rendelkezésre álló értéke (könyvszakértõ által elfogadott vagyonérték, értékbecslés szerinti
érték) eléri, vagy meghaladja az 500 M Ft-ot,
e) döntés az állami vagyon hasznosításával, valamint
hasznosításra átengedésével – bérlet, haszonbérlet, szerzõdésen alapuló haszonélvezet, vagyonkezelés, megbízás
vagy más szerzõdés alapján –, továbbá megterhelésével
kapcsolatos ügyekben, ha ügylet rendelkezésre álló értéke
(ajánlati vagy szerzõdéses érték) eléri, vagy meghaladja az
500 M Ft-ot,
f) az állami tulajdoni részesedéssel mûködõ gazdasági
társaságok (a továbbiakban: állami tulajdonú gazdasági
társaságok) közgyûlésein, illetve taggyûlésein képviselendõ álláspont kialakítása (mandátum kiadás), a Magyar Állam egyszemélyes tulajdonában álló gazdasági társaságok
esetében alapítói határozat kiadása, valamint egyéb állami
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tulajdonú gazdálkodó szervezetek tulajdonosi döntéseinek
meghozatala, ha
– a társaság saját tõkéjén belül az állami tulajdonosi részesedés eléri vagy meghaladja az 500 M Ft-ot, vagy
– a társaság tartós állami tulajdoni körbe tartozik,
– a társasági részvények valamilyen többletjogot biztosítanak a Gt. 186. § (1) bekezdése alapján a többletjogot
érintõ döntési javaslat esetén,
g) döntés zártkörû pályázat elrendelésérõl, amennyiben
a pályázat tárgyának értéke – vagyonelemenként – eléri
vagy meghaladja a 100 M Ft-ot,
h) a tanácsadók, befektetési szolgáltatók kiválasztására
irányuló pályázati eljárással kapcsolatos döntés, amennyiben a tervezett díj összességében eléri vagy meghaladja az
50 M Ft-ot,
i) gazdálkodó szervezet, befektetési alap létesítése, átalakítása, megszüntetése,
j) a gazdálkodó szervezet részére nem pénzbeli hozzájárulásként vagyon rendelkezésre bocsátása, amennyiben az
apport értéke a 250 M Ft-ot eléri vagy meghaladja,
k) döntés a Vtv. 36. §-ában meghatározott ingyenes vagyonátruházásról, amennyiben az érintett vagyontárgy
egyedi könyv szerinti bruttó értéke az éves költségvetési
törvényben meghatározott értékhatárt nem haladja meg,
l) a Vtv. 22. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével döntés hitelfelvételrõl és kötvénykibocsátásról,
m) kezességet, szavatosságot eredményezõ ügyekben
való döntés, ide nem értve a Polgári Törvénykönyvrõl
szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti
jog- és kellékszavatosságot,
n) 500 M Ft-ot elérõ vagy meghaladó kötelezettségvállalásról döntés,
o) peren kívüli és perbeli egyezségrõl való döntés, ha az
egyezséggel érintett követelés vagy kötelezettség mértéke
járulékaival együtt eléri, vagy meghaladja a 250 M Ft-ot,
p) döntés az MNV Zrt. munkaszervezetérõl, a Társaság
SZMSZ-ének elfogadása, jóváhagyásra való felterjesztése,
q) saját ügyrendjének elfogadása, jóváhagyásra való
felterjesztése,
r) állami tulajdonú gazdasági társaságok részére tulajdonosi kölcsön nyújtásával kapcsolatos döntés, a mindenkori költségvetési törvény elõírásinak figyelembe vételével,
s) a Társaság számviteli politikájának, pénzügyi és gazdálkodási, valamint a javadalmazási és ösztönzési keretfeltételekre vonatkozó szabályzatainak, tulajdonosi ellenõrzési szabályzatának, vagyon-nyilvántartási szabályzatának elfogadása,
t) döntés a Társaság üzleti tervérõl, a számviteli törvény
szerinti éves beszámolójáról, a kezelt állami vagyonról
szóló éves beszámolójáról, és jóváhagyásra felterjesztése a
részvényesi jogok gyakorlójához,
u) döntés az Ellenõrzõ Bizottság részére készített beszámolóról,
v) döntés üzleti célú befektetésrõl,
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w) az állami vagyon gyarapításával kapcsolatos – nem a
v) pont szerinti üzleti célú befektetésnek minõsülõ – döntés, ha az 250 M Ft-ot elérõ vagy meghaladó vagyontárgy,
illetve vagyonelem megszerzésére irányul,
x) a központi költségvetési szervekkel a Vtv. 28. §
(2) bekezdése alapján kötendõ szerzõdésekrõl való döntés,
y) döntés a Társaság részére jóváhagyott költségvetési
elõirányzatokra vonatkozó elõterjesztésekrõl és módosításokról,
z) a Társaságra bízott állami vagyonra vonatkozó jogszabályalkotásra vagy módosításra, kormánydöntésre vonatkozó javaslat kidolgozása és továbbítása a döntés
kezdeményezésére jogosult részére,
zs) döntés továbbá azokban a kérdésekben, amelyeket
az alapító okirat a hatáskörébe utal.
(2) A Tanács a Vtv. 6. § (4) bekezdése értelmében a vezérigazgató hatáskörébe tartozó bármely ügyet magához
vonhat.
(3) A Tanács a Vtv. 6. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján egyes döntési hatásköreit jelen SZMSZ elfogadásával átruházza a vezérigazgatóra.
(4) A vezérigazgatóra átruházott hatáskörök továbbruházásáról a Tanács külön határozattal dönt.

A Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács Elnöke,
Titkársága
8. § (1) A Tanács elnökének feladatai:
a) összehívja és vezeti a Tanács üléseit,
b) meghatározza a Tanács üléseinek tervezett napirendjét, és legalább az ülést megelõzõ 5 nappal – rendkívüli
esetben ettõl eltérõen – megküldi a Titkárságon keresztül a
tagok részére a soron következõ ülés napirendjét és az elõterjesztéseket,
c) megszervezi külsõ személyek meghívását az ülésre, a
napirend megnyitása elõtt ismerteti a Tanáccsal a meghívottak körét, amelyrõl a Tanács határoz,
d) összefoglalja, megfogalmazza, aláírja a Tanács határozatait,
e) kapcsolatot tart az Ellenõrzõ Bizottsággal, a könyvvizsgálóval és a vezérigazgatóval,
f) képviseli a Tanácsot, a Tanács stratégiáját,
g) kapcsolatot tart a részvényesi jogok gyakorlójával, a
földmûvelési és vidékfejlesztési miniszterrel, külsõ szervekkel, nemzetközi, társadalmi, gazdasági és egyéb szervezetekkel,
h) ellát minden egyéb feladatot, amelyet a Tanács a hatáskörébe utal.
(2) Az elnök feladatait akadályoztatása esetén a Tanács
általa megbízott tagja látja el. Ha az elnök a megbízott kijelölésében is akadályoztatva van, a vezérigazgató köteles
összehívni a Tanácsot, és a Tanács dönt a kijelölésrõl.
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(3) A Tanács munkájáról az elnök vagy a Tanács általa
felhatalmazott tagja ad tájékoztatást.
9. § (1) A Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács Titkársága (a továbbiakban: Titkárság) a Tanács elnökének irányítása alatt álló, a Titkárság vezetõjének vezetésével mûködõ szervezeti egység, a Titkárság vezetõje egyben a Tanács titkára.
(2) A Titkárság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a vezérigazgató gyakorolja az elnökkel egyetértésben.
(3) A Titkárság feladatai:
a) elõkészíti a Tanács üléseit,
b) közremûködik a Tanács elnöke és tagjai részére érkezett megkeresésekre adandó válaszok elõkészítésében,
c) beszerzi és elõkészíti a Tanács elnökének és tagjainak
az üléseken való tevékenységéhez szükséges információkat, dokumentumokat. Képviselõje részt vesz a Tanács és
a Vezetõi Értekezlet ülésein,
d) közremûködik a Tanács elnöke és tagjai részére készítendõ értékelések, elemzések, tájékoztatók elkészítésében,
e) segíti a Tanács elnökét a képviseleti feladatok ellátásában, intézi programegyeztetéseit, koordinálja a közvetlenül megküldött megkeresésekre adandó válaszok tervezetének elkészítését,
f) elõsegíti és megszervezi a Tanács elnökének feladataival kapcsolatos külsõ szervekkel, szervezetekkel való
kapcsolattartást,
g) közremûködik a Tanács elnökének az Ellenõrzõ Bizottsággal való kapcsolattartásból adódó feladatai ellátásában,
h) ellátja a Tanács elnöke és tagjai által meghatározott
egyéb feladatokat,
i) a Tanács feladatai ellátásához szakértõket vehet
igénybe, a szakértõk koordinálását a Titkárság végzi,
j) közremûködik a Tanács elnöke és tagjai tevékenységének ellátásában, továbbá ellátja a Tanács mûködésével
kapcsolatos koordinációs és adminisztratív feladatokat.
(4) A Tanács elnöke és tagjai munkájának támogatását
szakértõként a kabinetfõnök végzi, a Titkárság szakfeladatokat ellátó munkavállalói bevonásával.

3. Cím
A vezérigazgató
10. § (1) A vezérigazgató látja el a Társaság tevékenységének és mûködésének operatív irányítását a vonatkozó
jogszabályok, az alapító okirat, az SZMSZ, a részvényesi
jogok gyakorlója és a Tanács határozatainak keretei
között.
(2) A vezérigazgató ellátja a Társaság törvényes képviseletét harmadik személyekkel szemben.
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(3) A vezérigazgatót a részvényesi jogok gyakorlója nevezi ki és menti fel.

nem érõ vagyontárgy, illetve vagyonelem megszerzésére
irányul.

(4) A vezérigazgató felett a munkáltatói jogokat – a kinevezés és a felmentés kivételével – a Tanács gyakorolja.

(4) A vezérigazgatóra átruházott hatáskörök továbbruházásáról a Tanács külön határozattal dönt.

11. § (1) A vezérigazgató a Vtv. 6. § (3) bekezdése értelmében saját hatáskörben dönt mindazokban az ügyekben,
amelyeket a Vtv. 6. § (2) bekezdése nem utal a Tanács hatáskörébe. A vezérigazgató a saját hatáskörébe tartozó
ügyekben a döntést átruházhatja.
(2) A vezérigazgató dönt a Társaság által pályázat alapján összeállított jogi és más szakértõi névjegyzékek elfogadásáról és módosításáról.
(3) A vezérigazgató a Tanács által átruházott hatáskörben dönt:
a) döntés az állami vagyon elidegenítésével – ideértve a
cserét is – kapcsolatos ügyekben, ha az ügyben érintett vagyontárgy, vagyonelem értéke (könyvszakértõ által elfogadott vagyonérték, értékbecslés szerinti érték) nem éri el
az 500 M Ft-ot,
b) döntés az állami vagyon hasznosításával, valamint
hasznosításra átengedésével – bérlet, haszonbérlet, szerzõdésen alapuló haszonélvezet, vagyonkezelés, megbízás
vagy más szerzõdés alapján –, továbbá megterhelésével
kapcsolatos ügyekben, ha ügylet rendelkezésre álló értéke
(ajánlati vagy szerzõdéses érték) nem éri el az 500 M Ft-ot,
c) az állami tulajdoni részesedéssel mûködõ gazdasági
társaságok (a továbbiakban: állami tulajdonú gazdasági
társaságok) közgyûlésein, illetve taggyûlésein képviselendõ álláspont kialakításáról (mandátum kiadás), a Magyar
Állam egyszemélyes tulajdonában álló gazdasági társaságok esetében alapítói határozat kiadásáról, valamint egyéb
állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek tulajdonosi döntéseinek meghozataláról,
– ha a társaság saját tõkéjén belül az állami tulajdonosi
részesedés nem éri el az 500 M Ft-ot, kivéve a tartós állami
tulajdoni körbe tartozó társaságokat, és azokat a társaságokat, ahol a társasági részvények valamilyen többletjogot
biztosítanak a Gt. 186. § (1) bekezdése alapján a többletjogot érintõ döntési javaslat esetén.
d) zártkörû pályázat elrendelésérõl, amennyiben a pályázat tárgyának értéke – vagyonelemenként – nem éri el a
100 M Ft-ot,
e) a tanácsadók, befektetési szolgáltatók kiválasztására
irányuló pályázati eljárással kapcsolatban, amennyiben a
tervezett díj összességében nem éri el az 50 M Ft-ot,
f) a gazdálkodó szervezet részére nem pénzbeli hozzájárulásként vagyon rendelkezésre bocsátásáról, amennyiben
az apport értéke nem éri el a 250 M Ft-ot,
g) 500 M Ft-ot el nem érõ kötelezettségvállalásról,
h) peren kívüli és perbeli egyezségrõl, ha az egyezséggel érintett követelés vagy kötelezettség mértéke járulékaival együtt nem éri el a 250 M Ft-ot,
i) nem üzleti célú befektetésnek minõsülõ állami vagyon gyarapításával kapcsolatban, ha az 250 M Ft-ot el

(5) A vezérigazgató bármely átruházott, illetve továbbruházott ügyet magához vonhat. A Tanács által jóváhagyott továbbruházott hatáskör saját hatáskörbe vonásáról a
Tanácsot utólag, havonta tájékoztatni kell.
(6) A vezérigazgató a saját hatáskörében és az átruházott hatáskörben hozott határozatokról havonta beszámol a
Tanács részére.
12. § A vezérigazgató által a Társaság vagyongazdálkodási feladatainak irányítása keretében ellátott feladatok:
a) a vagyongazdálkodási stratégia elõkészítése, a Tanács számára történõ elõterjesztése és rendszeres felülvizsgálata, a Nemzeti Földalap tekintetében a földbirtokpolitikai irányelvek figyelembevételével,
b) a Vtv. és a Tanács határozatai alapján a Tanács hatáskörébe tartozó ügyek döntésre elõkészítése, idõben történõ
elõterjesztése, továbbá a Tanács határozatainak végrehajtása,
c) a Tanács tájékoztatása a Társaság tevékenységérõl.

Vezetõi Értekezlet
13. § (1) A Vezetõi Értekezlet a vezérigazgató vezetésével mûködõ javaslattevõ, véleményezõ, döntés-elõkészítõ
testület.
(2) A Vezetõi Értekezlet megtárgyal valamennyi elõterjesztést, amely
a) a Tanács hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik,
b) a Tanács által a vezérigazgatóra átruházott hatáskörbe tartozó ügyre vonatkozik.
(3) Ha a Társaságon kívül álló ok soron kívüli döntéshozatalt igényel, a vezérigazgató Vezetõi Értekezlet megtartása nélkül is beterjesztheti az elõterjesztést a Tanács elé
döntésre a (2) bekezdés a) pontja alá tartozó ügyekben, illetve meghozhatja a döntést a (2) bekezdés b) pontja alá
tartozó ügyekben.
(4) A vezérigazgató a (2) a) és b) pontok szerinti döntésének meghozatalához szavazást rendel el, melynek eredményét a jegyzõkönyvnek minõsülõ hangfelvétel rögzíti.
Szavazás esetén a Vezetõi Értekezlet tagjai rendelkeznek
szavazati joggal. A vezérigazgató döntését a Vezetõi Értekezlet tagjai véleményének ismeretében hozza meg.
(5) A Vezetõi Értekezlet ülését a vezérigazgató vezeti.
A Vezetõi Értekezlet üléseit heti rendszerességgel tartja.
(6) A Vezetõi Értekezlet tagjai:
a) a vezérigazgató,
b) a vezérigazgató-helyettesek,
c) a humánpolitikai és koordinációs fõigazgató.
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(7) A Vezetõi Értekezlet ülésein állandó meghívottként
tanácskozási joggal vesz részt:
a) a Tanács Titkárságának vezetõje
b) az Ellenõrzési Igazgatóság vezetõje

lüli válaszadással, a Társaság könyveibe és irataiba a Társaság vezérigazgatóján keresztül betekinthet, illetve ezeket megvizsgálhatja, vagy – ha szükséges szakértõk bevonásával –megvizsgáltathatja.

(8) Eseti meghívottak részvételérõl a vezérigazgató
dönt.

(3) Az Ellenõrzõ Bizottság a Tanács által elfogadott
éves beszámolót és a vagyonkimutatást köteles megvizsgálni, az errõl készített Jelentést a Tanács és a vezérigazgató részére megküldeni. A Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójáról, valamint a külön jogszabályban meghatározott elszámolás szerint a rábízott vagyonról készített
beszámolóról a részvényesi jogok gyakorlója az Ellenõrzõ
Bizottság írásbeli jelentésének ismeretében határoz.

(9) A Vezetõi Értekezlet üléseirõl digitalizált hangfelvétel készül, amely jegyzõkönyvnek minõsül.
(10) A Tanács hatáskörébe tartozó ügyekre vonatkozó
elõterjesztésekben a Vezetõi Értekezleten fennmaradt vitás kérdéseket, esetleges különvéleményt ismertetni kell.

Döntés-elõkészítõ bizottságok
14. § (1) Egyes kiemelt jelentõségû ügyekben a döntés
elõkészítése céljából a Tanács vagy a vezérigazgató döntése alapján, az általuk meghatározott szakterületek képviselõinek részvételével, valamint az általuk kijelölt személy
vezetésével az illetékes vezérigazgató-helyettes döntéselõkészítõ bizottságot hoz létre.
(2) A döntés-elõkészítõ bizottság feladata:
a) a döntés-elõkészítés folyamatában mindazon szakmai szempontok, érdekek és követelmények intézményes
koordinációjának biztosítása, amelyek a Vtv, más jogszabályok, illetve a vagyongazdálkodásra vonatkozó középtávú stratégia alapján a döntést meghatározzák,
b) az elõkészítõ munka felgyorsítása érdekében közvetlen
kapcsolat biztosítása a döntés elõkészítésért felelõs szervezeti egység és az ügyben érintett szakterületek között,
c) közvetlen kapcsolat megteremtése az adott ügyben
érintett külsõ szervekkel, szervezetekkel (minisztérium,
fõhatóság stb.) és azok számára lehetõség biztosítása a
jogszabályokban meghatározott egyetértési, véleményezési jog gyakorlására.

III. fejezet
A Társaság ellenõrzése
1. Cím
Az Ellenõrzõ Bizottság
15. § (1) Az Ellenõrzõ Bizottság ellenõrzi a Társaság
ügyvezetését ellátó Tanács és a Társaság mûködését, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodást.
(2) A Tanács és a Társaság mûködésének, valamint az
állami vagyonnal való gazdálkodás ellenõrzése keretében
az Ellenõrzõ Bizottság vagy annak tagja az Ellenõrzõ Bizottság elnöke útján a Tanács tagjaitól és a Társaság vezetõ állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet a Társaság
alapító okiratában meghatározott módon és határidõn be-

(4) Az Ellenõrzõ Bizottság féléves munkatervet készít,
amelyet egyeztetés céljából megküld a részvényesi jogok
gyakorlója, a Tanács és a vezérigazgató részére, valamint
tájékoztatásul az Állami Számvevõszék részére.
(5) Az Ellenõrzõ Bizottság mûködésérõl évente a tárgyévet követõ év augusztus 31. napjáig beszámolót készít a
részvényesi jogok gyakorlója részére, és megküldi azt az
Állami Számvevõszék részére is.
(6) Az Ellenõrzõ Bizottság a fentieken felül ellátja továbbá azon feladatokat, amelyeket a Vtv., valamint az alapító okirat a hatáskörébe utal.
(7) Az Ellenõrzõ Bizottság üléseinek rendjét az általa
elfogadott és a részvényesi jogok gyakorlója által jóváhagyott ügyrend szabályozza.
(8) A feladatai elvégzéséhez szükséges feltételek megteremtésérõl a Társaság vezérigazgatója gondoskodik.

Ellenõrzési Igazgatóság
16. § (1) Az Ellenõrzési Igazgatóság az Ellenõrzõ Bizottság elnökének irányítása alatt áll, melynek részletes
szabályait az Ellenõrzõ Bizottság ügyrendje szabályozza.
(2) Az Ellenõrzési Igazgatóság munkavállalói felett a
munkáltatói jogokat a vezérigazgató gyakorolja az Ellenõrzõ Bizottság elnökének egyetértésével.
(3) Az Ellenõrzési Igazgatóság az – Ellenõrzõ Bizottság
által elfogadott és a részvényesi jogok gyakorlója által jóváhagyott – MNV Zrt. Ellenõrzési Szabályzata rendelkezései szerint közremûködik az Ellenõrzõ Bizottság tevékenységének ellátásában, továbbá ellátja az Ellenõrzõ Bizottság mûködésével kapcsolatos koordinációs és adminisztratív feladatokat.

2. Cím
A Nemzeti Földalap Ellenõrzõ Bizottság
17. § (1) A Társaság Nemzeti Földalappal kapcsolatos tevékenységét a Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI.

8296

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

törvény (a továbbiakban: NFA tv.) 4. §-ában foglaltak szerint az Országgyûlés Mezõgazdasági Bizottsága által megválasztott, öt tagból álló Nemzeti Földalap Ellenõrzõ Bizottság (a továbbiakban: NFA Ellenõrzõ Bizottság) ellenõrzi.
(2) Az NFA Ellenõrzõ Bizottság üléseinek rendjét az általa elfogadott ügyrend szabályozza.
(3) Az NFA Ellenõrzési Bizottság tagjai részére az
NFA tv. 4. § (4) bekezdése által biztosított tájékoztatási és
irat betekintési jog gyakorlásának részletes szabályait – a
törvény keretei között – a vezérigazgató utasításban állapítja meg.
(4) Az NFA Ellenõrzõ Bizottság munkájának elvégzéséhez szükséges feltételek megteremtésérõl a Társaság vezérigazgatója gondoskodik.
(5) Az NFA Ellenõrzõ Bizottságával az agrárportfolióért felelõs vezérigazgató-helyettes tartja a kapcsolatot.

3. Cím
Könyvvizsgáló
18. § (1) A Társaságnál független könyvvizsgáló mûködik.
(2) A független könyvvizsgáló jogállására, mûködésére,
jogaira és kötelezettségeire a Vtv., a Gt., a Számviteli törvény, a Társaság alapító okirata, a Magyar Könyvvizsgálói
Kamaráról és a könyvvizsgálói tevékenységrõl szóló törvény, valamint a Társaság és a könyvvizsgáló között kötött
szerzõdésben foglaltak az irányadók.

IV. fejezet
A Társaság munkaszervezete
1. Cím
A Társaság szervezeti felépítése
19. § A Társaság szervezete az alábbiak szerint épül fel:
a) a Társaság Alapítója a Magyar Állam,
b) a Társaság legfõbb szerve a közgyûlési jogkörben eljáró részvényesi jogok gyakorlója,
c) a Társaság ügyvezetõ szerve a Tanács, amely az Alapítónak tartozik felelõsséggel,
d) a Társaságot a vezérigazgató irányítja, aki az Alapítónak és a Tanácsnak tartozik felelõsséggel,
e) a vezérigazgató közvetlen irányítása alatt állnak
1. a vezérigazgatót feladatai ellátásában közvetlenül segítõ szervezeti egységek:
– Vezérigazgatói Titkárság
– Kommunikációs Iroda
– Belsõ Ellenõrzési Iroda
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2. a Társaság mûködését szakmailag támogató szervezeti egységeit irányító vezetõ:
– a humánpolitikai és koordinációs fõigazgató
3. a Társaság mûködését szakmailag támogató vezérigazgató-helyettesek:
– a jogi vezérigazgató-helyettes
– a gazdasági vezérigazgató-helyettes
4. a portfolióért felelõs vezérigazgató-helyettesek:
– az agrárportfolióért felelõs vezérigazgató-helyettes
– az ingatlanvagyonért felelõs vezérigazgató-helyettes
– a társasági portfolióért felelõs vezérigazgató-helyettes
f) a vezérigazgató-helyettesek és a fõigazgató közvetlen
irányítása alatt állnak a szakterületükhöz tartozó szervezeti egységeket vezetõ igazgatók,
g) az ingatlanportfolióért és az agrárportfolióért felelõs
vezérigazgató-helyettesek által meghatározott feladatokat
a Társaság területi irodái látják el,
h) a Társaság területi irodáit irodavezetõk vezetik az agrárportfolióért felelõs vezérigazgató-helyettes irányításával,
i) a területi irodák agrárportfolióval kapcsolatos feladatainak ellátását az agrárportfolióért felelõs vezérigazgató-helyettes irányítja. A területi irodán dolgozó, az agrárportfolióba nem tartozó ingatlanokkal kapcsolatos feladatokat ellátó munkatársakat az ingatlanvagyonért felelõs
vezérigazgató-helyettes irányítja.

2. Cím
A vezetõ állású munkavállalókra vonatkozó
közös szabályok
20. § (1) A Társaság vezetõ állású munkavállalói a vezérigazgató és a vezérigazgató-helyettesek (Mt. 188. §
(1) bekezdése), valamint az Mt. 188./A § (1) bekezdésére
figyelemmel a fõigazgató, az igazgatók, a vezérigazgató
közvetlen irányítása alá tartozó önálló szervezeti egységek
vezetõi, valamint a területi irodák vezetõi.
(2) A vezetõ állású munkavállalók általános feladatai:
a) a Társaság képviselete harmadik személyekkel szemben, a cégjegyzési rendelkezések figyelembevételével,
b) a rendelkezésükre álló döntés-elõkészítõ adatok és
információk ismeretében döntenek mindazon kérdésekben, amelyeket jogszabályok, belsõ szabályzatok a hatáskörükbe utalnak, illetve amelyek az irányításuk alá tartozó
szervezet hatékony mûködéséhez szükségesek,
c) közremûködnek a Társaság éves üzleti tervének kidolgozásában,
d) közremûködnek az általuk közvetlenül irányított
szakterület, illetve szervezeti egységek feladatainak meghatározásában,
e) javaslatot tesznek a szervezeti egység létszámkeretének kialakítására,
f) munkáltatói joggyakorlással kapcsolatos kérdésekben
a humánpolitikai és koordinációs fõigazgató közvetlenül,
a vezérigazgató-helyettesek és a vezérigazgató közvetlen
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irányítása alá tartozó önálló szervezeti egységek vezetõi a
humánpolitikai és koordinációs fõigazgató útján javaslatot
tehetnek a vezérigazgató részére, a vezérigazgató-helyettesek és a fõigazgató irányítása alá tartozó igazgatók és a
területi irodavezetõk a javaslattételt a vezérigazgató-helyettesnél, illetve a fõigazgatónál kezdeményezhetik,
g) részt vesznek az irányításuk alá tartozó szervezeti
egységnek a vagyongazdálkodással kapcsolatos informatikai rendszerekkel szemben támasztott követelményeinek
meghatározásában és a rendszerek rendeltetésszerû és szabályszerû mûködtetésében, meghatározzák az adott szakmai feladatok ellátásához szükséges adatok és információk körét, tartalmát és jellegét,
h) biztosítják a Társaság tevékenységéhez és ellenõrzéséhez adatok és információk szolgáltatását,
i) betartják és betartatják az adat- és titokvédelmi elõírásokat.
(3) A vezetõk irányítási, felügyeleti és ellenõrzési hatásköre a hozzájuk tartozó szervezeti egységek vonatkozásában:
a) meghatározzák a szervezeti egység által foglalkoztatott munkavállalók munkaköri feladatait,
b) biztosítják a feladatok végrehajtására legalkalmasabb
munkamegosztást,
c) megfogalmazzák és rendszerezik a feladatokat, kijelölik a feladat végrehajtásáért felelõs munkavállalókat,
d) minõsítik, értékelik a munkavállalók munkáját,
e) folyamatosan vizsgálják és értékelik – részben a folyamatba épített ellenõrzések rendszerével, részben a
rendszeres és eseti közvetlen ellenõrzésekkel – az irányításuk alá tartozó szakterület, illetve szervezeti egység tevékenységét és mûködését, szükség esetén intézkednek,
vagy intézkedést kezdeményeznek.
(4) A vezetõ állású munkavállalók számára kötelezõ közös szabály a szolgálati út betartása és betartatása. A vezetõ állású munkavállalók indolkolt esetben közvetlen utasítás kiadásával is élhetnek a szolgálati szint(ek) „átlépésével”. A beosztott munkavállaló a kapott utasítás tartalmáról haladéktalanul, vagy akadályoztatás esetén az akadályoztatás elhárulását követõen köteles a közvetlen vezetõjét tájékoztatni.

3. Cím
A Társaság munkaszervezetének irányítása, felépítése
A vezérigazgató
21. § (1) A vezérigazgató vezeti a Társaság munkaszervezetét a hatályos jogszabályok, a Társaság alapító okirata, a részvényesi jogok gyakorlójának határozatai, az
SZMSZ, valamint a Tanács döntéseinek keretei között.
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(2) A Társaság feladatainak ellátása érdekében:
a) elkészíti, rendszeresen felülvizsgálja, fejleszti a Társaság hatékony mûködésére vonatkozó stratégiát,
b) döntésre elõkészíti a Társaság SZMSZ-ét,
c) javaslatot tesz a társaság munkaszervezetének kialakítására,
d) rendelkezik a Társaság egyes mûködési folyamataira
vonatkozó szabályzatokról, valamint az SZMSZ-ben meghatározott szervezeti kereteken belül a hatáskör- és feladatmegosztás részletes rendjérõl,
e) irányítja a döntés-elõkészítés munkafolyamatát,
f) irányítja az államigazgatási, illetve a szakmai és érdek-képviseleti szervekkel történõ kapcsolattartást,
g) biztosítja az ellenõrzõ szervezetek munkájának feltételeit és véleményezi az ellenõrzõ szervek által megküldött
jelentéseket,
h) a részvényesi jogok gyakorlója és a Földmûvelésügyi
és Vidékfejlesztési Miniszter felkérésére segítséget nyújt
az interpellációkra, kérdésekre adandó válaszok elõkészítéséhez.
(3) A vezérigazgató a Társaság munkaszervezetének irányítása keretében különösen az alábbi feladatokat látja el:
a) gyakorolja a munkáltatói jogokat – a vezérigazgató-helyettesek kinevezése és felmentése kivételével – a
Társaság munkavállalói felett. Javaslatot tesz a vezérigazgató-helyettesek személyére a részvényesi jogok gyakorlója részére,
b) biztosítja a munkavállalók érdekképviseletével összefüggõ, jogszabályban elõírt kötelezettségek teljesítését,
c) a központi költségvetés által biztosított elõirányzaton, valamint a Tanács által a javadalmazási és ösztönzési
szabályzatban meghatározott kereteken belül meghatározza a Társaság munkaszervezetének létszámát, a munkavállalók javadalmazási és ösztönzési feltételrendszerét,
d) az üzleti terv alapján meghatározza a Társaság szervezeti egységeire jutó költségkereteket,
e) gyakorolja a kiadmányozási jogokat,
f) közvetlenül irányítja:
– a Vezérigazgatói Titkárságot
– a Kommunikációs Irodát
– a Belsõ Ellenõrzési Irodát
– a humánpolitikai és koordinációs fõigazgatót
– a vezérigazgató-helyetteseket.
(4) A vezérigazgató meghatározza a közvetlen irányítása alá tartozó vezetõk közötti munkamegosztást. A vezérigazgató az SZMSZ keretei között meghatározhatja, hogy
a társaságok mûködésének felügyeletét melyik szervezeti
egység látja el.
(5) A feladatai ellátása és hatáskörének gyakorlása során általános utasítási, intézkedési joga van. A Belsõ Ellenõrzési Iroda vezetõje és munkatársai belsõ ellenõri, a
vezetõ jogtanácsos és a jogtanácsosok jogtanácsosi feladatkörükben szakmai véleményük tekintetében nem utasíthatók.
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(6) A vezérigazgató a fentieken felül ellátja továbbá
azon feladatokat, amelyeket a Vtv., az alapító okirat és a
Tanács a hatáskörébe utal.

V. Fejezet
1. Cím
A vezérigazgató közvetlen irányítása alá tartozók
feladatai
Vezérigazgatói Titkárság
22. § (1) A Vezérigazgatói Titkárság ellátja a vezérigazgató munkáját közvetlenül segítõ feladatokat.
(2) A vezérigazgató irányításával ellátja:
a) a nemzeti vagyonstratégiával kapcsolatos szakmai
tervezési és elõkészítési feladatokat, a stratégia elkészítésének és végrehajtásának koordinációját, valamint a stratégia végrehajtásának nyomon követését,
b) a Társaság mûködésére vonatkozó szervezeti stratégiával kapcsolatos szakmai tervezési és elõkészítési feladatokat, a stratégia elkészítésének és végrehajtásának koordinációját, valamint a stratégia végrehajtásának nyomon
követését.

Kommunikációs Iroda
23. § (1) A Kommunikációs Iroda ellátja a Társaság
egészével kapcsolatos kommunikációs feladatokat, így
különösen:
a) biztosítja az SZMSZ vonatkozó pontjában elõírt, a
vagyongazdálkodás céljaival, rendszerével és tevékenységével kapcsolatos proaktív tájékoztatási és kommunikációs tevékenységek ellátását és ennek érdekében kommunikációs terv készítését,
b) gondoskodik a Társaság jogszabályban elõírt tájékoztatási kötelezettségének ellátásáról,
c) ellátja a Társaság mûködésével kapcsolatos hirdetési
feladatokat,
d) gondoskodik a Társaság honlapjának kialakításáról
és karbantartásáról,
e) kapcsolatot tart a nemzetközi szervezetekkel (EU,
OECD stb.),
f) közremûködik a nemzetközi tárgyalások elõkészítésében, az érintett igazgatóságokkal együttmûködve a magas szintû vezetõi találkozókhoz, illetve egyéb nemzetközi
üzleti tárgyalásokhoz háttéranyagok összeállításában,
g) közremûködik a külföldi üzleti utak, bemutatók, rendezvények, nemzetközi üzleti tárgyalások megszervezésében, elõkészítésében.
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Belsõ Ellenõrzési Iroda
24. § A Belsõ Ellenõrzési Iroda a vezérigazgató irányítása alapján végzi a Társaságra bízott vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi ellenõrzési feladatokat, valamint az
MNV Zrt. vezetõi ellenõrzési feladatait, így különösen:
a) elkészíti az MNV Zrt. éves tulajdonosi ellenõrzési
tervét, és az éves vezetõi ellenõrzési tervét,
b) lefolytatja a tulajdonosi és a vezetõi ellenõrzési tervben meghatározott ellenõrzéseket és az ellenõrzések által
feltárt tényekrõl és a megállapításokról jelentéseket készít,
c) javaslatot tesz az ellenõrzési jelentések alapján szükséges intézkedésekre és nyomon követi ezek teljesülését,
d) az éves ellenõrzési tapasztalatokról, a megtett intézkedésekrõl összefoglaló jelentést készít a vezérigazgató,
illetve a Tanács részére,
e) a vezérigazgató elrendelése alapján vizsgálja a beérkezõ panaszokat és közérdekû bejelentéseket,
f) a szerzõdésmenedzselést végzõ szakterület felkérése
alapján ellenõrzi az értékesítési szerzõdésekben foglalt,
vevõk által vállalt kötelezettségek teljesítését,
g) ellátja mindazokat az ellenõrzési feladatokat, amelyekkel a vezérigazgató megbízza.

Humánpolitikai és koordinációs fõigazgató
25. § (1) A humánpolitikai és koordinációs fõigazgató
ellátja a Társaságra bízott vagyonba tartozó társaságokkal, és a Társaság munkavállalóival kapcsolatos humánerõforrás-gazdálkodási feladatokat, biztosítja a Társaság
mûködéséhez szükséges biztonsági és a munkaszervezettel, valamint a saját vagyonnal kapcsolatos üzemeltetési
feltételeket, közremûködik a mûködéshez szükséges beszerzésekkel kapcsolatos feladatok ellátásában, valamint
elvégzi a testületi ülések elõkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatokat.
(2) A Társaságra bízott vagyonba tartozó társaságokkal
kapcsolatos humánerõforrás-gazdálkodási feladatai különösen:
a) a rábízott vagyonba tartozó társasági portfolió humánpolitikai stratégiájának kidolgozása,
b) a vagyoni körbe tartozó társaságok tisztségviselõi és
vezetõi javadalmazási rendszerével, szerzõdéses viszonyainak kialakításával és a munkaszerzõdési feltételeivel
kapcsolatos javaslatok kialakításának irányítása,
c) a vagyoni körbe tartozó társaságok tisztségviselõire,
vezetõire vonatkozó személyi javaslatok elõkészítése.
(3) A Társaság munkavállalóival kapcsolatos munkaügyi feladatai különösen:
a) elkészíti az éves létszám- és bérgazdálkodási tervet,
b) kidolgozza és fejleszti a humánerõforrás-gazdálkodás tárgykörébe tartozó belsõ szabályzatokat, elvégzi a
Társaság személyügyi, munkaügyi döntéseinek, intézke-

2008/47. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

déseinek és határozatainak elõkészítését, és végrehajtja
azokat,
c) javaslatot tesz a Társaság javadalmazási, érdekeltségi
rendszerére és mûködteti azt,
d) elõkészíti, szervezi és intézi a munkaerõ-fejlesztéssel
kapcsolatos oktatási és továbbképzési ügyeket,
e) ellátja a személyügyi adminisztrációs, munkajogi,
valamint az egyéb munkaügyi feladatokat, vezeti a munkaügyi nyilvántartást.
(4) A Társaság mûködéséhez szükséges biztonsági feltételek megteremtésével kapcsolatos feladatai különösen:
a) gondoskodik a biztonságtechnikai, tûz és vagyonvédelmi, beléptetõ eszközök beszerzésérõl,
b) a folyamatos és biztonságos mûködés érdekében biztosítja a szükséges infrastruktúrát, tárgyi eszközöket, a teljes körû mûszaki felügyeletet,
c) biztosítja a Társaság székháza, valamint a Társaságra
bízott, és a saját vagyonába tartozó ingatlan õrzés-védelmét,
d) ellátja a Társaságra bízott vagyonba tartozó ingatlanok õrzés-védelmével kapcsolatos biztonsági feladatokat,
e) biztonsági és vagyonvédelmi helyzetfelméréseket végez és végeztet az MNV Zrt. többségi tulajdonába tartozó
társaságoknál, ellenõrzi a feltárt hiányosságok megszüntetését, szervezi a tartós állami tulajdonú társaságok vagyonvédelmi vezetõinek éves továbbképzéseit,
f) elõkészíti a társaság tûz- és vagyonvédelmi szabályzatait, gondoskodik az aktualizálásukról és a kapcsolódó
feladatok végrehajtásáról,
g) kapcsolatot tart a rendvédelmi szervekkel és hatóságokkal, ellátja a nemzetbiztonsággal összefüggõ feladatokat.
(5) A Társaság mûködéséhez szükséges tárgyi feltételek
biztosításával kapcsolatos feladatai különösen:
a) ellátja a Társaság székházának és a saját vagyonába
tartozó ingatlanainak üzemeltetésével, karbantartásával és
a beruházásokkal kapcsolatos feladatokat,
b) gondoskodik a Társaság mûködéséhez szükséges
kommunikációs és irodatechnikai eszközök, gépjármûvek,
egyéb berendezési tárgyak, tárgyi eszközök beszerzésérõl,
vezeti az ezekkel kapcsolatos nyilvántartásokat, elkészíti a
vonatkozó szabályzatokat,
c) a Társaság mûködéséhez szükséges egyéb szolgáltatások tekintetében megköti a szükséges szerzõdéseket,
d) ellátja az iratkezeléssel kapcsolatos feladatokat, így
ellátja a Társaság központi iktatási feladatait, elkészíti az
iratkezelési szabályzatot, kezeli a Társasághoz érkezõ minõsített ügyiratokat, ellátja a bélyegzõhasználattal kapcsolatos feladatokat,
e) koordinálja, felügyeli a szervezeti egységeknél indokolt irattározási feladatok végrehajtását, felügyeli az iratok elektronikus archiválási, valamint irattár-kezelési (rendezés, õrzés, betekintés, selejtezés, levéltárba adás stb.) tevékenységét.
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(6) A testületi ülések – Tanács ülése, Vezetõi Értekezlet – elõkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatai különösen:
a) biztosítja a testületi ülések megtartásához szükséges
tárgyi eszközöket, és gondoskodik azok biztonságos mûködõképességérõl,
b) gondoskodik a napirenden szereplõ döntés-elõkészítõ anyagok összegyûjtésérõl, sokszorosításáról, az ülések
résztvevõihez történõ eljuttatásáról,
c) biztosítja az üléseken a jegyzõkönyvnek minõsülõ
hangfelvétel digitális rögzítését, a meghozott határozatok
írásba foglalását, a Vtv. rendelkezései szerint a jegyzõkönyv elkészítését,
d) nyilvántartja, kezeli és õrzi a döntés-elõkészítõ dokumentumokat, mûködteti a Dokumentumtárat.
(7) Közremûködik a feladatkörével összefüggésben
szükséges közbeszerzési és egyéb eljárások lefolytatásában.
(8) Ellátja a Társaságra bízott vagyonnal kapcsolatos
környezetvédelmi és kárelhárítási feladatokat.
(9) Végzi a Társaság mûködésével kapcsolatos belsõ
szabályozás elkészítésének és karbantartásának koordinációját.
(10) Ellátja az MNV Zrt. vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett munkavállalóinak, valamint az MNV Zrt-re bízott
vagyonba tartozó többségi állami részesedéssel mûködõ
társaságok tisztségviselõinek vagyonnyilatkozat-tételével
kapcsolatos, az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti õrzésért
felelõs feladatait.
(11) A fõigazgatót a fentiekben meghatározott feladatok
ellátásában három igazgató segíti.

2. Cím
Vezérigazgató-helyettesek
26 § (1) A vezérigazgató-helyettesek a szakterületükön
az alábbi általános irányítási feladatokat látják el:
a) közremûködnek a Társaság hatékony mûködésére
vonatkozó stratégia kialakításában, a szervezet és a mûködés fejlesztésében,
b) gondoskodnak az irányításuk alatt álló szakterület
feladatkörébe tartozó ügyek – jelen SZMSZ-ben vagy külön szabályzatban, utasításban elõírt – együttmûködésben
történõ döntésre elõkészítésrõl,
c) képviselik (nem cégjogi értelemben) a Társaságot az
irányításuk alá tartozó tevékenységek körében,
d) felelõsek a Társaságra bízott vagyonnal történõ gazdálkodásért, az ahhoz kapcsolódó szabályozási, szervezési
és végrehajtási feladatok megszervezéséért. A vonatkozó
konkrét szabályozást vezérigazgatói utasításban kell meghatározni,
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e) biztosítják a vagyonkataszter naprakészségét, teljeskörûségét, megbízhatóságát,
f) ellátják a vezérigazgató által kijelölt társaság/ok mûködésének felügyeletét,
g) munkáltatói kérdésekben javaslatot tesznek a vezérigazgató részére, valamint elõzetes véleményezési jogot
gyakorolnak az irányításuk alatt álló szervezeti egységek
vezetõivel kapcsolatosan,
h) gondoskodnak a Tanács vagy a vezérigazgató hatáskörébe utalt döntések elõkészítésérõl és végrehajtásáról,
i) döntenek a vezérigazgató által meghatározott hatáskörben a szakmai irányításuk alá tartozó ügyekben,
j) kapcsolatot tartanak a hozzájuk tartozó szakmai terület munkáját érintõ külsõ szervekkel,
k) a vezérigazgatót a helyettesítési rendnek megfelelõen
helyettesítik.
(2) A portfolióért felelõs vezérigazgató-helyettesek
– ezen túlmenõen – az illetékes vezérigazgató-helyettessel
együttmûködve a vagyonhasznosítással és vagyonértékesítéssel kapcsolatos feladatok irányítása keretében:
a) elõkészítik elidegenítés, csere és az egyéb értékesítési módok esetén az eljárást, és ellátják az értékesítéssel
kapcsolatos szakmai feladatokat,
b) gondoskodnak a nyertes pályázóval kötendõ szerzõdés tervezetének, illetve valamennyi értékesítéssel kapcsolatos szerzõdés tervezetének elõkészítésérõl.

Jogi vezérigazgató-helyettes/Vezetõ jogtanácsos
27. § (1) A jogi vezérigazgató-helyettes ellátja a Társaság vezetõ jogtanácsosának feladatkörét, valamint irányítja a vagyonhasznosítással, az értékesítéssel, a szerzõdések
teljesítésének ellenõrzésével (szerzõdésmenedzselés), valamint a közbeszerzési eljárások lefolytatásával összefüggõ jogi szaktevékenységet.
(2) A jogi vezérigazgató-helyettes vezetõ jogtanácsosi
feladatkörében gondoskodik a Társaság jogi képviseletérõl és a Társaság jogi tevékenységének koordinációjáról,
így különösen:
a) jogi véleményt alakít ki a Társaság mûködésével és a
Társaságra bízott vagyon kezelésével kapcsolatos ügyekben a vezérigazgató, a vezérigazgató-helyettesek, az igazgatók felkérése alapján, illetve a Társaság mûködésére
vonatkozó szabályok és utasítások alapján,
b) szakmailag felügyeli a szervezeti egységek jogtanácsosainak munkáját, mely jogkörében a szakmai álláspont
tartalma tekintetében nem utasítható,
c) jogi kérdésekben véleményt ad a vezérigazgató és a
Tanács részére,
d) képviseli a Társaságot peres eljárásokban és egyéb
jogi ügyekben,
e) intézi a Társaság saját cégjogi ügyeit.
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(3) A jogi vezérigazgató-helyettest feladatai ellátásában
két igazgató segíti:
a) a jogi igazgató,
b) az értékesítési jogi igazgató.
28. § (1) A jogi vezérigazgató-helyettes részt vesz a
vagyonhasznosítással kapcsolatos feladatok ellátásában,
amelyek különösen:
a) közremûködés a vagyon hasznosításával kapcsolatos
jogi feladatok ellátásában, az eljárás során készített dokumentációk és döntési javaslatok jogi szempontból történõ
ellenõrzése és ellenjegyzése,
b) közremûködés a vagyonhasznosítási ügyekhez kapcsolódó teljes körû jogi feladatokban, beleértve a Társaságra bízott vagyonba tartozó gazdasági társaságok ügyeivel kapcsolatos jogi feladatokat is,
c) a vagyonhasznosítással kapcsolatos feladatok ellátásának jogi kontrollálása, a szerzõdések ellenjegyzése,
d) az érintett szakmai vezérigazgató-helyettes javaslata
alapján a vagyonhasznosítással kapcsolatos szerzõdésminták, szabályzatok elkészítése,
e) versenyeztetés esetén gondoskodás a versenyeztetéssel kapcsolatos technikai feladatok lebonyolításáról, a vonatkozó jogszabályok és belsõ szabályok betartásáról, a
versenyeztetési folyamatban elõírt jogi feladatok ellátásáról,
f) közremûködés az ingatlan-értékbecsléssel és vagyonhasznosítással kapcsolatos, valamint a haszonbérleti és vagyonkezelési díjak megállapításával kapcsolatos feladatok
ellátásában.
(2) A jogi vezérigazgató-helyettes irányítja a szerzõdésmenedzseléssel kapcsolatos feladatokat, amelyek különösen:
a) a Társaságra bízott vagyonnal történõ gazdálkodásra
vonatkozó szerzõdésekben és az értékesítési szerzõdésekben foglalt, a szerzõdõ felek által vállalt kötelezettségek,
követelések nyilvántartása, ideértve a Társaság által kezelt
termõföld, valamint egyéb vagyonelemek hasznosítására
kötött szerzõdéseket is,
b) a portfolióért felelõs szakterületek és a belsõ ellenõrzési szakterület közremûködésével a szerzõdõ felek által
vállalt kötelezettségek teljesülésének figyelemmel kísérése, ellenõrzése a Vtv. 17. § d) és f) pontja alapján,
c) az MNV Zrt. és jogelõdjei által kötött szerzõdések
menedzselésére vonatkozó eljárási rend kidolgozása, információs és nyilvántartási rendszer létrehozása és mûködtetése a gazdasági vezérigazgató-helyettessel együttmûködésben,
d) a feladatköréhez tartozó adatbázisok kezelése és a
szükséges adatszolgáltatások teljesítése;
e) a kötelezettségek teljesítéséhez szükséges jogi intézkedések megtétele, szükség esetén a szerzõdésekben rögzített szankciók érvényesítése,
f) a Szerzõdéstár mûködtetése.
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(3) A lezárt tranzakciók utógondozásával kapcsolatban
az érintett szakterületek közremûködésével megválaszolja
az értékesítésekkel (a 100%-ban eladásra került társaságok, ingatlan eladások, a részletfizetéssel, halasztott fizetéssel, privatizációs lízinggel történt értékesítések, az elõprivatizáció, önprivatizáció, egyszerûsített privatizáció), a
társaságok átalakulásával, a lezárt végelszámolásokkal,
felszámolásokkal kapcsolatos bírósági, hatósági és egyéb
megkereséseket.
(4) Az érintett szakterületek közremûködésével lefolytatja a Társaság nevében a saját és a rábízott vagyonnal
összefüggõ szükséges közbeszerzési eljárásokat.
29. § A jogi vezérigazgató-helyettes értékesítéssel kapcsolatos feladata az MNV Zrt. értékesítési tevékenységének támogatása, így különösen:
a) a vagyonértékesítéssel kapcsolatos szerzõdésminták,
szabályzatok elkészítése a portfolióért felelõs szakterület
véleményezésével,
b) az értékesítéssel kapcsolatos jogi feladatok ellátása,
az eljárás során készített dokumentációk és döntési javaslatok jogi szempontból ellenõrzése és ellenjegyzése,
c) a portfolióért felelõs vezérigazgató-helyettesek által
az értékesítés módjára és idõbeli ütemezésére vonatkozó
javaslat véleményezése,
d) gondoskodás az értékbecslés elkészítésérõl, az értékbecslés elfogadása,
e) az értékesítési eljárás technikai lebonyolítása.

Gazdasági vezérigazgató-helyettes
30. § (1) A gazdasági vezérigazgató-helyettes irányítja a
Társaság saját és rábízott vagyonával kapcsolatos pénzügyi és számviteli feladatok ellátását, a Társaság mûködésével, valamint a Társaságra bízott vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos tervezési, beszámolási és kontrolling
feladatok ellátását, a Társaságra bízott vagyon nyilvántartásával kapcsolatos feladatok ellátását, valamint a portfolióért felelõs vezérigazgató-helyettesek munkájának közgazdasági támogatását, továbbá a munkaszervezet munkavégzésének informatikai támogatását és a Társaság vagyongazdálkodási feladatait támogató, valamint a vagyonelemek nyilvántartását biztosító informatikai rendszerek
fejlesztését és karbantartását.
(2) A gazdasági vezérigazgató-helyettest feladatai ellátásában három igazgató segíti:
a) gazdasági igazgató,
b) kontrolling igazgató,
c) informatikai és nyilvántartási igazgató.
31. § (1) A gazdasági vezérigazgató-helyettes irányítja a
gazdasági szakterület alábbi feladatainak ellátását, amelyek különösen:
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a) közremûködés a Társaság saját vagyonára vonatkozó
üzleti terv elkészítésében, adatszolgáltatás a Társaság stratégiai, üzleti, valamint vagyonkezelési tervéhez havi-negyedéves gyakorisággal,
b) bérszámfejtési és a társadalombiztosítással kapcsolatos ügyintézés,
c) a Társaság tevékenységérõl az éves számviteli beszámoló, évközi beszámoló elkészítése,
d) adatszolgáltatás a Társaság forrásallokációs tevékenységének ellenõrzéséhez,
e) a Társaság portfoliójába tartozó részvények és értékpapírok (kárpótlási jegyek kivételével) õrzésének, kezelésének megszervezése, kapcsolattartás a letétkezelõvel,
f) a pénzügyi és számviteli szabályzatok elkészítése,
g) a MNV Zrt. saját és a rábízott vagyonával kapcsolatos leltározási tevékenység koordinálása,
h) a Társaság tevékenységével kapcsolatos egyéb pénzügyi és számviteli feladatok ellátása, így különösen:
– a bankszámlák kezelésével és a banki átutalásokkal
kapcsolatos feladatok ellátása, bankforgalom naprakész
könyvelése;
– az MNV Zrt. kimenõ számláinak az érvényes belsõ
szabályzatoknak megfelelõ elkészítése,
– a havi ÁFA bevallások elkészítése, szükség esetén az
ÁFA adónemet érintõ önellenõrzések végrehajtása,
– az MNV Zrt. APEH-nál vezetett adófolyószámlájának egyeztetése valamennyi adónem tekintetében,
– az adóvizsgálatok (APEH, külsõ adótanácsadó) lebonyolításának elõsegítése, adatszolgáltatás az ellenõrzõ
szervek részére,
– házipénztár mûködtetése,
– javaslattétel a felmerülõ pénzügyi, számviteli és adózási kérdések megoldására,
– a saját és a rábízott állami vagyonra vonatkozó gazdasági események elkülönített nyilvántartása az egységes
pénzügyi és számviteli számítógépes rendszerben,
– a munkafolyamatba épített ellenõrzés keretében a BA
rendszerben rögzített adatok utólagos kontrollálása a saját
és rábízott állami vagyon számlarendjének figyelembe
vételével,
– könyvvizsgálat elõsegítése, adatszolgáltatás a külsõ
és belsõ ellenõrzõ szervek részére (ÁSZ, könyvvizsgáló),
az ellenõrzések lefolytatásának elõsegítése, összefogása.
j) az MNV Zrt. saját vagyonának tárgyi eszközeivel
kapcsolatos értékesítési, hasznosítási feladatok ellátása.
32. § A gazdasági vezérigazgató-helyettes irányítja a
kontrolling szakterület alábbi feladatainak ellátását, amelyek különösen:
a) az elõterjesztések, beszámolók, jelentések, a Társaságra bízott vagyonba tartozó társaságok üzleti tervének,
éves beszámolóinak elõzetes véleményezése,
b) közremûködés a rábízott vagyonba tartozó társaságok részesedéseinek, vagyonértékû jogainak vagyonértékelésével összefüggõ feladatok ellátásában,
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c) a vagyonkezelési feladatok közgazdasági elõkészítése,
d) a kontrolling rendszer mûködtetése, a beérkezett gazdasági adatok alapján a rábízott vagyon egészének, az
egyes portfolió elemeknek, valamint az egyes társaságok
adatainak rendszeres elemzése,
e) a Társaságra bízott vagyon vagyonkezelési tervének
elkészítése, a Társaság saját vagyonára vonatkozó üzleti
terv elkészítése a gazdasági szakterület közremûködésével,
f) a stratégiai, vagyonkezelési és üzleti terv teljesülésének ellenõrzése havi-negyedéves gyakorisággal, errõl beszámoló készítése,
g) közremûködés a Társaság tevékenységérõl készített
éves számviteli beszámolók, évközi beszámolók elkészítésében,
h) közremûködés a vagyongazdálkodással kapcsolatos
nyilvántartási feladatok ellátásában,
i) a Társaságra bízott vagyon költségvetési kapcsolatainak koordinálása,
j) gondoskodás az értékbecslés felülvizsgálatáról, és a
kontrollértékbecslés megrendelése, elfogadása,
k) az Állami Számvevõszék Társaságot érintõ vizsgálatainak koordinálása,
l) a HYFERP Alapokkal összefüggõ feladatok ellátása.

készíti – a földbirtok-politikai irányelvekben és a Nemzeti
Vidékfejlesztési Tervben megfogalmazott célkitûzésekre
figyelemmel – a termõföld hasznosításra vonatkozó éves
tervet. Ellátja a korábban a Nemzeti Földalap Elnöki tisztséghez kapcsolódó feladatokat, így különösen a termõföldért életjáradékot program keretében méltányossági jog
gyakorlása az 1 hektárnál kisebb területek elfogadásáról.

33. § A gazdasági vezérigazgató-helyettes irányítja az
informatikai és nyilvántartási szakterület alábbi feladatainak ellátását, amelyek különösen:
a) az informatikai rendszerek és eszközök üzemeltetésének, az ehhez szükséges infrastruktúra, karbantartás,
szervizelés biztosítása,
b) az informatikai eszközök, programok, rendszerek tekintetében az informatikai biztonsággal kapcsolatos feladatok ellátása,
c) az informatikai rendszerek fejlesztésével kapcsolatos
feladatok végrehajtása,
d) a pénzügyi és számviteli nyilvántartási rendszerrel
kapcsolatos alkalmazásgazdai feladatok, valamint a külsõ
(GIRO, APEH) rendszerek alkalmazásgazdai felügyeletének ellátása,
e) a vagyonkataszteri nyilvántartási rendszerrel kapcsolatos alkalmazásgazdai feladatok ellátása,
f) a vagyongazdálkodással kapcsolatos nyilvántartási
feladatok ellátása.

(6) Irányítja és bonyolítja a portfolióba tartozó vagyon –
a földbirtok-politikai irányelvekkel összhangban lévõ –
kezelésével, hasznosításával és értékesítésével kapcsolatos feladatokat, így különösen:
a) a Nemzeti Földalapba tartozó termõföldek nyilvános
pályáztatással és árveréssel történõ értékesítését, valamint
pályázattal történõ haszonbérbe adását,
b) a Nemzeti Földalapba tartozó erdõállománnyal
összefüggõ hatósági határozatokkal kapcsolatos intézkedéseket, fellebbezéseket,
c) a termõfölddel és területigényekkel kapcsolatos
ügyeket,
d) a termõföld ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos ügyeket,
e) a termõföld-életjáradékkal kapcsolatos feladatokat,
f) a vadászati jog hasznosítással kapcsolatos tulajdonosi
feladatokat,
g) az irányítása alá tartozó portfolió rendeltetésszerû kezelésével, hasznosításával, elidegenítésével kapcsolatos
feladatokat a jogi vezérigazgató-helyettessel, illetve a gazdasági vezérigazgató-helyettessel együttmûködésben, különösen az alábbi területeken:
1. vagyonkezelési szerzõdések elõkészítése és kezelése,
2. értékesítéssel kapcsolatos feladatok ellátása,
3. haszonbérlettel kapcsolatos feladatok ellátása,
4. a Társaságra bízott portfolióba tartozó vagyonelemek
tulajdonba adása,

Agrárportfolióért felelõs vezérigazgató-helyettes
34. § (1) Az agrárportfolióért felelõs vezérigazgató-helyettes irányítja a Társaságra bízott vagyonba tartozó termõfölddel, mezõ- és erdõgazdasági tevékenységet folytató
gazdasági társaságokkal, valamint egyéb vagyonelemekkel való gazdálkodást és egyéb feladatokat, valamint elõ-

(2) A Nemzeti Földalapba tartozó termõföldvagyon vonatkozásában a jogi vezérigazgató-helyettessel együttmûködésben kidolgozza a vagyonkezelési, hasznosítási, értékelési szabályozási elveket, a termõföldvagyon hasznosítása során gondoskodik a vonatkozó elõírások alkalmazásáról és ellenõrzésérõl.
(3) Kidolgozza a portfoliót érintõ szabályozási és támogatási rendszert – a jogi vezérigazgató-helyettessel együttmûködésben –, valamint a portfolió stratégiai koncepcióját.
(4) Álláspontot alakít ki a termõföldre, a Nemzeti Földalapra, a földbirtok-politikai irányelvekre vonatkozó szabályok változtatására irányuló javaslatokra. Ennek keretében kapcsolatot tart a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztériummal.
(5) Kapcsolatot tart a Nemzeti Földalap Ellenõrzõ Bizottságával.
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5. a mezõ- és erdõgazdasági tevékenységet folytató társaságok vagyonkezelése, és kapcsolattartás a vizgazdálkodási társulásokkal,
6. a jogi vezérigazgató-helyettessel együttmûködésben
az agrártársaságok értékesítésének elõkészítése és lebonyolítása,
7. az agrárportfolióba tartozó vagyonelemekkel kapcsolatos természetvédelmi tevékenység.
(7) Az agrárportfolióért felelõs vezérigazgató-helyettes
irányítja a Társaságra bízott vagyonba tartozó – a 36. § alá
nem tartozó – társasági részesedésekkel kapcsolatos gazdálkodási feladatokat, ideértve a Társaságra bízott vagyonba tartozó, de a 36. § hatálya alá nem tartozó végelszámolásra kerülõ társaságok esetében a végelszámolás
megindításához, valamint a végelszámolás során szükséges döntések meghozatalának elõkészítését, a végelszámolási folyamat ellenõrzését, beszámoltatást, a Társaságra
bízott vagyonba tartozó, de a 36. § hatálya alá nem tartozó
felszámolás alatt álló cégek figyelését, ezekben a felszámolási eljárásokban a Társaság követeléseinek határidõben történõ bejelentését, a hitelezõi pozícióból adódó jogok érvényesítését.
(8) A vezérigazgató-helyettest feladatai ellátásában három igazgató segíti:
a) Nemzeti Földalapért felelõs igazgató,
b) agrárgazdasági igazgató,
c) erdõgazdasági igazgató.
(9) Az agrárportfolióért felelõs vezérigazgató-helyettes
irányítja a Társaság területi irodáinak az agrárportfolióval
kapcsolatos feladatainak ellátását, így különösen:
a) a földhasznosítási engedélyek kiadását,
b) a birtokhasznosítási bizottságok mûködésének koordinálását,
c) a tulajdonosi hozzájárulással és szolgalmi jogi megállapodásokkal kapcsolatos feladatok ellátását,
d) az életjáradéki pályázatokhoz kapcsolódó feladatok
ellátását,
e) az ingyenes tulajdonba, illetve vagyonkezelésbe
adással, az értékesítéssel, a szociális földprogrammal, továbbá a haszonbérlettel kapcsolatos elõkészítési, elõterjesztési, szerzõdéskötési feladatokat a jogi vezérigazgatóhelyettessel együttmûködésben,
f) a termõfölddel és területigényekkel kapcsolatos ügyeket,
g) a Nemzeti Földalapba tartozó erdõállománnyal öszszefüggõ hatósági határozatokkal kapcsolatos intézkedéseket,
h) a vadászati jog hasznosításával kapcsolatos feladatok
ellátását,
i) a természetvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátását,
j) javaslat kidolgozása a termõföld hasznosítására, a
hasznosítás ellenõrzése.
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Ingatlanvagyonért felelõs vezérigazgató-helyettes
35. § (1) Az ingatlanvagyonért felelõs vezérigazgató-helyettes irányítja a – 34. § alá nem tartozó – állami tulajdonú ingatlanvagyonnal és egyéb állami vagyonelemekkel történõ gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátását.
(2) Irányítja a központi költségvetési szervek elhelyezésével és egyéb állami vagyonelemekkel kapcsolatos feladatokat, így különösen:
a) nyilvántartja a központi költségvetési szervek elhelyezési igényeit,
b) gondoskodik az ellátandó állami feladat, az ahhoz
rendelt létszám és a Vtv. alapján a központi költségvetési
szervek elhelyezésérõl, bérelt ingatlan esetén bérleti szerzõdés megkötésérõl, koordinálja a központi költségvetési
szervek ingatlanfejlesztéseit, beruházásait,
c) a jogi vezérigazgató-helyettessel együttmûködésben
ellátja a vagyonportfolió vagyonkezelésbe adásával, a feleslegessé vált vagyonelemek értékesítésével kapcsolatos
feladatokat, végzi a vagyonátcsoportosításokkal kapcsolatos feladatokat,
d) ellátja a központi költségvetési szervek vagyonkezelésében levõ vagyonelemekkel kapcsolatos feladatokat a
jogi vezérigazgató-helyettessel és a gazdasági vezérigazgató-helyettessel együttmûködésben,
e) ellátja a vagyoni értékû jogokkal, az ingóságokkal, a
dolog módjára hasznosítható természeti erõvel, valamint
kiemelten a közgyûjteményekkel kapcsolatos feladatokat.
(3) Az állami tulajdonban álló – termõföldnek nem minõsülõ – ingatlanokat érintõ ügyekben gondoskodik az ingatlanrendezési feladatok ellátásáról, így különösen:
a) kiadja a szükséges tulajdonosi hozzájárulásokat az
ingatlan-nyilvántartást érintõ változások rendezéséhez, ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez és más hatósági eljáráshoz,
b) ellátja a társasházakkal kapcsolatos tulajdonosi feladatokat,
c) végzi a közösségi közlekedési infrastruktúrát kezelõ
gazdasági társaságok vagyonkezelésében levõ vagyonelemekkel kapcsolatos feladatokat a jogi vezérigazgató-helyettessel együttmûködésben.
(4) Ellátja az állami tulajdonban álló – állami feladat és
a közösségi infrastruktúra ellátásához nem szükséges – ingatlanvagyon vagyonkezelési és hasznosítási feladatait,
így különösen:
a) az állami vagyon passzív gyarapodásával kapcsolatos
feladatokat,
b) az egyházak, etnikai kisebbségek, pártok és társadalmi szervezetek ingatlan ügyeivel kapcsolatos feladatokat a
jogi vezérigazgató-helyettessel együttmûködésben,
c) az ingyenes tulajdonba adással kapcsolatos elõkészítési, elõterjesztési, szerzõdéskötési feladatokat a jogi vezérigazgató-helyettessel együttmûködésben,
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d) a vagyonportfolió vagyonkezelését, illetve vagyonkezelésbe adását, a vagyonátcsoportosításokkal kapcsolatos feladatokat, valamint a feleslegessé vált vagyonelemek
értékesítését a jogi vezérigazgató-helyettessel együttmûködésben,
e) a bányászati ügyek intézését.
(5) Az ingatlanvagyonért felelõs vezérigazgató-helyettest a fentiekben meghatározott feladatok ellátásában három igazgató segíti:
a) központi költségvetési szervek elhelyezéséért felelõs
igazgató,
b) tulajdonosi ügyekért felelõs igazgató,
c) vagyonkezelésért és vagyongazdálkodásért felelõs
igazgató.
(6) A Társaság területi irodáinak bevonásával végzi az
alábbi feladatokat:
a) az értékesítési és vagyonhasznosítási pályázatokkal
kapcsolatos feladatokat,
b) vagyonkezelési és hasznosítási feladatokat,
c) ingyenes tulajdonba adás elõkészítését,
d) állami örökléssel kapcsolatos feladatokat,
e) ingatlanrendezési és nyilvántartási feladatokat,
f) beruházási, mûködtetési, fenntartási feladatokat,
g) az elõzetes és végleges tulajdonosi jognyilatkozatokkal
kapcsolatos feladatok elõkészítését, illetve végrehajtását.

Társasági portfolióért felelõs vezérigazgató-helyettes
36. § (1) A társasági portfolióért felelõs vezérigazgató-helyettes irányítja a Társaságra bízott vagyonba tartozó
– a 34. § alá nem tartozó – társasági részesedésekkel kapcsolatos gazdálkodási feladatokat, így különösen:
a) a társasági portfolióra vonatkozó stratégiai tervek elkészítését, elõterjesztését, megvalósítását és nyomon követését,
b) a Társaságra bízott vagyonba tartozó társaságok vagyonkezelésével kapcsolatos feladatok ellátását a jogi vezérigazgató-helyettessel együttmûködésben,
c) a társaságok gazdálkodásának figyelemmel kísérését,
esetleges pénzügyi támogatásának elõkészítését,
d) javaslat elõterjesztését a társasági portfolió vonatkozásában az értékesítendõ vagyonrész nagyságára, az értékesítés módjára, zártkörû versenyeztetés esetén a meghívandó befektetõk körére, a tranzakció ütemezésére, a fizetési feltételekre és az elbírálás szempontjaira,
e) a jogi vezérigazgató-helyettessel együttmûködésben
az értékesítendõ vagyonrész értékesítésével kapcsolatos
feladatok ellátását,
f) a Társaságra bízott vagyonba tartozó, de a 34. § hatálya alá nem tartozó végelszámolásra kerülõ társaságok
esetében a végelszámolás megindításához, valamint a végelszámolás során szükséges döntések meghozatalának elõkészítését, a végelszámolási folyamat ellenõrzését, beszá-
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moltatást, a Társaságra bízott vagyonba tartozó, de a 34. §
hatálya alá nem tartozó felszámolás alatt álló cégek figyelését, ezekben a felszámolási eljárásokban a Társaság követeléseinek határidõben történõ bejelentését, a hitelezõi
pozícióból adódó jogok érvényesítését,
g) a csõdfigyelõ rendszer mûködtetését,
h) a kárpótlási jegyekkel kapcsolatos feladatok ellátását,
i) az ingyenes tulajdonba adással kapcsolatos elõkészítési, elõterjesztési, szerzõdéskötési feladatokat a jogi vezérigazgató-helyettessel együttmûködésben.
(2) A vezérigazgató-helyettest a fentiekben meghatározott feladatok ellátásában igazgatók segíti.

A Társaság területi szervezeti egységei
37. § (1) A Társaság területi szervezeti egységei a területi irodák, amelyek az agrárportfolióért felelõs vezérigazgató-helyettes irányítása alatt állnak.
(2) A Társaság területi szervezeti egységei a Társaság
belsõ szabályzatainak megfelelõen a hatáskörükbe és illetékességi körükbe tartozó területen végzik a következõ
feladatokat:
a) vagyonkezelés és hasznosítás,
b) az értékesítési és vagyonhasznosítási pályázati eljárások lebonyolítása,
c) értékesítési eljárások elõkészítése, ideértve az egyösszegû készpénzfizetés ellenében történõ termõföldvásárlásokat is,
d) ingyenes tulajdonba adás elõkészítése,
e) az állami örökléssel kapcsolatos feladatok,
f) ingatlanrendezési és nyilvántartási feladatok,
g) közremûködés beruházási, mûködtetési és fenntartási
feladatokban,
h) közremûködés a pénzügyi és számviteli feladatok ellátásában,
i) a helyi birtokhasznosítási bizottságok megszervezése,
azokkal való kapcsolattartás,
j) a föld- és ingatlanárak és földbérleti árak figyelemmel
kísérése,
k) az értékbecslõkkel való kapcsolattartás, szakmai
munkájuk segítése,
l) az ideiglenes hasznosítási engedélyekkel kapcsolatos
eljárás elõkészítése és lefolytatása,
m) az elõzetes és végleges tulajdonosi jognyilatkozatokkal kapcsolatos feladatok,
n) az ügyfelek részére tájékoztatás megadása,
o) a csõdeljárásban, felszámolási eljárásban, végelszámolásban és a végrehajtási eljárásban a központi költségvetést, valamint a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak költségvetését megilletõ követelések ellenében elfogadott vagyon MNV Zrt-nek történõ átadásának elõkészítése és lefolytatása.
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VI. Fejezet

A Társaság mûködését meghatározó
általános szabályok
Képviselet és cégjegyzés
38. § (1) A Társaság képviselete, a cégjegyzés akként
történik, hogy a Társaság elõírt, elõnyomott vagy nyomtatott neve (cégneve vagy rövidített neve) alá a cégjegyzésre
jogosult személyek a nevüket a közjegyzõ által hitelesített
cégaláírási nyilatkozatnak megfelelõen írják alá (aláírási
címpéldány). A céget jegyzõ személy nevét lehetõség szerint nyomtatott formában is fel kell tüntetni.
(2) A cégjegyzésre jogosultak körét a Társaság alapító
okirata állapítja meg. A Társaság képviseletére feljogosított munkavállalók személyét és a cégjegyzés módját – a
Társaság alapító okiratában foglaltaknak megfelelõen – a
Tanács határozatával jelöli ki, és ruházza fel cégjegyzési
joggal.
(3) A Társaság írásbeli képviseletével kapcsolatos további rendelkezéseket – különös tekintettel a cégjegyzésre
jogosult személyek körére és a cégjegyzés módjára – az
MNV Zrt. cégjegyzési jogosultságára vonatkozó Tanácsi
határozatok tartalmazzák.

A helyettesítés rendje
39. § A vezérigazgatót távolléte esetén az agrárportfolióért felelõs vezérigazgató-helyettes helyettesíti. Akadályoztatása esetén a vezérigazgató által kijelölt vezérigazgató-helyettes helyettesíti.
40. § A vezérigazgató-helyettes, a szervezeti egységek
vezetõi, valamint a területi irodák vezetõi akadályoztatásuk vagy távollétük esetén kötelesek helyettesítésükrõl intézkedni. Az intézkedés megtételében való akadályoztatása esetén helyettesítésérõl a felettes vezetõ rendelkezik.
Más munkavállalók helyettesítésérõl a közvetlen felettes
vezetõ rendelkezik.

Koordinációs alapelv
41. § (1) A Társaság portfolióért felelõs vezérigazgató-helyettesei, és a Társaság mûködését szakmailag támogató vezérigazgató-helyettesek, a fõigazgató és az igazgatók feladataikat együttmûködve kötelesek ellátni. Általános elv, hogy a döntések elõkészítése és meghozatala
során minden esetben jogi és gazdasági kontrollt kell
kérni.
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(2) A jelen SZMSZ-ben fel nem sorolt, de hasonló jellegû, illetve kapcsolódó feladatok szervezeti egységek közötti megosztásáról – vita esetén – az érintett szervezeti
egységek felettes vezetõi döntenek.

A munkavállalók alkalmazására és munkavégzésükre
vonatkozó szabályok
42. § (1) A Társaság munkavállalója az a személy lehet,
aki a feladatok ellátásához magas szintû elméleti tudással,
valamint megfelelõ szakmai tapasztalattal rendelkezik.
(2) A Társaság munkavállalói munkavégzésük során
mindenkor az általában elvárható gondossággal és szakértelemmel, a Társaság érdekeinek figyelembevételével, a
hatályos jogszabályok, a Társaság hatályos belsõ szabályzataiban foglaltak és vezetõjük utasítása szerint kötelesek
eljárni.

Titoktartási kötelezettség
43. § (1) A Tanács, az Ellenõrzõ Bizottság, az NFA Ellenõrzõ Bizottság tagjai, a Társaság munkavállalói, továbbá a Társaság megbízása alapján eljáró természetes és jogi
személyek, és a Társasággal szerzõdéses kapcsolatban álló
vállalkozók kötelesek a Társaság mûködésével kapcsolatban tudomásukra jutott üzleti titkot megõrizni. A szerzõdésben a titoktartási kötelezettségrõl rendelkezni kell.
(2) A Tanács, az Ellenõrzõ Bizottság, az NFA Ellenõrzõ
Bizottság tagjai, a Társaság munkavállalói, továbbá a Társaság megbízása alapján eljáró természetes és jogi személyek, és a Társasággal szerzõdéses kapcsolatban álló vállalkozók a munkakörükben vagy annak révén birtokukba
jutott – a Társaság mûködésével kapcsolatos – információt rendeltetésszerûen használhatják fel, és nem adhatják át vagy tehetik hozzáférhetõvé illetéktelen személy
számára.

Külsõ információszolgáltatás
általános szabályai
44. § (1) Közérdekbõl nyilvános minden, az állami vagyonnal való gazdálkodásra és az azzal való rendelkezésre
vonatkozó, közérdekû adatnak nem minõsülõ adat. Külön
törvény az adat megismerhetõségét korlátozhatja.
(2) A Társaság információszolgáltatásának célja, hogy
az eredményesebb és hatékonyabb vagyongazdálkodás
elõsegítése és támogatása érdekében tájékoztatást nyújtson a nemzeti vagyonstratégiáról, az állami vagyonnal való gazdálkodás céljairól, a vagyongazdálkodási tevékenységekrõl, és biztosítsa a vagyon értékesítésével és haszno-
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sításával összefüggõ egyes konkrét tájékoztatási és ügyfélkapcsolati feladatok magas színvonalú ellátását az információhoz való hozzáférés esélyegyenlõségének biztosítása mellett.
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A Társaság mûködésére vonatkozó
szabályzatok

(3) A sajtót és a nyilvánosság egyéb fórumait a Tanács
tevékenységérõl és határozatairól a Tanács elnöke, illetve
– a Tanács elnökének felhatalmazása, vagy a Tanács határozata alapján – a Tanács más tagja és a vezérigazgató tájékoztatja. Határozatairól a Tanács külön döntés alapján sajtóközleményt bocsát ki.

45. § (1) A Társaság Vtv. 6. § (2) p) pontjában felsorolt
szabályzatainak elfogadásáról a vezérigazgató elõterjesztése alapján a Tanács dönt.
(2) A Társaság tevékenységét szabályozó részletes szabályokat – a Vtv. által a Tanács hatáskörébe utalt szabályzatok kivételével – a vezérigazgató utasítás formájában állapítja meg.

(4) A (3) bekezdés szerinti tájékoztatáson túli információszolgáltatás a nyilvánosság és a sajtó részére a Kommunikációs Iroda feladata.

VII. Fejezet

(5) A külsõ információszolgáltatás rendjét vezérigazgatói utasítás szabályozza.

Záró rendelkezések

(6) A Társaság az értékesítésre és vagyonhasznosításra
vonatkozó információk biztosítása céljából ügyfélszolgálatot mûködtet, amelynek ellátásáról a Kommunikációs
Iroda és a Társaság területi irodái gondoskodnak.

46. § A jelen SZMSZ a részvényesi jogok gyakorlójának jóváhagyásával lép hatályba, rendelkezéseit a jogelõd
szervezetektõl átvett, folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.
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Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal közleményei
Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal közleménye
a 2008. december 1-je és december 31-e 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

274 Ft/l

Gázolaj

297 Ft/l

Keverék

298 Ft/l

LPG autógáz

188 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

Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal elnökének közleménye
a személyi jövedelemadó meghatározott részének felhasználásáról rendelkezõ magánszemély nyilatkozatára
igényt tartó egyház részére történõ technikai szám kiadásáról
A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI. törvény (a továbbiakban: tv.) 4/A. §-ának (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal a tv. 4/A. § (1) bekezdése szerinti kedvezményezett részére a következõ technikai számot adja, amelyre
elsõ alkalommal a 2009. évben lehet rendelkezni:
Sorszám

Kedvezményezett

1.

Usui Szellemi Iskola Közösség

Technikai szám

1799
Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal
elnöke
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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
708147H
669186G
210594D
587051F
991234D
014636G
524684G
314077A
499999B
411553E
597676G
363657D
857841D
902833D
946335E
600182F
968606E
421699D
259070G
209009C
055377I
870199B
611867E
935562D
406806A
838129H
764812F
239466A
467581E
705152F
475422A
151763I
505817D
254589A
992364F
917378D
837284F
318111E
285944E
632614H
906408A
301954D
991747E
432506C
171487I
915525A
356223E
733906H
230891C
995763E

995000C
799466H
367218G
343081F
838025F
327720G
115016H
776029E
628996F
451537E
288819D
582102E
587981D
648306D
814810F
865001E
431912A
290424E
604354E
936926F
879566G
671479B
631931H
545514E
746932G
781486A
182212A
375043C
110081A
527834C
349309D
401803D
409094F
645613C
802793C
045550A
521446C
256573E
651059B
561903C
092352F
600430C
333080G
707437G
593126G
268403G
249100D
395993C
703475B
012540A

673329H
576567D
203949D
401436F
161369B
106696H
203915H
250918I
790710A
666342B
297776B
430723A
799361F
524619I
737308C
527391H
122454I
095568G
494193D
257930G
896195H
048484G
812810D
787564F
709360H
964322D
385818F
828311G
087661G
072904B
709359H
308447G
674249D
040477A
572531C
827290D
965129H
198438G
231532E
512509C
981407B
516631F
533901B
897273D
436943H
466709H
112914E
795149E
434201G
376147H

351123G
761735E
980005C
951652E
236003B
303849C
627165B
634402A
690604A
790592G
793283D
809146G
714877E
094508I
088899E
207495I
424404G
421354E
704210E
862687F
283148B
577737C
065545G
385597D
242383B
419145H
428157E
245400C
118159C
816564C
730140G
220597D
428992B
231556I
990594G
059999G
065784C
699552B
701643E
053014A
365321H
982892D
358031D
529494G
754476A
053012A
463405D
538553F
868319C
087267B

207650G
908170B
715029B
312250E
430605H
578456E
282944D
357649I
939541E
179238I
713950F
794330A
444948E
908216H
004861F
763859E
524610E
071002E
392555H
309972D
116637C
462078F
402948F
279630C
498498G
372739F
430420H
274476G
712619C
538305I
284957H
502465C
571889H
237023I
764853F
807675H
827380F
708590B
446292G
002299C
994055F
840501G
135393G
867606G
103436E
674149G
504375H
280258G
716170F
432998B

844290F
421358E
731337F
689052G
402587H
053176B
343106H
422751E
410958H
313736D
058694E
871414G
770277B
669230G
378239A
024883G
402470E
199220H
926181H
669077G
073190D
425462E
345901E
971168E
303010A
700666G
150829A
633959F
392268D
231805I
342478D
700767G
323907E
777804A
543079H
677752A
479753C
667776G
309125G
351006B
885457E
946900F
417545C
064476B
180020H
803489G
225823E
577682D
667879G
972125E

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala
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Az Országos Érdekegyeztetõ Tanács tájékoztatója
Tájékoztató
az Országos Érdekegyeztetõ Tanács
2008. szeptember 5-i ülésérõl
Napirend elõtt a munkavállalói oldal kért szót három témakörben.
– A munkavállalói oldal egyöntetûen tiltakozott a
Gazdasági Egyeztetõ Fórum (GEF) létrehozása ellen,
amelyet társadalom- és alkotmányellenesnek tart. Véleménye szerint a Fórum létrehozása a Kormány és a munkáltatók közötti háttértárgyalások intézményesítését és az Országos Érdekegyeztetõ Tanács (továbbiakban: OÉT) megkerülését jelenti.
A szakszervezetek követelik, hogy a Kormány vonja
vissza a testületet létrehozó határozatát, mert a gazdaság
része a munka világa is, az erre kiterjedõ tárgyalásokat pedig nem folytathat a GEF. A munkavállalói oldal soros elnöke nem vesz részt a vitatott testület ülésein.
A kormányzati oldal válaszában közölte, hogy a Kormánynak nem célja, nem érdeke az OÉT megkerülése,
hangsúlyozta, hogy nincs ilyen kormányzati szándék. Az
OÉT funkcióját, hatáskörét nem érinti a GEF mûködése.
Az OÉT munkavállalói oldala egy tanácskozási jogú résztvevõvel állandó meghívottja a GEF üléseinek, így az oldal
részérõl biztosított a kontroll lehetõsége, arra vonatkozóan, hogy a GEF nem vesz át semmilyen jogosítványt az
OÉT-tõl.
A Kormány kész módosítani a GEF-rõl szóló kormányhatározatot, amennyiben a szociális partnerek – a fentiek
ellenére – igénylik, s a GEF ügyrendjére vonatkozóan is
kész egyeztetni. A kormányzati oldal megállapodás szándékával folytatandó konzultációt javasol a témában.
A munkáltatói oldal a következõ megjegyzést tette:
Az oldal kifejtette, támogat minden a gazdasági környezet javítása érdekében létrejövõ fórumot. Szükségesnek tartja azonban, hogy ezek a fórumoknak a feladat- és
hatásköre elkülönüljön egymástól.
– A Malév Zrt.-nél tervezett létszámleépítés kapcsán a
munkavállalói oldal felhívta a figyelmet arra, hogy az államnak, illetve az azt képviselõ Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.-nek a privatizáció lezárulását követõen is maradnak kötelességei a szerzõdések betartásának ellenõrzése terén. Az oldal szükségesnek tartja a privatizációs szerzõdésekbe való szabad betekintés lehetõvé tételét.
A kormányzati oldal jelezte, hogy a felvetett probléma
kezelése nem képezi az OÉT hatáskörét. Értékelve viszont
a figyelemfelhívást, vállalta, hogy a jelzést továbbítja az illetékes szervek/hatóság felé.
– A munkavállalói oldal felháborodásának adott hangot a szarvasi polgármester, országgyûlési képviselõ, Babák Mihály kijelentése kapcsán, amelyben a Békés Me-

gyei Vízmûvek Zrt.-nél a szakszervezet felszámolását és a
szakszervezeti tagok elbocsátását javasolta. A polgármester a munkavállalók alkotmányos jogait sértette meg, amit
súlyosbít az is, hogy önkormányzati tisztségén túl, tagja a
magyar törvényhozásnak is. A szakszervezetek elutasítják
ezt az alkotmány- és törvényellenes magatartást.
A kormányzati oldal megdöbbenéssel értesült a hírrõl,
s egyetértésérõl biztosította a munkavállalói oldalt, leszögezve, hogy ilyen álláspontot közszereplõ, politikai erõ
nem képviselhet.
A munkáltatói oldal elutasította a kijelentés tartalmát,
és a szakszervezetekkel való együttmûködés szükségességét hangsúlyozta.
1. Az Országos Érdekegyeztetõ Tanács megvitatta a
szociális védelemrõl és társadalmi összetartozásról szóló
nemzeti stratégiai jelentésrõl szóló elõterjesztést.
A munkavállalói oldal álláspontja szerint a jelentés
alapvetõ problémája és hátránya, hogy összefoglaló jellegû, nem tisztázza, hogy mit ért társadalmi összetartozás
alatt, valamint nem világos, hogyan illeszkedik az állami
költségvetéshez és az adórendszerhez. További problémának tartja, hogy a jelentésben szereplõ számadatok nincsenek szinkronban egymással, s hogy nem reális a 2009-re,
illetve 2010- re tervezett 4%-os GDP-növekedés. Az oldal
megítélése szerint a jelentés gerincét az a gondolatmenet
adja, hogy a társadalmi összetartozás alapja a foglalkoztatottság, ennek ellenére nem tükrözi a kormányzat azon felismerését, hogy a modern gazdaság piaci okoknál fogva
nem tud mindenkinek munkát nyújtani. A gyerekszegénységgel kapcsolatban az oldal problematikusnak érzi, hogy
a kormány nem a foglalkoztatottság növelésével akarja
megoldani, pedig a hosszú távú megoldást ez jelentené.
A nyugdíjrendszerrel kapcsolatos fejezetnél az oldal kifogásolta, hogy a jelentés tisztán gazdasági kérdésként kezeli, s hogy az új nyugdíjrendszer az ígéretek ellenére sem
körvonalazódik. Az egészségüggyel kapcsolatban pedig
kiemelte, hogy a reform eddigi kudarca felveti a társadalmi
vita szükségességét.
A kormányzati oldal válaszában tájékoztatta a szociális
partnereket, hogy a jelentés az EU szociális védelemrõl és
társadalmi összetartozásról szóló nyitott koordinációs
együttmûködése keretében készült, a tagállamok közötti
összehasonlítást lehetõvé tevõ közös útmutató alapján.
A felvetések alapján a jelentésben a gyermekszegénység
elleni küzdelem területén megerõsítésre kerül a szülõk
foglalkoztatásának fontossága, valamint a gazdasági versenyképesség – foglalkoztatás – társadalmi összetartozás
kölcsönhatása.
A kormányzati oldal képviseletében reagáló államtitkár
a részletes szakmai elemzésekrõl, különösen a foglalkoztatási kérdésekrõl, valamint napjaink munkaerõpiacon zaj-
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ló folyamatairól bizottsági ülések keretében javasol egyeztetéseket.
A munkáltatói oldal kifejtette, az elõterjesztés tényszerû, átfogó képet nyújt a jelenlegi valós helyzetrõl, ezért annak az EU részére történõ továbbküldését támogatja.
2. Az Országos Érdekegyeztetõ Tanács megtárgyalta a
„Nemzeti Munkavédelmi Politika (NMP) 2009–2012.” címû elõterjesztést.
A munkavállalói oldal üdvözölte, hogy az elõterjesztést
elõkészítõ hosszas társadalmi vita során, a munkavállalói
oldal számos javaslata beépítésre került, úgy mint a foglalkoztatás-egészségügy integrálása, a munkavédelmi képviselõk helyzetének erõsítése, valamint az önálló munkahelyi balesetbiztosítási ág létrehozása. Az oldal azonban
aggályosnak tartja, hogy nem látja biztosítottnak a politika
végrehajtásához szükséges anyagi forrásokat, illetve szükségesnek tartja egy, a politika végrehajtását ellenõrzõ tárcaközi bizottság felállítását, amelyben konzultatív szerepben részt venne a szakszervezetek képviselõje is. A munkavállalói oldal véleménye szerint meg kellene szüntetni a
kettõsséget a bányakapitányságok és az OMMF között,
valamint úgy véli, hogy a jövõben nagyobb hangsúlyt kell
fektetni, az egyetemi szintû munkavédelmimérnök-képzés
megteremtésére, önálló egyetemi (masterképzés) keretében. Az oldal támogatja az elõterjesztés parlament elé történõ beterjesztését, kérve az elhangzott felvetések figyelembevételét.
A munkáltatói oldal kifejtette, az általa korábban megfogalmazott igények beépültek az anyagba, ezért azt elfogadja. A továbbiakban is igényli azonban, hogy a Munkavédelem Országos Program (MOP) végrehajtását segítõ
munkavédelmi tárcaközi bizottság helyébe lépõ szervezet
hatékonyan mûködjön közre a Nemzeti Munkavédelmi
Politika megvalósításában. A mikro-, kis- és közepes vállalkozások nagyobb súllyal jelenjenek meg a munkavédelmi tanácsadás és segítés területén. A munkáltatói oldal elvárja, hogy a korábban kidolgozott – e tárgyban keletkezett – tanulmányok felhasználásával olyan megoldás szülessen, amely nem növeli a vállalkozások terheit. Szüksé-
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gesnek tartja a munkavédelemrõl szóló törvény olyan irányú változását, hogy a Munkavédelem Országos Programja és a Nemzeti Munkavédelmi Politika kellõképpen elkülönüljön egymástól.
Az elõterjesztõ a szociális partnerek részérõl elhangzott
hozzászólásokra reagálva ismertette, hogy a Nemzeti
Munkavédelmi Politika (NMP) végrehajtásához szükséges pénzügyi fedezetet – a Munkavédelem Országos Programjához hasonlóan – az egyes tárcák költségvetésében
kell biztosítani. Ennek megfelelõen az érintett tárcák a felelõsségi körükbe tartozó feladatok idõarányos és részarányos végrehajtására saját forrásaik figyelembevételével
tesznek javaslatot, illetve a feladatok megvalósításához
szükséges forrásokat a 2009–2012. közötti költségvetés
elõkészítésénél kötelesek figyelembe venni.
A tervezet szerint a feladatok végrehajtásának biztosítása érdekében a Kormány az NMP alapján, annak teljes tartamára évenkénti bontásban, elsõ ízben legkésõbb a nemzetgazdaság 2008. évi munkavédelmi helyzetérõl szóló tájékoztató jelentés megtárgyalásakor – a munkavállalók és
a munkáltatók érdek-képviseleti szerveivel együttmûködve –, a központi költségvetés helyzetének lehetõségeire figyelemmel, a politika megvalósítására részletes intézkedési és ütemtervet dolgoz ki a feladatok, a felelõsök és a
szükséges eszközök, források meghatározásával.
A kormányzati oldal tájékoztatta a szociális partnereket,
hogy a program parlament elé történõ beterjesztésével
egyidejûleg ismerteti az oldalak és az elõterjesztõ részérõl
elhangzott javaslatokat.
Napirend után a kormányzati oldal kért szót, s ismertette
a szociális partnerekkel a „Személyek szabad mozgása”
témában született cseh kezdeményezést, melyhez a tárgyaló oldalak elvi hozzájárulását kérte.
A kezdeményezést az OÉT valamennyi tárgyaló oldala
támogatta.
Országos Érdekegyeztetõ Tanács
titkársága
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IX. Hirdetmények
A MAGYAR KÖZLÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ TÁJÉKOZTATÓJA
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvû kiadásában megjelent jogi aktusokról
(2008. november 6–12.)
(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. november 6.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
A Bizottság 1083/2008/EK rendelete (2008. november 5.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 1084/2008/EK rendelete (2008. november 5.) 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 1085/2008/EK rendelete (2008. november 5.) a bizonyos vámkontingensek és preferenciális megállapodások alapján történõ cukortermék-behozatalra vonatkozó, 2008. október 27. és
31. között kérelmezett engedélyek kibocsátásánál alkalmazandó odaítélési együttható megállapításáról
* A Bizottság 1086/2008/EK rendelete (2008. november 5.) a 2371/2002/EK tanácsi rendelet
III. fejezetében meghatározott közösségi flottapolitika végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 1438/2003/EK rendelet módosításáról
* A Bizottság 1087/2008/EK rendelete (2008. november 5.) az 1493/1999/EK tanácsi rendelet
végrehajtása egyes részletes szabályainak megállapításáról, valamint a borászati eljárások és kezelések közösségi kódexének létrehozásáról szóló 423/2008/EK rendeletnek a
XVII. melléklet tekintetében történõ módosításáról
* A Bizottság 1088/2008/EK rendelete (2008. november 5.) az AKCS-jegyzõkönyv és az Indiával kötött megállapodás értelmében behozandó nádcukorra vonatkozó szállítási kötelezettségeknek a 2009. július 1-jével kezdõdõ szállítási idõszakra történõ átmeneti meghatározásáról
* A Bizottság 1089/2008/EK rendelete (2008. november 5.) a Bulgária és Románia csatlakozására tekintettel a cukorágazatra vonatkozó átmeneti intézkedések megállapításáról szóló
1832/2006/EK rendelet módosításáról
* A Bizottság 1090/2008/EK rendelete (2008. október 31.) a Lengyelország lobogója alatt közlekedõ hajók által az ICES I és II övezet norvég vizein folytatott, foltos tõkehalra irányuló
halászat tilalmáról
* A Bizottság 1091/2008/EK rendelete (2008. október 31.) a Franciaország lobogója alatt közlekedõ hajók által az ICES IIIa és IV övezetben, valamint az ICES IIa, IIIb, IIIc és IIId övezet közösségi vizein folytatott makrélahalászat tilalmáról
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* A Bizottság 1092/2008/EK rendelete (2008. november 5.) a Lengyelország lobogója alatt
közlekedõ hajók által az ICES I és IIb övezetben folytatott, közönséges tõkehalra irányuló
halászat tilalmáról
* A Bizottság 1093/2008/EK rendelete (2008. november 5.) a Spanyolország lobogója alatt
közlekedõ hajók által az ICES I és IIb övezetben folytatott, közönséges tõkehalra irányuló
halászat tilalmáról
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(2008. november 7.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
A Bizottság 1094/2008/EK rendelete (2008. november 6.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
* A Bizottság 1095/2008/EK rendelete (2008. november 6.) a 109/2007/EK rendeletnek a monenzin-nátrium (Coxidin) takarmányadalék engedélyezésének feltételei tekintetében történõ módosításáról1
* A Bizottság 1096/2008/EK rendelete (2008. november 6.) az 1356/2004/EK rendeletnek a
kokcidiosztatikumok és egyéb gyógyászati anyagok csoportjába tartozó „Elancoban” takarmány-adalékanyag engedélyezésére vonatkozó feltételek tekintetében történõ módosításáról1
* A Bizottság 1097/2008/EK rendelete (2008. november 6.) a nemzetközi piacon 2008-ban felmerült problémák miatt a rizságazatban kiadott behozatali engedélyeket érintõ rendkívüli
intézkedések elõírásáról
IRÁNYELVEK
* Az Európai Parlament és a Tanács 2008/92/EK irányelve (2008. október 22.) az ipari végfelhasználók által fizetendõ gáz- és villamosenergia-árak átláthatóságának javítását célzó közösségi eljárásról (átdolgozott szöveg)1
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS ÁLTAL EGYÜTTESEN ELFOGADOTT
HATÁROZATOK
* Az Európai Parlament és a Tanács 1098/2008/EK határozata (2008. október 22.) a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai évérõl (2010) 1

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok
AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK
2008/835/KKBP:
* A Politikai és Biztonsági Bizottság EUPM/1/2008 határozata (2008. október 24.) az Európai
Unió Bosznia-Hercegovinában folytatott rendõri missziója (EUPM) misszióvezetõjének/rendõrbiztosának kinevezésérõl

1

EGT-vonatkozású szöveg

2008/47. szám
299.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

51. évfolyam L 299. szám (2008. november 8.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
* A Tanács 1104/2008/EK rendelete (2008. október 24.) a Schengeni Információs Rendszerrõl
(SIS 1+) a Schengeni Információs Rendszer második generációjára (SIS II) történõ átállásról
A Bizottság 1105/2008/EK rendelete (2008. november 7.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 1106/2008/EK rendelete (2008. november 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 1107/2008/EK rendelete (2008. november 7.) a mûtrágyákról szóló
2003/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. és IV. mellékletének a mûszaki
fejlõdéshez történõ hozzáigazítás érdekében történõ módosításáról1
* A Bizottság 1108/2008/EK rendelete (2008. november 7.) az 1266/2007/EK rendeletnek a
kéknyelvbetegség-ellenõrzési és -megfigyelési programok minimumkövetelményei, és a
spermára vonatkozóan a 2000/75/EK tanácsi irányelvben elõírt körzetelhagyási tilalom
alóli mentesség feltételei tekintetében történõ módosításáról 1
* A Bizottság 1109/2008/EK rendelete (2008. november 6.) az Oszama bin Ladennel, az
Al-Kaida-hálózattal és a tálibokkal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetésérõl szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 100. alkalommal történõ módosításáról
IRÁNYELVEK
* Az Európai Parlament és a Tanács 2008/95/EK irányelve (2008. október 22.) a védjegyekre
vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérõl (kodifikált változat) 1

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
A tagállamok kormányképviselõinek konferenciája
2008/836:
* Az Európai Unió tagállamai kormányképviselõinek határozata (2008. október 29.) az EU
polgári válságkezelési misszióival és katonai mûveleteivel kapcsolatos dokumentumok kezelésérõl
Bizottság
2008/837/EK:
* A Bizottság határozata (2008. október 29.) a géntechnológiával módosított LLCotton25
gyapotot (ACS-GHqq1-3) tartalmazó, abból álló vagy abból elõállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezésérõl [az értesítés a C(2008) 6204. számú dokumentummal történt]1
2008/838/EK:
* A Bizottság határozata (2008. november 3.) a tõkés récék alacsony patogenitású madárinfluenza elleni, Portugáliában történõ megelõzõ vakcinázásáról, és az érintett baromfik, valamint az azokból származó termékek mozgásának korlátozására vonatkozó bizonyos intézkedésekrõl [az értesítés a C(2008) 6348. számú dokumentummal történt]
1
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Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok
AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK
* A Tanács 2008/839/IB határozata (2008. október 24.) a Schengeni Információs Rendszerrõl
(SIS 1+) a Schengeni Információs Rendszer második generációjára (SIS II) történõ átállásról

Helyesbítések
* Helyesbítés a hulladékszállításról szóló 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IA., IB., VII. és VIII. mellékletének a mûszaki fejlõdés és a bázeli egyezmény alapján elfogadott módosítások figyelembevétele céljából történõ módosításáról szóló, 2007. november 26-i 1379/2007/EK bizottsági rendelethez (HL L 309., 2007. 11. 27.)

300.

51. évfolyam L 300. szám (2008. november 11.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
* A Tanács 1110/2008/EK rendelete (2008. november 10.) az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekrõl szóló 423/2007/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 1111/2008/EK rendelete (2008. november 10.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
* A Bizottság 1112/2008/EK rendelete (2008. november 10.) A marha- és borjúhúsból készült
egyes tartósított termékekre nyújtott export-visszatérítések alkalmazására vonatkozó különös részletes szabályokról szóló 1731/2006/EK rendelet módosításáról
* A Bizottság 1113/2008/EK rendelete (2008. november 10.) a Spanyolország lobogója alatt
közlekedõ hajók által az ICES VIIIa és VIIIb övezetben folytatott, közönséges nyelvhalra
irányuló halászat tilalmáról
* A Bizottság 1114/2008/EK rendelete (2008. november 10.) a Svédország lobogója alatt közlekedõ hajók által az ICES IIIa övezetben, valamint az ICES IIIb, IIIc és IIId övezet közösségi vizein folytatott, közönséges nyelvhalra irányuló halászat tilalmáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Bizottság
2008/840/EK:
* A Bizottság határozata (2008. november 7.) az Anoplophora chinensis (Forster) Közösségbe
történõ behurcolásának és Közösségen belüli elterjedésének megelõzését célzó sürgõsségi
intézkedésekrõl [az értesítés a C(2008) 6631. számú dokumentummal történt]
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Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok
AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

* A Tanács 2008/841/IB kerethatározata (2008. október 24.) a szervezett bûnözés elleni küzdelemrõl
* A Tanács 2008/842/KKBP határozata (2008. november 10.) az Iránnal szembeni korlátozó
intézkedésekrõl szóló 2007/140/KKBP közös álláspont III. és IV. mellékletének módosításáról
* A Tanács 2008/843/KKBP közös álláspontja (2008. november 10.) az Üzbegisztánnal szembeni korlátozó intézkedésekrõl szóló 2007/734/KKBP közös álláspont módosításáról és
meghosszabbításáról
* A Tanács 2008/844/KKBP közös álláspontja (2008. november 10.) az egyes fehérorosz tisztviselõkkel szembeni korlátozó intézkedésekrõl szóló 2006/276/KKBP közös álláspont módosításáról

Helyesbítések
Helyesbítés a marhahúságazatban alkalmazandó export-visszatérítések megállapításáról szóló,
2008. október 23-i 1043/2008/EK bizottsági rendelethez (HL L 281., 2008. 10. 24.)

301.

51. évfolyam L 301. szám (2008. november 12.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
A Bizottság 1115/2008/EK rendelete (2008. november 11.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
* A Bizottság 1116/2008/EK rendelete (2008. november 11.) egyes elnevezéseknek az oltalom
alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzésérõl
[Baeuf de Bazas (OFJ), Kainuun rönttönen (OFJ)]
* A Bizottság 1117/2008/EK rendelete (2008. november 11.) az 1782/2003/EK tanácsi rendelet
IV. és IVa. címeiben meghatározott támogatási rendszereket, továbbá a pihentetett terület
alapanyag-termelésre való használatát illetõen ugyanezen rendelet alkalmazásának részletes szabályozásáról szóló 1973/2004/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 1118/2008/EK rendelete (2008. november 11.) a gabonaágazatban 2008. november 1-jén alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról szóló 1075/2008/EK rendelet módosításáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Tanács
2008/845/EK, Euratom:
* A Tanács határozata (2008. október 24.) az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagjainak és póttagjainak járó térítések kiigazításáról
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2008/846/EK:
* A Tanács határozata (2008. november 4.) a Régiók Bizottsága egy olasz tagjának kinevezésérõl
2008/847/EK:
* A Tanács határozata (2008. november 4.) a Közösségen kívüli projektekhez adott hitelek és
garanciák veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott közösségi
garanciáról szóló 2006/1016/EK határozat értelmében a közép-ázsiai országok jogosultságáról
Bizottság
2008/848/EK:
* A Bizottság határozata (2008. július 16.) az Olaszország által az NGP/SIMPE számára nyújtott C 14/07 (ex NN 15/07) sz. állami támogatásról [az értesítés a C(2008) 3528. számú dokumentummal történt]1
2008/849/EK:
* A Bizottság határozata (2008. november 6.) az állatok azonosításával és nyomon követhetõségével kapcsolatos OIE-tevékenységeket támogató 2009-es közösségi pénzügyi hozzájárulásról
AJÁNLÁSOK
Bizottság
2008/850/EK:
* A Bizottság ajánlása (2008. október 15.) az elektronikus hírközlõ hálózatok és elektronikus
hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló 2002/21/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv 7. cikke szerinti bejelentésekrõl, határidõkrõl és konzultációkról [az értesítés a C(2008) 5925. számú dokumentummal történt]1

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok
AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK
* A Tanács 2008/851/KKBP együttes fellépése (2008. november 10.) a Szomália partjainál
folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelõzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai mûveletrõl
AZ EU-SZERZÕDÉS VI. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK
* A Tanács 2008/852/IB határozata (2008. október 24.) egy korrupcióellenes kapcsolattartói
hálózatról

Helyesbítések
* Helyesbítés az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelethez
(HL L 210., 2006. 7. 31.)
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A Közbeszerzési Értesítõ 132. számának (2008. november 12.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK

Vasút-egészségügyi Szolgáltató Kht. [élelmiszerek beszerzése (SG-348.) – K. É. – 18045/2008]

Ajánlati felhívás
Budapest Fõváros Önkormányzata Fõpolgármesteri Hivatal (BKSZT beruházás generálkoordinátori feladatok ellátása – K. É. – 18128/2008)
Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (szennyvíz-technológiai vegyszerek beszerzése II. – K. É. – 17470/2008)
Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (szennyvíz-technológiai vegyszerek beszerzése III. – K. É. – 17494/2008)
Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (magyarországi
médiatervezés és médiavásárlás az FKF Zrt. tevékenységének, munkájának megismertetésére – K. É. –
17597/2008)
Jászberény Város Önkormányzata (keretmegállapodás
– K. É. – 15752/2008)
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium [a volt
Csepel Mûvek gyártelep területe (Budapest XXI.,
Gyepsor út 1.) kármentesítési feladatainak megoldására vonatkozó stratégiai szakanyag kidolgozása
– K. É. – 17864/2008]
Magyar Televízió Zrt. Beszerzés és Logisztika (mûszeres televíziós közönségmérés – K. É. – 17799/2008)
Országos Rendõr-fõkapitányság (megkülönböztetõ
jelzés – K. É. – 18043/2008)
Sajó–Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás [FIDIC piros könyve (2. magyar
nyelvû kiadás 2005.) alapján egy összegû áras vállalkozási szerzõdés a Sajó–Bódva-völgyi regionális szilárdhulladék-kezelési program keretében 1 db környezetszennyezõ hulladéklerakó rekultivációjának megvalósítására – K. É. – 17601/2008]
Semmelweis Egyetem (Semmelweis Egyetem kardiológiai központ részére 1 db mobil C-íves kardiológiai képerõsítõ berendezés beszerzése a szükséges átalakítási munkálatokkal és 1 db elektrofiziológiai rendszer bérlete a szükséges átalakítási munkálatokkal
– K. É. – 17855/2008)
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(2009. évi útfelújítási, csapadékvíz-elvezetési, kerékpárút-építési és temetõbõvítési program – K. É. –
17187/2008)
Vám- és Pénzügyõrség Gazdasági Központja (különbözõ egyenruházati alapanyagok beszerzése két részteljesítéssel – K. É. – 17810/2008)
Vám- és Pénzügyõrség Központi Repülõtéri Parancsnoksága (vámvizsgálathoz tartozó kábítószer-analizáló
készülékek beszerzése – K. É. – 18014/2008)
Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (hévízi gyógyház bõvítése, korszerûsítése – K. É. –
17607/2008)

Ajánlati felhívás – egyes ágazatokban
Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. (ivóvíztisztításhoz
membránmodul és membránmodultartó kazetta beszerzése és üzembe helyezése – K. É. – 18125/2008)

Részvételi felhívás
Inicia Zrt. (mezõgazdasági gépek beszerzése – K. É. –
17789/2008)
PARKING Szervezõ, Fejlesztõ és Tanácsadó Kft.
(össztömeg-korlátozott övezetek kiviteli szintû forgalomtechnikai tervének elkészítése – K. É. – 18073/2008)
PARKING Szervezõ, Fejlesztõ és Tanácsadó Kft.
[össztömeg-korlátozott övezetek forgalomtechnikai kijelöléséhez szükséges forgalomszabályozó jelzõtáblák
telepítése (kihelyezés és a régi jelzõtáblarendszer elszállítása) – K. É. – 18074/2008]
Szegedi Tudományegyetem (a SZTE Szent-Györgyi
Albert Klinikai Központ II. Sz. Belgyógyászati Klinika
és Kardiológiai Központ haemodinamikai laboratóriumának felújítása bérleti szerzõdés keretében
– K. É. – 17781/2008)
Városi Kincstár (gázenergia-beszerzés – K. É. –
17782/2008)

Részvételi felhívás – egyes ágazatokban
Volánbusz Zrt. (vállalkozási szerzõdés Ikarus 435,
Ikarus 415 és Ikarus 395 típusú autóbuszok karosszériafelújítására – K. É. – 17983/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl
Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (burkolatfelújítás, tervezés – 2/2008. – K. É. – 18208/2008)
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi
Oktató Kórház (1 db 64 szeletes multislice, kardiológiai
CT-vizsgálatra is alkalmas computertomográf és tartozékainak bérlete – K. É. – 17504/2008)
Budapest Fõváros XIII. Kerületi Önkormányzat (Ambrus u. 6. szám alatti lakóépület tervezése és kivitelezése
– K. É. – 17025/2008)
Budapesti Rendõr-fõkapitányság (nyomkutató anyagok beszerzése – K. É. – 17528/2008)
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Észak-alföldi Regionális Nyugdíj-biztosítási Igazgatóság [takarítási, karbantartási és egyéb üzemeltetési
szolgáltatások (EU-s) – K. É. – 17970/2008]
Fõvárosi Bíróság (Újpesti Bíróság épületének felújítása és bõvítése I. üteméhez kapcsolódó bútorbeszerzés
– K. É. – 17570/2008)
Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [szennyvízminõség-ellenõrzõ és mintavevõ (monitoring) állomások beszerzése – K. É. – 17507/2008]
Gyõr Megyei Jogú Város Útkezelõ Szervezete (Gyõr,
közlekedésfejlesztés 2008., 3. ütem – K. É. – 17327/2008)
Hévízgyógyfürdõ és Szent András Reumakórház Kht.
[beruházási hitel felvétele (SG-389.) – K. É. –
17747/2008]
Magyar Közút Kht. (országos közutakon keresztmetszeti forgalomszámlálás elvégzése kézi módszerrel,
EU-s – K. É. – 15267/2008)
Magyar Közút Kht. (tájékoztató az eljárás eredményérõl – ROP burkolatfelújítás 2008. Észak-alföldi régió – K. É. – 16453/2008)
Magyar Közút Kht. (burkolatállapot-mérés II. 2008.
– K. É. – 17743/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [a 84–7324. sz.
utak (Sümeg) körforgalmú csomóponttá történõ átépítése – K. É. – 17617/2008]
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [46. sz. fõút
41+235 km-szelvényben lévõ endrõdi Hármas-Köröshíd (Tsz.: 1909) átépítési munkáinak, a 4219. jelû út
69+430 km-szelvényben lévõ gyulai Bárdos-híd
(Tsz.: 1901) felújítási munkáinak elvégzése – K. É. –
17784/2008]
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (a 33. sz. fõút
11,5 t-s burkolaterõsítés engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése – K. É. – 17785/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (a Székesfehérvár–Boba vonalszakasz rekonstrukciójának elõkészítése, kiviteli és tendertervek készítése – K. É. –
18117/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [a Gyõr 81. sz. fõút–Mészáros L. u. csomópont és az 1. sz. fõút 122+410
km-szelvény (Kardán út–Pesti út) csomópontok építéshez kapcsolódó lebonyolító mérnöki tevékenység
– K. É. – 18122/2008]
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (Sopron –
útkeret – K. É. – 17895/2008)
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának kezelésében lévõ utak és járdák, terek téli üzemeltetési feladatainak ellátása – K. É. – 17932/2008)
Tájékoztató az eljárás eredményérõl – egyes ágazatokban
BKV Zrt. (tájékoztató az eljárás eredményérõl – villanyszerelési anyagok, berendezések alkatrészeinek
szállítása – K. É. – 17681/2008)
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BKV Zrt. (padlószint alatti vasúti kerékpáresztergaés vasútijármû-soremelõ berendezés beszerzése, teljes
körû telepítése, valamint üzembe helyezése – K. É. –
18057/2008)
Budapesti Közlekedési Zrt. (fagyállófolyadék-koncentrátum szállítása – K. É. – 17270/2008)
Budapesti Közlekedési Zrt. (IK 260 és IK 400-as típuscsalád autóbuszaiban mûködtetett differenciálmûvek
javítása, illetve felújítása – K. É. – 17768/2008)
MÁV Zrt. (alsókategóriás szálláshelyek biztosítása
– MÁV START Zrt. – K. É. – 17968/2008)

Módosítás
Miskolci Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató
Kórház (az Európai Unió Hivatalos Lapjához 2008. október 18-án K. É. – 16990/2008 számmal feladott részvételi felhívás módosítása – K. É. – 17839/2008)

Visszavonás
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
(2008/S 194-256699. számú ajánlati felhívás visszavonása – K. É. – 18152/2008)
Magyar Posta Zrt. (az Európai Unió Hivatalos Lapjához 2008. október 20-án K. É. – 16541/2008 számmal
feladott részvételi felhívás visszavonása – K. É. –
17822/2008)
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság (MFB Zrt. részére személygépkocsi
beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás visszavonása
– K. É. – 18247/2008)
Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Nonprofit Zrt. (az
Európai Unió Hivatalos Lapjához 2008. szeptember 17-én K. É. – 14713/2008. számmal feladott ajánlati
felhívás visszavonása – K. É. – 17877/2008)

Az egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása
Budapest Fõváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
(parkfenntartás és parki fák ápolása Budapest fõváros
XI. kerület Újbuda közigazgatási területén – K. É. –
18069/2008)
Budapest Fõváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
(kiemelt parkfenntartás Budapest fõváros XI. kerület
Újbuda közigazgatási területén – K. É. – 18070/2008)
Budapest Fõváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
(fasori fák fenntartása Budapest fõváros XI. kerület
Újbuda közigazgatási területén – K. É. – 18071/2008)
Budapest Fõváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
(fiatal fák fenntartása, ápolása Budapest fõváros
XI. kerület Újbuda közigazgatási területén – K. É. –
18072/2008)
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Fõvárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház
és Rendelõintézet (ajánlatkérõ részére képalkotó diagnosztikai és radiológiai intervenciós szolgáltatás végzése – K. É. – 18015/2008)
Országos Rendõr-fõkapitányság (ORFK OKI RSZKK
Vágóhíd utcai és nagytétényi objektumaiban étkeztetés
biztosítása – K. É. – 18005/2008)

Az egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása
Budapest Fõváros X. Kerület Kõbánya Önkormányzata
(ajánlatkérõ részére irodaszerek beszerzése és szállítása – K. É. – 17862/2008)
Budapest Fõváros X. Kerület Kõbánya Önkormányzata
(ajánlatkérõ részére munkavédelmi és tûzvédelmi feladatok ellátása – K. É. – 17870/2008)
Budapest Fõváros X. Kerület Kõbánya Önkormányzata
(ajánlatkérõ részére három darab egyforma személygépkocsi beszerzése – K. É. – 17880/2008)
Budapest Fõváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
(Budapest fõváros XI. kerület Újbuda közigazgatási
területén lévõ játszótereken a játszószerek és ütéscsillapító homokburkolat karbantartása – K. É. –
18068/2008)
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat (közterület-tervezés – Józsefváros – AF – K. É. – 15037/2008)
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (lapos
tetõ szigetelése, felújítása – K. É. – 17445/2008)
Jászfényszaru Város Önkormányzata (járdafelújítás
– K. É. – 18382/2008)
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat (Jávorka
S. u., nyílászárócsere – K. É. – 18075/2008)
Krigler Kft. (állattartó telep korszerûsítése – K. É. –
18249/2008)
Pro Régió Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési
és Szolgáltató Kht. (ajándékutalványok beszerzése
– K. É. – 18287/2008)
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (informatikaieszköz-beszerzés – K. É. – 18243/2008)
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (anyagvizsgáló berendezések beszerzése – K. É. – 18254/2008)
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (multimédiás oktató ívhegesztõ robotrendszer beszerzése
– K. É. – 18277/2008)
Társasház Szûrcsapó u. 24. (Szûrcsapó u. 24. iparosított technológiával épült lakóépület energiamegtakarítást eredményezõ felújítása – K. É. – 18132/2008)
Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Kft. (1 db
hulladékszállító jármû beszerzése – K. É. – 18009/2008)
Vám- és Pénzügyõrség Észak-alföldi Regionális Parancsnoksága (megsemmisítési feladatok elvégzése
– K. É. – 18294/2008)
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (Veszprém lapkiadás 2009 – K. É. – 18148/2008)
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Ajánlati felhívás
Csongrád Város Önkormányzata (útfelújítások, parkolóépítés Csongrád város közigazgatási területén
– K. É. – 17992/2008)
Fõnix Rendezvényszervezõ Kht. (a Fõnix Rendezvényszervezõ Kht. részére nyomdai szolgáltatás beszerzése – K. É. – 17775/2008)
Heves Megyei Önkormányzat (egészségügyi gép,
mûszer beszerzése, beüzemelése, üzembe helyezése
– K. É. – 18010/2008)
Nagykõrös Város Önkormányzata [megbízási szerzõdés a „Nagykõrös város szennyvízkezelésének fejlesztése (KEOP 1.2.0)” projekthez kapcsolódó projektmenedzseri feladatok ellátására – K. É. – 18291/2008]
Nagykõrös Város Önkormányzata [megbízási szerzõdés a KEOP 1.2.0 – Nagykõrös város szennyvízkezelésének fejlesztése projekt PR-feladatainak ellátására
– K. É. – 18300/2008]
Nógrád Megye Önkormányzata (intézmények utólagos akadálymentesítése – K. É. – 17997/2008)
Nyírbátor Város Önkormányzata (Nyírbátor, József
Attila úti iskolaépület óvodává történõ átalakítása
– K. É. – 17377/2008)
Polgárdi Város Önkormányzata (iparterület kialakításához szükséges út- és közmûépítések a volt szovjet laktanya területén – K. É. – 18079/2008)
Újpesti Két Tanítási Nyelvû Mûszaki Szakközépiskola,
Szakiskola és Gimnázium (oktatási laboratóriumok eszközbeszerzése – K. É. – 18116/2008)

Részvételi felhívás
Energia Központ Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség (személygépjármûvek beszerzése – K. É. – 18213/2008)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (13 db munkaügyi
kirendeltség helyszíni bejárása és mûszaki felmérése
– K. É. – 14440/2008)
Mórahalom Város Önkormányzata (Domaszék–Mórahalom között, az 55. számú fõút mellett kerékpárút
építése a 10+874-19+395 sz. km-szelvények között
– K. É. – 14743/2008)
NAGISZ Zrt. (tetétleni tyúktelepre mûanyag trágyarács szállítása, valamint a helyszínen történõ beépítése
és beszerelése – K. É. – 18258/2008)
Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága [a PMMI gödöllõi régészeti raktárbázisának (2100 Gödöllõ, Kiss József u. 2.) felújítási munkái – K. É. – 18367/2008]
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Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)
BALATON-KER-TÉSZ Zöldség- és Gyümölcstermék
Értékesítõ Szövetkezet (ajánlatkérõ részére gép- és eszközbeszerzés – K. É. – 15397/2008)
Budaörs Város Önkormányzata [24 tantermes általános iskola kivitelezése (TED 2008/S 133-177127. számú
hirdetménnyel indult közbeszerzési eljárás eredményérõl) – K. É. – 17518/2008]
Budapest Fõváros Önkormányzata (a Fõvárosi Önkormányzat és az EIB között megkötött hitelszerzõdésben
elõírt BKV Zrt. és fõvárosi tömegközlekedés hosszú távú mûködési és finanszírozási stratégiájának kialakítása – K. É. – 17759/2008)
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Debrecen 2. sz. villamosvonal fejlesztésének mérnöki felügyelete – K. É. – 17874/2008)
Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai
Ügynökség (2 készlet repülõtéri kombinált seprõ-fújó
és hómaró munkagép beszerzése – K. É. – 17982/2008)
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság (portfólió adósminõsítõ és kinnlévõséginformációs rendszer és alrendszereinek továbbfejlesztése – K. É. – 18248/2008)
Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet (NSZFI
Felnõttképzési Akkreditáló Testület kihelyezett ülése
2008. szeptember 11–12-ig 30 fõ részére – K. É. –
14446/2008)
Országgyûlés Hivatala [az Országház 4–8. számú
homlokzatai felújítása (324/2008.) – K. É. –
18320/2008]
Szabadtéri Néprajzi Múzeum (skanzenvasút építése –
K. É. – 14448/2008)
Zala Megyei Önkormányzat [Zala Megyei Önkormányzat Idõsek Otthona (Zalakomár) sármelléki telephelyén mûködõ élelmezési részleg üzemeltetése, a
Sármellék és a Szentgyörgyvár Önk. Ált. Mûv. Központ tagiskolájának és tagóvodájának, valamint az önkormányzatok szociális étkeztetési feladatainak
– K. É. – 15304/2008]

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)
Budaörs Város Önkormányzata (Budaörs területén
út- és csapadékvíz-elvezetés építési munkái – K. É. –
17171/2008)
Budapest Fõváros Önkormányzata (dél-budapesti régió vízrendezése, engedélyezési és tendertervek elkészítése – K. É. – 17461/2008)
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (az Airport-Debrecen Kft. 100%-os üzletrészének megvásárlása – K. É. – 17866/2008)
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Nyíregyháza belvárosában járdák felújítása – K. É. –
15028/2008)
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata (Zempléni Turisztikai és Idegenforgalmi Központ út- és parkolóépítés eljárásának eredményérõl – K. É. – 18303/2008)
Szegedi Tudományegyetem (a Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar HF-1 jelû épület pincéjében közösségi
helyiségek és büfé kialakítása – K. É. – 15143/2008)
Szegedi Tudományegyetem (krónikus belgyógyászat,
geriátria kialakítása – K. É. – 15145/2008)

Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról vagy módosításáról
Kunágotai Bercsányi Mezõgazdasági Szolgáltató és
Ért. Zrt. [sertéstelepek istállón kívüli hígtrágya-kezelésének korszerûsítésére (KÉ-17853/2008) – K. É. –
18372/2008]

Helyesbítés
Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ (helyesbítés 17685/2008. hirdetménnyel kapcsolatban – K. É. –
18206/2008)
Fõvárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház és
Rendelõintézet (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. október 29-i, 126. számában K. É. – 17065/2008. számon
megjelent egyszerû eljárás helyesbítése – K. É. –
18228/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról
AGRICOLA Mezõgazdasági és Ipari Szövetkezeti Zrt.
(szigetelt betonaljzatú fedett trágyatároló építése módosításáról – K. É. – 18143/2008)
Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (hídfelújítás – II/2008.
2. rész – K. É. – 18219/2008)
Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (hídfelújítás – II/2008.
6. rész – K. É. – 18223/2008)
Budapest Fõváros Önkormányzata [gyermekotthon
(Aga u.) kiváltása, József A. u. építés kivitelezése berendezési tárgyakkal, 187 669 000 Ft, BAU-VERTIKÁL
Kft. – K. É. – 15558/2008]
E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. (a lábatlani 120/35
kV-os állomás gyûjtõsínesítése a hozzá tartozó szekunder rendszerrel – K. É. – 18100/2008)
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FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest X. ker., Salgótarjáni út–Hungária krt. keresztezõdésében (hrsz.:
38909.) gázelosztó vezetékek létesítése (határidõcsúszás) – K. É. – 15577/2008]
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest V. ker.,
Szarka utca; Váci utca – Veres Pálné utca közötti szakaszán (hrsz.: 23945) gázelosztó vezeték létesítése (határidõcsúszás) – K. É. – 15578/2008]
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XVIII. kerület, Lakatos út, Nefelejcs utca–Jegenyefa sor közötti
szakaszán (hrsz.: 152179/1.) gázelosztó vezetékek létesítése – K. É. – 15579/2008]
Fõvárosi Büntetés-végrehajtási Intézet (a Fõvárosi
Büntetés-végrehajtási Intézet III. objektumában üzemelõ 4 db személy- és 1 db teherfelvonó felújítása
– K. É. – 15630/2008)
Fõvárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház
[Budapest VI. ker., Rottenbiller utca 26. szám alatti
rendelõintézet átalakítása Gyermekfogászati Központ
számára 1557 m2 területen gépészeti és elektromos kiviteli tervezéssel együtt (57 849 959 Ft) – K. É. –
15612/2008]
Herendi Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény (élelmiszerek, alapanyagok beszerzése
– K. É. – 15528/2008)
Makó Város Önkormányzata (Makó város belterületi kerékpárút-hálózatának fejlesztése – K. É. –
18348/2008)
MECSEK-ÖKO Zrt. (nehézfémmel szennyezett iszap
elszállítása, deponálása – K. É. – 18325/2008)
Miniszterelnöki Hivatal (PR- és rendezvényszervezési
szolgáltatások ellátása – Merlin Communications Magyarország Kft. – K. É. – 15602/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl
Ajka Város Önkormányzata [Ajka 2007. évi iparosított technológiával épült lakóépületek (II. csoport)
energiatakarékos korszerûsítése és felújítása XVI.
részf.: Kohász u. 5., XVIII. részf.: Kossuth u. 13. szám
alatti lakóépület lapos tetõ hõ- és vízszigetelése – PREMIER Ablakrendszerek Kft. – K. É. – 14775/2008)
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (12 havi
gerincsebészeti implantátum beszerzése 1. tétel, 35 db –
1 125 985 Ft – Medimetál Kft. – K. É. – 14827/2008)
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (24 havi
csípõ- és térdprotézis beszerzése 4., 10. tétel 280 db,
18 848 000 Ft – Protetim Orvosi Mûszergyártó Kft.
– K. É. – 14828/2008)
Balatonfüred Város Önkormányzata [európai uniós támogatások elnyeréséhez tanácsadás, az ajánlatkérõ által elfogadott projektek pályázatának elkészítése, a támogatás elnyerése esetén projektmenedzsmenti feladatok ellátása (19 500 000 Ft áfa) – K. É. – 16927/2008]
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Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (Városházi Esték évente 1 alkalommal történõ megszervezése, lebonyolítása június 15.–július 15. közötti idõszakban – K. É. – 14778/2008)
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi
Oktató Kórház (laboratóriumi reagensel, vegyszerek
beszerzése kihelyezett készülékkel – K. É. –
16657/2008)
Budapesti Közlekedési Zrt. (budapesti 4-es metró
I. szakasz 05/A. sz. szerzõdés: Fõvám tér állomás szerkezetmegépítése – K. É. – 15142/2008)
Budapesti Közlekedési Zrt. (Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz 05/B. sz. szerzõdés: Kálvin tér állomás
szerkezetmegépítése – K. É. – 15146/2008)
Budapesti Közlekedési Zrt. (Budapesti 3. sz. metróvonal: kapcsolódó felszíni beruházások megvalósítása,
K2/C Rákóczi tér megépítése – K. É. – 15147/2008)
Budapesti Közlekedési Zrt. (Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz: kapcsolódó felszíni beruházások tervezése – budai állomások – K. É. – 15149/2008)
Budapesti Közlekedési Zrt. (4. sz. metróvonal I. szakaszának építéséhez kapcsolódó biztosítási szolgáltatások
nyújtása – hét biztosító közös pályázata – K. É. –
15150/2008)
Budapesti Közlekedési Zrt. [kisgépek szállítása (BKV
Zrt. 63/T-31/A/2005.) – K. É. – 16652/2008]
Budapesti Közlekedési Zrt. (kézi szerszámok szállítása, 36 900 db/36 hónap – K. É. – 16653/2008)
Budapesti Közlekedési Zrt. [forgácsolószerszámok
szállítása (BKV Zrt. 63/T-31/C/2005.) – K. É. –
16655/2008]
Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
[K épület II. emelet feletti osztópárkány-bádogozás felújítási munkái (É1, É2-1 és É2-3 szárnyon, összesen
284,78 m) – K. É. – 15004/2008]
Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
[K épület esõvízcsatornáinak javítása, helyreállítása,
felújítása (külsõ homlokzaton, összesen 16 db helyen)
– K. É. – 15005/2008]
Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
[uszodaépület üvegfalának felújítási munkái (összesen
210 m2) – K. É. – 15006/2008]
Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (XVIII., Havanna úti
lakótelep távhõvezeték-felújítás I/B ütem tervezése
– K. É. – 18368/2008)
Budapesti Történeti Múzeum (megelõzõ régészeti feltárás kézi földmunkájának elvégzése Budapest XXII.
kerület, Szabadkikötõ u. 5–7. – K. É. – 12836/2008)
Budapesti Történeti Múzeum [régészeti feltárásokból
származó leletanyagok restaurálása Budapest V. kerület, Dorottya u. 6. (50 db M30 láda kerámia) – K. É. –
16555/2008]
Budapesti Történeti Múzeum (megelõzõ régészeti feltárás kézi földmunkájának elvégzése Budapest III.,
Nánási út 69. – K. É. – 16556/2008)
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Budapesti Történeti Múzeum (megelõzõ régészeti feltárás kézi földmunkájának elvégzése Budapest III.,
Hajógyári sziget – K. É. – 16557/2008)
Csongrád Megyei Önkormányzat Mellkasi Betegségek
Szakkórháza (EKG-rendszer kerékpár-ergométerrel,
laboratóriumi centrifuga, futószalag, defibrillátor beszerzése – K. É. – 14777/2008)
ELMÛ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató és Szerelõ Kft.
[Miskolc-észak 120/20 kV-os transzformátorállomás
építészeti és villamostechnológia kivitelezési munkái
(788 520 000 Ft) – K. É. – 14906/2008]
ESZA Kht. (HEFOP/2.3.1-05/1., Hátrányos helyzetû
emberek alternatív munkaerõ-piaci képzése és foglalkoztatása, illetve az EFOP/2.3.2-05/1. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerõ elnevezésû pályázati ablakokkal összefüggõ szakmai monitori feladatok ellátása
– K. É. – 16907/2008)
ESZA Kht. (Humánerõforrás-fejlesztési Operatív
Program 1.3. intézkedéssel – a nõk munkaerõpiacra
való visszatérésének ösztönzése – szakmai monitori feladatok ellátása – K. É. – 14637/2008)
ESZA Kht. [HEFOP/2004/3.4.1. A gazdasági versenyképesség operatív program (GVOP) keretében
megpályázott beruházásokhoz és egyéb fejlesztésekhez
kapcsolódó képzések megvalósítása és a HEFOP/2004/
3.4.2. – K. É. – 16903/2008]
Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság (Ároktõ–Négyes közötti kerékpárút
I. ütem építése – K. É. – 17032/2008)
Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ
(ÉMRMK Heves és Nógrád megyei dolgozói részére étkezési utalvány – K. É. – 15138/2008)
Ferencvárosi Önkormányzat (1097 Budapest, Vágóhíd
u. 31–33. V. ép. fszt. 5. sz. alatti, önkormányzati tulajdonú, 29 m2 alapterületû lakás teljes felújítása – K. É. –
14921/2008)
Ferencvárosi Önkormányzat (1097 Budapest, Aszódi
u. 10. fszt. 103. sz. alatti, önkormányzati tulajdonú,
46,25 m2 alapterületû lakás teljes felújítása – K. É. –
14922/2008)
Ferencvárosi Önkormányzat (1097 Budapest, Tinódi
u. 7. III. em. 7. sz. alatti, önkormányzati tulajdonú,
40 m2 alapterületû lakás teljes felújítása – K. É. –
14924/2008)
Fodor András Óvoda, Iskola és Szakszolgálat (ajánlatkérõ részére élelmiszer-alapanyagok, valamint különféle élelmiszer-ipari termékek beszerzése – K. É. –
14980/2008)
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest I. kerület,
Nyárs utca, Mészáros utca–Tigris utca közötti szakaszán és a Tigris utca, Nyárs utca–Tigris utca 29/B közötti szakaszán (hrsz.: 73321.) gázelosztó vezeték létesítése – K. É. – 15171/2008]
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FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XVI. kerület, Rákospalotai határút–Rigó utcai körzeti nyomásszabályozó (hrsz.: 111276.) rekonstrukciójához bekötõvezeték létesítése – K. É. – 15172/2008]
Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [V. ker., Stollár B. u.
(Balassi B. u.–Falk M. u. között) fõvárosi csatornák rekonstrukciójának tervezése (23 246 000 Ft) – K. É. –
13255/2008]
Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [IV. ker., Némethy
E. u. csatornarekonstrukció tervezése (Janda V. u.–
Labdarúgó u. között) – K. É. – 14826/2008]
Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [XIII. ker., Jász u.
(Országbíró u.–Petneházy u. között) fõvárosi csatornák rekonstrukciója (39 843 000 Ft) – K. É. –
15152/2008]
Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [XIV. ker., Pancsova u. (Bácskai u.–Nagybecskerek tér között) fõvárosi
csatornák rekonstrukciója (16 057 933 Ft) – K. É. –
15155/2008]
Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (mûanyag konténer
szállítása 0,77 m3-es – K. É. – 15474/2008)
Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. [ömlesztett útszóró
só szállítása (K377) – K. É. – 15181/2008]
Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. [üzemanyagok szállítása (K378) – K. É. – 17075/2008]
Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár (42 000 db +20% Magyarországon forgalmazott könyv adásvétele 65 000 Ft
+ 25% áfa nélkül – K. É. – 16912/2008)
Fõvárosi Vízmûvek Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (szerverpark bõvítése és karbantartása – Intel és
Alpha processzor alapúak, Compaq Alpha ES sorozat,
Hewlett-Packart ML és DL sorozat, RX sorozatú Itanium rendszer – K. É. – 16924/2008)
Gyulakonyha Élelmezési, Kereskedelmi és Szolgáltató
Kht. (húsok, húskészítmények, száraztészták, konzervek, vegyes élelmiszerek beszerzése – K. É. –
16659/2008)
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat [72 db orvosi kézi
mûszer (szikenyelek, ollók, fogók, feltárók, volkmann
kanalak, csontegyesítés mûszerei) – K. É. – 16430/2008]
Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata (27 548 db
fertõtlenített héjú L tojás szállítása – NATURROST
– K. É. – 15140/2008)
Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata (hústermékek szállítása – K. É. – 15141/2008)
Hercegszántói Mezõgazdasági Szövetkezet [sertéstelepi trágya kezelésének korszerûsítésére (88 800 000 Ft)
– K. É. – 14929/2008]
Heves Megyei Önkormányzat [150 férõhelyes idõsek
otthona (Parád) elsõ beszerzés szállítása – K. É. –
15000/2008]
HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht. (zöldség, gyümölcs, tyúktojás, tojáspor áruk szállítása a HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht. részére 12 hónapos idõtartamra – K. É. – 15590/2008)

2008/47. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht. (tõkehús és
húskészítmény, fagyasztott baromfiáruk szállítása a
HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht. részére 12 hónapos idõtartamra – K. É. – 15591/2008)
HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.
(radarmûszerek beszerzése – K. É. – 18331/2008)
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (fûtéskorszerûsítés – K. É. – 18056/2008)
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (fûtéskorszerûsítés – K. É. – 18185/2008)
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (fûtéskorszerûsítés – K. É. – 18191/2008)
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (fûtéskorszerûsítés – K. É. – 18192/2008)
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (fürdõkiviteli tervek – K. É. – 18193/2008)
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (nyílászárók – K. É. – 18194/2008)
Kisalföld Volán Közlekedési Zrt. (4 db + 50% azonos
típusú új városi kivitelû alacsony padlós csuklós autóbusz zártvégû pénzügyi lízingje 2 777 886 Ft – K. É. –
14825/2008)
Komárom Város Önkormányzata [Komárom, laktanya útépítési munkáinak kivitelezése során felmerült
kiegészítõ munkálatok elvégzése (6 666 822 Ft) – K. É. –
15136/2008]
Komárom Város Önkormányzata (Rákóczi-rakpart
burkolatfelújítása 675 fm hosszúságú szakaszon, járdafelújítás, -építés 1308 fm hosszúságban – K. É. –
15137/2008)
KÕRÖS-KerTÉSZ Szövetkezet (mezõgazdasági eszközök vásárlása – K. É. – 14774/2008)
Közoktatási és Közmûvelõdési Intézmények Gazdasági
Ellátó Szervezete [élelmiszer-beszerzés (I., II., III., IV.,
V. csoportok) – K. É. – 14845/2008]
Magyar Közút Kht. (kétrétegû KFB 0/8 kevert záróréteg készítése – K. É. – 14829/2008)
Magyar Posta Zrt. [ajánlatkérõ központi régiójának
és kelet-magyarországi régiójának hivatali helyiségeiben (postáiban), irodaépületeiben, valamint logisztikai
épületeiben található vagyonvédelmi rendszerek kiépítése, bõvítése, valamint a meglévõ eszközök leszerelése
(581 278 Ft) – K. É. – 14910/2008]
Magyar Posta Zrt. (Szentlõrincen új posta építése
– K. É. – 16981/2008)
Magyar Posta Zrt. (kerékpárok, utánfutók gyártása,
szállítása és a kerékpárok karbantartása és eseti javítása – K. É. – 15768/2008)
Magyar Posta Zrt. [öntapadós fóliatasak gyártása és
szállítása (115 430 000 Ft) – K. É. – 17049/2008]
MÁV Zrt. (féksaru, rögzítõsaru MÁVSZ 2826 szerinti javítása – 6000 db – 38 220 000 Ft – K. É. –
14823/2008)
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MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. [a Spectrum rendszeren menetrend-elõkészítés (2008-0032) – DynaData – K. É. – 18159/2008]
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ (sükösdi és az atkári teljesítményvizsgáló állomások takarmányellátása fajtakísérleti tápokkal – K. É. –
14773/2008)
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ (különbözõ nyomdai áruk beszerzése, 2 187 80 db +
3 647 850 db – Pátria Nyomda – K. É. – 14982/2008)
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ (különbözõ nyomdai áruk beszerzése, 2 187 180 db +
3 647 850 db – HTS-ART Kft. – K. É. – 14983/2008)
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ (különbözõ nyomdai áruk beszerzése, 2 187 180 db +
3 647 850 db – Állami Nyomda Nyrt. – K. É. –
14984/2008)
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ (különbözõ nyomdai áruk beszerzése, 2 187 180 db +
3 647 850 db – Piremon Kht. – K. É. – 14985/2008)
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ (különbözõ nyomdai áruk beszerzése, 2 187 180 db +
3 647 850 db – Piremon Kht. – 7. részteljesítés: termésbecslési jelentõtömb – K. É. – 14987/2008)
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ (különbözõ nyomdai áruk beszerzése, 2 187 180 db +
3 647 850 db – Piremon Kht. – 8. részteljesítés: kiadványok beszerzése – K. É. – 14988/2008)
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ (különbözõ nyomdai áruk beszerzése, 2 187 180 db +
3 647 850 db – Piremon Kht. – 9. részteljesítés: sokszorosítás – K. É. – 14989/2008)
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ (különbözõ nyomdai áruk beszerzése, 2 187 180 db +
3 647 850 db – Állami Nyomda Nyrt. 6. sz. részteljesítés: vadkísérõ jegy – K. É. – 14991/2008)
Miniszterelnöki Hivatal [2008. március 15-i nemzeti
ünnep központi állami rendezvényeinek, valamint
2008. elsõ félévében egyéb országos jelentõségû események megszervezése és lebonyolítása (különösen május
1. és június 16. központi állami rendezvények) – K. É. –
16018/2008]
Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet (szakiskolai fejlesztési program II. keretében angol és német
nyelvterületen háromhetes külföldi nyelvtanfolyamok
megszervezése és lebonyolítása szakiskolai osztályokban szakmai tantárgyat tanító tanárok és szakoktatók
részére, 74 fõ, azaz 4 csoport részére – K. É. –
14907/2008)
Nyírbátor Város Önkormányzata [Nyírbátor, Gyulaji–Táncsics–Bóni utcák közötti terület út- és közmûellátása (67 820 000 Ft) – K. É. – 15158/2008]
Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (Kis-Balaton turisztikai fejlesztése címû projekt keretén belül kiállítás felújítása, vízi élõvilág be-
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mutatása, touch infó és mikroszkóp beszerzése – K. É. –
14992/2008)
Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (Kis-Balaton turisztikai fejlesztése címû projekt keretén belül webkamerás rendszer kiépítése
– K. É. – 14993/2008)
Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság (mûszaki
mentõ gépjármûvek szállítása – K. É. – 18376/2008)
RING-GOLD Kft. (gumikerekes kotró-rakodó gép
beszerzése – K. É. – 14821/2008)
Szegedi Tudományegyetem (hemodinamikai anyagok
beszerzése 78 tételsor, 45 240 db/év – K. É. –
14841/2008)
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(szennyvíz-elvezetési és -tisztítási rendszer fejlesztése
projekthez kapcsolódó szakértõi segítségnyújtás a
mérnök/mûszaki ellenõri tevékenység ellátására
– K. É. – 16525/2008)
Tiszaföldvár Város Önkormányzata (szennyvízcsatorna-építés Tiszaföldvár belterületén – K. É. –
18306/2008)
Tiszaroff Község Önkormányzata [Tiszaroff és társtelepülései (Tiszagyenda, Tiszabura) közös szennyvíztisztító telep, valamint Tiszaroff és Tiszagyenda
szennyvízcsatornázási és távvezeték-kiépítési kiviteli
terveinek elkészítése és kivitelezése – K. É. –
16400/2008]
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (Veszprém város csapadékcsatorna-hálózata mûszaki adatainak meghatározása – K. É. – 18265/2008)
Zala Megyei Kórház [élelmiszer-beszerzés (hús-, húskészítmények) – K. É. – 17253/2008]

A Közbeszerzési Döntõbizottság határozatai
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (KÉSZ Zrt. és az OMS-INNOTERVKÖZGÉP Konzorcium kérelme Debrecen Megyei
Jogú Város Önkormányzata ellen – ügyiratszám:
D.398/25/2008)
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (A.S.A. Hódmezõvásárhely Köztisztasági
Kft. kérelme Maroslele Község Önkormányzata ellen –
ügyiratszám: D.404/11/2008)
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (New York Nyelviskola Képzési és Vizsgacentrum Kft. kérelme a Honvédelmi Minisztérium
Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség ellen – ügyiratszám: D.405/12/2008)
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (Észak-alföldi Regionális Közigazgatási
Hivatal kérelme Hajdúbagos Község Önkormányzata
ellen – ügyiratszám: D.406/11/2008)
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Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (FÕKERT Parkfenntartó, Kertészeti és
Szolgáltató Kft. kérelme Miskolc Megyei Jogú Város
Önkormányzata ellen – ügyiratszám: D.411/14/2008)
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (PREMIER Ablakrendszerek Kft. kérelme a Kõbányai Vagyonkezelõ Zrt. ellen – ügyiratszám:
D.412/7/2008)
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (CIB Bank Zrt. kérelme Kalocsa Város
Önkormányzata ellen – ügyiratszám: D.414/11/2008)
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési
Döntõbizottság elnöke kezdeményezése és a Magyar
Aszfalt Kft. kérelme Jászberény Város Önkormányzata ellen – ügyiratszám: D.415/5/2008)
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (A.S.A. Magyarország Környezetvédelem és Hulladékgazdálkodás Kft. és a REMONDIS
Hulladékgazdálkodási Kft. kérelme Siófok Város Önkormányzata ellen – ügyiratszám: D.416/11/2008)
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (Skoda Transportation s.r.o. kérelme
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata ellen –
ügyiratszám: D.421/15/2008)
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (Közbeszerzések Tanácsa elnöke által
kezdeményezett eljárás az Avastetõi Általános, Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvû Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény ellen – ügyiratszám:
D.423/7/2008)
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (Németh és Társa Kft. kérelme a Budapest Fõváros XVII. Kerület Rákosmente Önkormányzata ellen – ügyiratszám: D.424/7/2008)
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság határozata („Gyõri Oxford” Bt. kérelme a Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség ellen – ügyiratszám: D.426/13/2008)
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (GlaxoSmithKline kérelme Kaposvár
Megyei Jogú Város Önkormányzata ellen – ügyiratszám: D.427/14/2008)
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság határozata („HALKER” Élelmiszer és Iparcikk
Kereskedelmi Kft. kérelme a Pálhalmai Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet ellen – ügyiratszám:
D.428/14/2008)
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (DH Konzorcium kérelme a Homokháti
Kistérségi Többcélú Társulás ellen – ügyiratszám:
D.433/10/2008)
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Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (Escort Védelmi Szolgálat Kft. kérelme
a Magyar Államkincstár ellen – ügyiratszám:
D.435/10/2008)
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Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (Elamen Kereskedelmi és Vendéglátó
Zrt. kérelme Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló
Önkormányzata ellen – ügyiratszám: D.443/10/2008)

A Közbeszerzési Értesítõ 133. számának (2008. november 14.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK
Ajánlati felhívás
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (közvélemény-kutatási feladatok lebonyolítása – K. É. – 17699/2008)
Vízügyi és Környezetvédelmi Központ Igazgatóság
(megbízási szerzõdés a hanyi–tiszasülyi árvízszintcsökkentõ tározó projekttel kapcsolatos PR-szolgáltatási
feladatok ellátására – K. É. – 18127/2008)

Részvételi felhívás
Agrármarketing Centrum (a magyar bor és borturizmus imázsfilmjeinek teljes körû elkészítése – beleértve
a kreatív koncepció kidolgozását –, valamint a kapcsolódó gyártási munkálatokat – K. É. – 17424/2008)
Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (nagyvállalati
pályázatkezelési folyamatokat támogató Workflowrendszer a MAG Zrt. részére – K. É. – 18278/2008)
Városi Kincstár (villamos energia beszerzése – K. É. –
17774/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Debrecen 2. sz. villamosvonala fejlesztésének mérnöki felügyelete – K. É. – 17873/2008)
Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai
Ügynökség (tûzoltó készülékek beszerzése – K. É. –
18157/2008)
Magyar Közút Kht. (burkolatfelújítás 2008. I. – K. É. –
17746/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (41. sz. fõút
53+474 km-szelvényben lévõ vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Tisza-híd és a csatlakozó ártéri szakaszok
felújítási munkáinak elvégzése – K. É. – 17786/2008)
Országgyûlés Hivatala [az Országház 4–8. számú homlokzatai felújítása (324/2008.) – K. É. – 18318/2008]

Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet [épülettakarítási szolgáltatás megrendelése (SG-362)
– K. É. – 18231/2008]

Tájékoztató az eljárás eredményérõl – egyes ágazatokban
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XVIII. ker.,
Fedezék utca; Fedezék utca 1. szám és 3. szám közötti
szakaszán (hrsz.: 154684.) gázelosztó vezeték létesítése
– K. É. – 18351/2008]
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest II. ker., Darázs utca 1. sz. elõtti szakaszon (hrsz.: 14958/15.) gázelosztó vezeték létesítése – K. É. – 18352/2008]
Komlói Fûtõerõmû Zrt. [vegyes erdei keményfaapríték
tüzelõanyag beszerzése (TED) – K. É. – 18245/2008]

Módosítás
Budapest Fõváros Önkormányzata (a BKSZT-beruházás befejezõ szakaszában felmerülõ speciális tanácsadói feladatok ellátása, az ajánlati felhívás módosítása
– K. É. – 18383/2008)
Budapest Gyógyfürdõi és Hévizei Zrt. [Budapest
Gyógyfürdõi és Hévizei Zrt. kezelésébe tartozó strandés gyógyfürdõkben, uszodákban (intézményekben) integrált fürdõirányítási rendszer kiépítése, bérbe adása
és üzemeltetése tárgyú ajánlati felhívás módosítása
– K. É. – 18046/2008]
Vám- és Pénzügyõrség Szociális, Egészségügyi és Kulturális Központja (élelmiszerek beszerzése 2009–2010.
évre a VPSZEKK részére – K. É. – 17780/2008)

Visszavonás
Bakony Volán Zrt. (autóbuszbeszerzés – K. É. –
18241/2008)
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata [kaposvári uszoda és gyógyfürdõ komplex egészségturisztikai
fejlesztésére vonatkozó építési beruházás lebonyolítói
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(FIDIC szerinti mérnöki) és mûszaki ellenõri feladatainak ellátása tárgyában indított eljárás visszavonása
– K. É. – 18363/2008]

Az egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása
Budapest Fõváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata (családok átmeneti otthona és gyermekek átmeneti otthona szolgáltatásainak biztosítása – K. É. –
18474/2008)
Debreceni Sportcentrum Kht. (vagyonvédelmi, parkoltatási és portaszolgálati feladatok ellátása – K. É. –
18309/2008)
Újfehértó Város Önkormányzata (3000 adagos fõzõkonyha üzemeltetésével közétkeztetési szolgáltatás ellátása – K. É. – 18081/2008)

Az egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása
Balatonalmádi Város Önkormányzata (Budai Nagy
Antal u.–Batthyány utcák útburkolat-felújítási munkái – K. É. – 17218/2008)
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (nyílászárócsere és épületfelújítás az ajánlatkérõ három intézményében – K. É. – 18513/2008)
Budapest Fõváros X. Kerület Kõbánya Önkormányzata
(ajánlatkérõ közigazgatási területén lakossági bejelentésre azonnal elvégzendõ kültéri munkák – K. É. –
17878/2008)
Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola
(informatikai eszközök beszerzése – K. É. –
18335/2008)
Dobos Baromfitenyésztõ Kft. (Tiszaföldvár 0237/11.
és 081/3. hrsz.-on almostrágya-kezelés korszerûsítése
– K. É. – 17754/2008)
Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. (épülettakarítási
szolgáltatások megrendelése – Educatio Kht. – K. É. –
18577/2008)
Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása – KEOP árvízvédelmi fejlesztések tárgyú projektekhez – K. É. – 18400/2008)
Felsõ-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság [tanyahajók javítási munkái (vízvonal alatti lemezcseréje, szükség szerint bordázat cseréje) – K. É. –
18162/2008]
Ferencvárosi Önkormányzat (számítástechnikai hardvereszközök beszerzése – K. É. – 18156/2008)
Ferencvárosi Önkormányzat (Budapest IX. kerület
környezeti állapotának felmérése – K. É. – 18437/2008)
Fõvárosi Bíróság (eredeti nyomtatótonerek beszerzése – K. É. – 17594/2008)
Hagyományok Háza (a Hagyományok Háza céges
nyomtatványainak, valamint reklám- és propaganda-
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anyagainak, kiadványainak nyomdai kivitelezése és
részbeni terjesztése – K. É. – 18398/2008)
Hajdúdorogi Bocskai Szarvasmarha-tenyésztõ Kft.
(I. rész: szippantó tartálykocsi beszerzése, II. rész: teleszkópos rakodógép és önjáró univerzális rakodógép
beszerzése – K. É. – 17812/2008)
Hajnóczy József Kollégium (takarítási feladatok ellátása – K. É. – 17816/2008)
HRC 56 Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (CNC
függõleges megmunkáló központ beszerzése – K. É. –
18574/2008)
Jászboldogháza Község Önkormányzata (strandfürdõ
korszerûsítése – K. É. – 18284/2008)
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat (Tokodaltáró – K. É. – 18076/2008)
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal [a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) részére 2 db combi és 5 db sedan típusú személygépkocsi
beszerzése a dokumentációban részletezettek szerint
– K. É. – 18340/2008]
Magyar Rádió Részvénytársaság (Magyar Rádió Zrt.
részére újságbeszerzés 2008. – K. É. – 18234/2008)
Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és Középiskola
(takarítási feladatok ellátása – K. É. – 17814/2008)
Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium
(takarítási feladatok ellátása – K. É. – 17813/2008)
Motiváció Mozgássérülteket Segítõ Alapítvány [OKJ-s
képzések lebonyolítása: számítógép-szerelõ, -karbantartó, irodai asszisztens (kiegészítve angol nyelv és
számítástechnikai ismeretek oktatásával) – K. É. –
18433/2008]
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata (élelmiszerbeszerzés – K. É. – 17926/2008)
Nyírmihálydi Község Önkormányzata (Nyírmihálydi,
Vasút u. 23. szám alatt lévõ Idõsek Szállást Biztosító Intézetének felújítása és bõvítése – K. É. – 18553/2008)
Pollack Mihály Mûszaki Szakközépiskola, Szakiskola
és Kollégium (takarítási feladatok ellátása – K. É. –
17817/2008)
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
(városgondokság kezelésében lévõ közterületeken faés cserjetelepítési munkák elvégzése – K. É. –
18082/2008)
Tapolca Város Önkormányzata (útfelújítás – K. É. –
18047/2008)
Településellátó Szervezet Göd (háromtengelyes, kommunális szemét szállítására és konténeres szemét szállítására alkalmas tehergépkocsi beszerzése 4 éves korig,
lízingkonstrukcióban – K. É. – 18279/2008)
Tiszaújváros Város Önkormányzata (hardver-, szoftvereszközök beszerzése és operációs rendszerek telepítése a polgármesteri hivatal részére – K. É. –
18168/2008)
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Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény (takarítási feladatok ellátása – K. É. – 17818/2008)
Veszprém Megyei Bíróság (Veszprém megyei bírósági épületek komplex akadálymentesítésének kivitelezése – K. É. – 18575/2008)
Veszprém Megyei Földhivatal [gépjármûvek bérleti
és üzembentartói (flottakezelési) szerzõdése 5 évre
– K. É. – 18163/2008]

Ajánlati felhívás
Budapest Fõváros X. Kerület Kõbánya Önkormányzata
(Budapest X. kerület, Szent László tér 16. sz. alatt található irodaépület takarítása, gondnoki feladatainak ellátása – K. É. – 17883/2008)
Budapest Fõváros X. Kerület Kõbánya Önkormányzata
(Budapest X. kerület területén több helyszínen járdák
építése – K. É. – 17884/2008)
Budapesti Fegyház és Börtön (étkezési utalványok beszerzése 500 fõ részére, személyenként 6000 Ft névértékben – K. É. – 17349/2008)
Gondozási Központ (élelmiszerek, élelmezési alapanyagok beszerzése – K. É. – 18199/2008)
Ibrány Város Önkormányzata [Ibrány Város Önkormányzata részére útfelújítás és -szélesítés, valamint
csapadékvízcsatorna-építés, járda- és útátjáró- (vasúti
átjáró) építés, valamint a beruházáshoz kapcsolódó
közmûkiváltások megvalósítása – K. É. – 17766/2008]
Mórahalom Város Önkormányzata (Homokháti Térségi Agráripari Park infrastruktúrájának fejlesztése
– Guczi sor mentén lévõ ingatlanokon víz- és szennyvízcsatorna, a Röszkei út melletti területeken szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése – K. É. – 18539/2008)
Nemzeti Hírközlési Hatóság (az NHH irodaháza homlokzatának felújítása – K. É. – 18462/2008)
Országos Rendõr-fõkapitányság (az ORFK hivatásos
szolgálati idõ után járó rendõrségi szolgálati jelek beszerzése – K. É. – 18118/2008)
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház (traumatológiai
anyagok beszerzése – K. É. – 17912/2008)
Semmelweis Egyetem (étkeztetési szolgáltatás – K. É.
– 17753/2008)
Somogy Megyei Önkormányzat (Somogy Megyei Önkormányzat 2 intézményének akadálymentesítése
– K. É. – 17792/2008)

Ajánlati felhívás – egyes ágazatokban
Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. (granulált aktív szenes szûrõk aktív szeneinek reaktiválása – K. É. –
18302/2008)
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Részvételi felhívás
GALLUS-Bársonyos Kft. (Gallus-Bársonyos Kft. mezõgazdaságigép-beszerzése – K. É. – 18329/2008)

Elõzetes összesített tájékoztató
Balatonlelle Város Önkormányzata (Balatonlelle város
Szent István u., Móló sétány, Napospart u. és Zöldlugas
köz csapadékvíz-csatorna építése – K. É. – 18394/2008)
Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (tájékoztató a Vám- és Pénzügyõrség beszerzéseirõl
– K. É. – 18049/2008)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl
Cano Sertéstenyésztõ Kft. (EMVA állattartó telep
korszerûsítéséhez kapcsolódó építések – K. É. –
17709/2008)
Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány (az EGT &
Norvég Finanszírozási Mechanizmusok keretében támogatásközvetítõi és projektmenedzsment-szakértõi
feladatok ellátása – K. É. – 18576/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)
Budapest Fõváros II. Kerületi Önkormányzat (Budapest Fõváros II. Kerületi Önkormányzat hivatalainak õrzés-védelmi és takarítási munkái – K. É. –
14477/2008)
Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. (takarítási szolgáltatások ellátása – K. É. – 14357/2008)
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
(PACS-rendszer beszerzése és üzembe helyezése
– K. É. – 18362/2008)
Honvédelmi Minisztérium (rakodó földmunkagép beszerzése – K. É. – 18515/2008)
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (az új bûnügyi nyilvántartó rendszer kialakítása és alkalmazásfejlesztési szolgáltatások nyújtása – K. É. – 18438/2008)
Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (KSzF) (orvosi
sebészeti és vizsgáló kesztyûk szállítása – K. É. –
18339/2008)
MÁV ZRt. Központi Közbeszerzési Osztály [épületszerkezeti karbantartási munkákra irányuló keretmegállapodásos eljárás, 4. részajánlat (Szombathely)
második rész – K. É. – 18429/2008]
MÁV Zrt. Központi Közbeszerzési Osztály [épületszerkezeti karbantartási munkákra irányuló keretmegállapodásos eljárás, 7. részajánlat (Pécs régió) második rész – K. É. – 18454/2008]
MTI Zrt. (takarítás 2008 – K. É. – 17989/2008)
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Strukturális Alapok Programiroda [STRAPI által kezelt 2 db HEFOP intézkedés (HEFOP 4.3 és HEFOP
4.4) kommunikációs kampányának teljes körû megszervezése, lebonyolítása háromhetes kampány keretében a dokumentációban megadott városokban, résztvevõkkel és feladatokkal – K. É. – 18203/2008)
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (bankszámlavezetés, valamint az ehhez kapcsolódó pénzügyi
szolgáltatások beszerzése – K. É. – 18108/2008)
Vasút-egészségügyi Szolgáltató Kht. [labordiagnosztikai szolgáltatás megrendelése (SG-402) – K. É. –
18358/2008]
Vértes Volán Zrt. (közforgalmú autóbuszjáratok alvállalkozásban történõ üzemeltetése Komárom-Esztergom megyében – K. É. – 14364/2008)
Zala Megyei Kórház (baromfihús- és húskészítmények beszerzése – K. É. – 18267/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)
Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (ipari kivitelû PDA-k
szállítása – K. É. – 17809/2008)
Bugac Nagyközség Önkormányzata (Bugac Nagyközség Önkormányzata úthálózatának és csatornarendszerének fenntartása, fejlesztése – K. É. – 18440/2008)
Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. [fõdarabfelújító
mûhely tetõszerkezeti rekonstrukciója (K526) – K. É. –
14433/2008]
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (egyszer használatos steril mûtéti textília beszerzése – K. É.
– 18292/2008)
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (intraaortikus ballonpumpa beszerzése – K. É. –
18355/2008)
Legfõbb Ügyészség (a Bajai Városi Ügyészség helyiségeinek belsõ felújítása – K. É. – 18548/2008)
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata (folyószámla-hitelkeretszerzõdés – K. É. – 14744/2008)
Mûvészetek Palotája Kulturális Szolgáltató Kft.
(nyomtatványok és kiadványok kivitelezése – K. É. –
18342/2008)
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (az ajánlatkérõ munkatársainak elhelyezésére szolgáló ingatlan
bérlete – K. É. – 18555/2008)
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megjelent ajánlati felhívás egyes ágazatokban visszavonása – K. É. – 17807/2008)
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
(HPV-vírus elleni oltóanyag beszerzése – K. É. –
18491/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról
Budapest Fõváros Önkormányzata Fõpolgármesteri Hivatal (a BKSZT-beruházás keretében történõ szivattyútelepek rekonstrukciója – K. É. – 18295/2008)
Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat (Budapest XVI. kerület, Lemhényi Dezsõ Általános Iskola
részleges felújítása és akadálymentesítése I. ütem
– K. É. – 18537/2008)
Mahart-Szabadkikötõ Zrt. (környezetbarát közlekedési infrastruktúra fejlesztésére, beruházás kivitelezésére irányuló vállalkozási szerzõdés módosítása
– K. É. – 17581/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (M0 autóút keleti
szektor, 31. sz. és 3. sz. fõutak közötti szakasz építési
munkái – K. É. – 18256/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [az M0 autóút keleti szektor, 4. sz. és 31. sz. fõutak (42+200–48+900
km-szelvény) közötti szakasz építési munkáinak megvalósítása – K. É. – 18289/2008]
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (M7 autópálya
22+995 km-szelvényben lévõ csomópont és a 8104. jelû
út közötti útszakasz kiépítése – K. É. – 18357/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [M0 autóút keleti
szektor, 3. sz. fõút–M3 autópálya (59,8 km–68,7
km-szelvény) közötti szakaszának, valamint a csatlakozó építmények építési munkáinak megvalósítása
– K. É. – 18366/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [M0-s autóút keleti szektor, 3. sz. fõút–M3 autópálya (59,8–68,7
km-szelvény) közötti szakaszának, valamint a csatlakozó építmények építési munkáinak megvalósítása
– K. É. – 18370/2008]
Pesterzsébet Önkormányzata (tanuszoda építése
– K. É. – 18461/2008)
Tolna Megyei Bíróság (345 db ablakcsere és járulékos
munkái – K. É. – 14749/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl
Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról vagy módosításáról
Budapesti Gazdasági Fõiskola (õrzés – módosítás
– K. É. – 18593/2008)
Pannon Hõerõmû Energiatermelõ, Kereskedelmi és
Szolgáltató Zrt. (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. szeptember 19-i, 109. számában K. É. – 14615/2008. számon

Alba Volán Zrt. (közforgalmú autóbuszjáratok
alvállalkozásban történõ üzemeltetése évi mintegy
1 100 000 km teljesítménnyel, minimum 15 db forgalmi, dízelüzemû autóbusszal – K. É. – 17073/2008)
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Fõvárosi Intézete (hõenergetikai szolgáltatás biztosítása
15 éven át – K. É. – 14206/2008)
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Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Fõvárosi Intézete (az ÁNTSZ Budapest Fõvárosi Intézete
épületének munkanaponkénti takarítása – K. É. –
16363/2008)
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (laboratóriumi hematológiai reagensek beszerzése 15 000 vizsgálat/év – 2 400 000 Ft – Diagon Kft. – K. É. –
15444/2008)
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (12 havi
gerincsebészeti implantátum beszerzése 3., 4., 5., 6.,
9. tétel, 118 db, 34 232 000 – KONSENS Kft. – K. É. –
17250/2008)
Bajai Kórház (veszélyes hulladék átvétele, szállítása,
ártalmatlanítása – K. É. – 16394/2008)
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (Budapest I., Szalag u. 20. sz. épület komplett felújítása
– K. É. – 18403/2008)
Budapesti Közlekedési Zrt. (63/T-29/2005. számú keretszerzõdés, általános festékek és segédanyagok szállítása – K. É. – 15413/2008)
Budapesti Közlekedési Zrt. (BKV Zrt. 63/T-007/A/
2006. – általános és speciális csapágyak szállítása, autóbusz és trolibusz jármûvekhez speciális csapágyak
szállítása – 70 400 db/év – K. É. – 16384/2008)
Budapesti
Közlekedési
Zrt.
(BKV
Zrt.
63/T-007/B/2006. – általános és speciális csapágyak
szállítása, metró- és MFAV-, valamint HÉV-jármûvekhez speciális csapágyak szállítása – 2910 db/év – K. É. –
16386/2008)
Budapesti Közlekedési Zrt. (BKV Zrt. 63/T-33/2005. –
466 db/év lúgos akkumulátor szállítása metrójármûvekhez – K. É. – 16391/2008)
Budapesti Közlekedési Zrt. (budapesti 4. számú metróvonal építésével összefüggõ PR- és kommunikációs
feladatok ellátása – SKBH Kft. – Sawyer Miller Group
– K. É. – 16518/2008)
Budapesti Közlekedési Zrt. (budapesti 4. sz. metróvonal I. szakaszának építéséhez kapcsolódó biztosítási tanácsadói feladatok ellátása – EON Magyarország Biztosítási Alkusz Kft. – K. É. – 16520/2008)
Budapesti Közlekedési Zrt. (budapesti 4-es metró
I. szakasz 06/C szerzõdés: Keleti pu. állomás szerkezetmegépítése – BPV Metro 4 Konzorcium – K. É. –
16521/2008)
Budapesti Közlekedési Zrt. (budapesti 4-es metró
I. szakasz 06/B szerzõdés: Népszínház utca állomás szerkezetmegépítése – BPV Metro 4 Konzorcium
– K. É. – 16522/2008)
Budapesti Közlekedési Zrt. (budapesti 4-es metró
I. szakasz 06/A szerzõdés: Rákóczi tér állomás szerkezetmegépítése – BPV Metro 4 Konzorcium – K. É. –
16523/2008)
Budapesti Közlekedési Zrt. (könnyûfém-kohászati
termékek szállítása – ALESTES Bt. – 7200 kg/év –
34 602 811 Ft/3 év + áfa – K. É. – 17125/2008)
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Budapesti Közlekedési Zrt. [vaskohászati termékek
szállítása (72 888 530 Ft) – K. É. – 17198/2008]
Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
(tisztítószer és háztartási papíráru beszerzése – K. É. –
16396/2008)
Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
[északi terület külsõ tûzivízhálózatának felújítása
– II. ütem (220 m) – K. É. – 15212/2008]
Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
(a BME felvonóinak karbantartása és üzemeltetése
38 db személyfelvonó, 10 db teherfelvonó és 9 db lépcsõn járó berendezés vonatkozásában – K. É. –
16701/2008)
Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
(BME pályázati projektjeinek pénzügyi auditálása,
könyvvizsgálata – K. É. – 16703/2008)
Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
[a BME GTK Szociológiai és Kommunikációs Tanszéken fejlesztett iWork Keynote platformú tanítási segédletekkel kompatibilis 10 db Apple vagy azzal egyenértékû típusú gyártói platformú asztali számítógép
(9 598 548 Ft) – K. É. – 16101/2008]
Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (távhõvezetéki kivitelezések II/2008. – K. É. – 18448/2008)
Budapesti Történeti Múzeum (megelõzõ régészeti feltárás kézi földmunkájának elvégzése Budapest III.,
Csúcshegy–Harsánylejtõ – K. É. – 16558/2008]
Csongrád Megyei Önkormányzat Mellkasi Betegségek Szakkórháza [különféle élelmiszerek beszerzése
részajánlati körben, összesen 32 756 kg, 16 505 liter,
27 902 db (15 805 593 Ft + áfa) – K. É. – 15228/2008]
Debreceni Hõszolgáltató Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (Fazekas Mihály Általános Iskola távhõszolgáltató rendszerbe való bekapcsolásához primer
bekötõ vezeték és hõközpont építése – K. É. –
17014/2008)
Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. [helyszín bérlete
az ajánlatkérõ részére a 2008 Nemzetközi Oktatási
Szakkiállításhoz, 2 nap (14 000 000 Ft + áfa) – K. É. –
17072/2008]
Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (Gyõr-Gönyû országos közforgalmú kikötõ intermodális központ közlekedési kapcsolatainak fejlesztése
tárgyú projektben lebonyolító beszerzése – K. É. –
18020/2008)
Ferencvárosi Önkormányzat (intézmények részleges
felújítása – IX., Ráday u. 46. bölcsõde, 3 db gázkazán,
2 db kémény cseréje – 15 930 203 Ft – K. É. –
15507/2008)
Ferencvárosi Önkormányzat (intézmények részleges
felújítása – bölcsõdék, óvodák, iskolák vizesblokkjainak felújítása 363 m2 alapterületen – vízhálózatcsere
130 fm, csatornahálózat-csere 114 fm, zsírfogók beépítése 3 db, központifûtés-szerelvények cseréje 718 db
– 46 022 237 Ft – K. É. – 15509/2008)
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Ferencvárosi Önkormányzat (1095 Budapest, Gát
u. 20. fszt. 1. szám alatti, az önkormányzat tulajdonában álló 26,70 m2 alapterületû lakás teljes felújítása
– K. É. – 16253/2008)
Ferencvárosi Önkormányzat (a polgármesteri hivatal
részére 85 500 db, illetve csomag irodai papíráru és irodaszer beszerzése – K. É. – 16388/2008)
Ferencvárosi Önkormányzat [számítástechnikai kellékek beszerzése 3700 db, illetve csomag (toner, festékszalag, egér, DVD stb.) – K. É. – 16390/2008]
Ferencvárosi Önkormányzat (1096 Budapest, Sobieski
u. 38. fszt. 5. szám alatti, az önkormányzat tulajdonában álló 59,67 m2 alapterületû lakás teljes felújítása
– K. É. – 16984/2008)
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XX. kerület,
Mártírok útja–Kulcsár utcai körzeti nyomásszabályozó (hrsz.: 175624/1.) rekonstrukciójához bekötõvezetékek létesítése – K. É. – 16195/2008)
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest VIII. kerület, Mátyás tér; Nagyfuvaros utca–Homok utca közötti
szakaszán (35095) gázelosztó vezeték létesítése – K. É. –
16199/2008]
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XVII. kerület, Összefogás utcai körzeti nyomásszabályozó (hrsz.:
121540/9.) rekonstrukciójához bekötõvezetékek létesítése – K. É. – 16201/2008]
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XII. kerület,
Lelesz utca; Hadik András utca–Alsó Svábhegyi út közötti szakaszán (hrsz.: 10367/2.) gázelosztó vezeték létesítése – K. É. – 16203/2008]
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XIV. kerület, Mogyoródi út, Mexikói út–Mogyoródi út 32. szám
közötti szakaszán (hrsz.: 32076/2.) gázelosztó vezeték
létesítése – K. É. – 16561/2008]
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XI. ker.,
Hengermalom út; Fehérvári út–Budafoki út közötti
szakaszán (hrsz.: 4022/2.) gázelosztó vezeték létesítése
– K. É. – 17083/2008]
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XII. kerület,
Apor Vilmos tér, Jagelló út–Apor Vilmos tér 20. szám
közötti szakaszán (hrsz.: 8204/10.) gázelosztó vezeték
létesítése – K. É. – 17085/2008]
Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [XVII. ker., Nyeremény u. (Szabadság sgt.–Nyeremény u. 29. között) csatorna-rekonstrukció – K. É. – 15366/2008]
Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [IV. ker., Hídláb u.
(Árpád út–Laborfalvi R. u. között) csatornarekonstrukció 42 fm, 12 534 000 Ft – PENTA Kft. – K. É. –
15367/2008]
Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [XXII., Játék u.
(Káldor u.–Tûzoltó u. között) csatornarekonstrukció
– 144 fm , 35 200 000 Ft – SADE Kft. – K. É. –
15368/2008]
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Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [XIII. kerület, Topolya u. (Jász u.–Béke út között) csatornarekonstrukció – K. É. – 15369/2008]
Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. [tömörítõs konténerek beszerzése (K513) – K. É. – 16369/2008]
Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. [rakodógépek beszerzése (K512) – K. É. – 16370/2008]
Fõvárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága
(Vámház körúti Vcsk. gázkazánzház-rekonstrukció kivitelezése – K. É. – 16526/2008)
Galga Menti Mezõgazdasági Termelõ és Szolgáltató
Szövetkezet (tehenészeti telep trágyakezelési mûtárgyainak megépítése – K. É. – 16401/2008)
Gyõr Megyei Jogú Város Útkezelõ Szervezete (Gyõr,
Közlekedésfejlesztés 2008. 1. ütem keretében útburkolat-felújítási és útépítési munkák kivitelezése – 1., 2., 3.,
4., 5. rész – 17 820 145 Ft – K. É. – 17119/2008)
Gyõr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet [élelmezési alapanyagok beszerzése (1–10. termékcsoport) – K. É. – 16445/2008]
Gyõr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat [folyószámlahitel felvétele maximum 700 millió Ft értékben
(42 000 000 Ft) – K. É. – 16131/2008]
Gyula Város Önkormányzata (ajánlatkérõ hivatalának takarítási munkái és veszélyes hulladékok elszállítása, kezelése – K. É. – 16908/2008)
Hajdúsámson Város Önkormányzata (sütõipari termékek – K. É. – 15343/2008)
HM Infrastrukturális Ügynökség (ÁEK III. sz. telephelyén krónikus osztály és rehabilitációs osztály mûködési feltételeinek biztosítása érdekében vizesblokkok
akadálymentesítése, folyosók festése, valamint betegfelvételi vizsgálóhelyiség kialakítása – K. É. –
15380/2008)
Igazságügyi Hivatal (takarítási szolgáltatás – K. É. –
14614/2008)
Karcag Város Önkormányzata (Kátai Gábor Kórház
rekonstrukciós munkái során felmerülõ pótmunkák elvégzése – kiviteli terv – K. É. – 15350/2008)
Kecskeméti Termostar Hõszolgáltató Kft. (távhõvezeték építésére – K. É. – 15223/2008)
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága [I. rész: 1 db
MTZ 952.3. (3) szinkronos mezõgazdasági erõgép
(6 780 000 Ft), 1 db MTZ 820.0. mezõgazdasági erõgép
(5 580 000 Ft) – K. É. – 16138/2008)
Kóka Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala
(oktatási, nevelési intézmények gyermek- és felnõttétkeztetése – K. É. – 14068/2008)
Magyar Nemzeti Bank (az MNB adattárházrendszeréhez kapcsolódó Business Object-termékek szoftverkövetése és oktatási-konzultációs támogatása – 72 000 000 Ft
– PROCESSORG SOFTWARE 82 Kft. – K. É. –
16516/2008)
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Magyar Nemzeti Bank (az épület kazánház-felújítási
munkái és kazánok cseréje – 36 894 000 Ft – Kabinet
3000 Kft. – K. É. – 16517/2008)
Magyar Posta Zrt. (15 db Baumann 1638 HS típusú
nagy teljesítményû levélbélyegzõ gép szállítása, karbantartása – K. É. – 16379/2008)
Magyar Posta Zrt. [postai közremûködõi és egyéb tevékenységek ellátása: postai küldemények kézbesítési,
felvételi szolgáltatás, postai pénzforgalmi szolgáltatás,
kereskedelmi tevékenységekhez kapcsolódó feladatok
(Istenmezeje és Váraszó településeken) – K. É. –
17121/2008]
Magyar Posta Zrt. (SAP-licencvásárlás és SAP-licenckarbantartás – K. É. – 17249/2008)
Magyar Termés TÉSZ Kft. (ingatlan-adásvételi szerzõdés tulajdonjog-fenntartással – SIMBA Hungary
Szolgáltató Ipari és Ker. Kft. – K. É. – 15349/2008)
MÁV Kórház és Rendelõintézet (az ajánlatkérõ székhelyén és telephelyein lévõ épületek takarítása – K. É. –
17221/2008)
MÁV Zrt. (menetrendi anyagok beszerzése – K. É. –
16970/2008)
MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató Egység (különféle kiselemes gumi útátjárók beszerzése – K. É. – 17074/2008)
MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (alternatív
földi menetjegy-ellenõrzés elvégzése – K. É. –
15364/2008)
Mezõcsát Város Önkormányzata (belterületi utcák útburkolatának felújítása – K. É. – 18221/2008)
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal [szõlõszaporítóanyag-jelölõ címkék nyomtatása és szállítása, összesen 1 238 500 db jelölõ címke (7,86 Ft/db + áfa) – K. É. –
15416/2008]
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (számítástechnikai
kellékanyagok beszerzése – K. É. – 15452/2008)
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala (4 darab személygépkocsi beszerzése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala részére – K. É. – 18409/2008)
Országgyûlés Hivatala [két darab személygépkocsi
beszerzése (323/2008.) – K. É. – 18374/2008]
Paks Város Önkormányzata (fix áras vállalkozási szerzõdés szilárd burkolatú belterületi közutak aszfalttal
történõ burkolatfelújítása, korszerûsítése, közmû átépítése, közmûépítés és járulékos munkák elvégzése
– K. É. – 15526/2008)
Pesterzsébet Önkormányzata (útépítések 2008. 1. ütem
– K. É. – 18547/2008)
Petrotár Kõolajtermék-tároló és Kereskedelmi Kft.
(Pétfürdõ, környezeti szennyezettség kármentesítése
– K. É. – 16852/2008)
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház (kórház és telephelyein portaszolgálat és biztonsági szolgálat ellátása –
LHB Inter-Security Kft. – K. É. – 15446/2008)
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Pro Régió – Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Kht. (irodahelybérlés 1089,58 m2
+ 8 db parkoló – K. É. – 16120/2008)
Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kht. (nemzeti radioaktívhulladék-tároló sugárvédelmi ellenõrzõ rendszeréhez szükséges eszközök és berendezések beszerzése
– K. É. – 14742/2008)
Siklós Város Önkormányzata (Siklós-Gyûdi Idõsek
Otthona korszerûsítése, bõvítése – K. É. – 16364/2008)
SIMA ÚT Út- és Közmûépítõ Kft. (forgalomtechnikai
és úttervek elkészítése a Budapest XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában és kezelésében közutak
fenntartási munkáihoz – 3 db kiviteli útterv elkészítése
– UTAS Mérnöki Iroda Kft. – K. É. – 17018/2008)
SIMA ÚT Út- és Közmûépítõ Kft. (forgalomtechnikai
és úttervek elkészítése a Budapest XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában és kezelésében közutak
fenntartási munkáihoz – 1 db kiviteli útterv elkészítése
– Metróber Tervezõ és Tanácsadó Kft. – K. É. –
17019/2008)
SIMA ÚT Út- és Közmûépítõ Kft. (forgalomtechnikai
és úttervek elkészítése a Budapest XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában és kezelésében közutak
fenntartási munkáihoz – 0 db kiviteli útterv elkészítése
– Közlekedés Fõvárosi Tervezõ Iroda Kft. – K. É. –
17020/2008)
Szegedi Tudományegyetem (hagyományos egészségügyi textília beszerzése – K. É. – 17247/2008)
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(2007. évi út- és járdaburkolat-felújítási munkák kivitelezése – Strabag Zrt. – K. É. – 16440/2008)
SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. (a Szombathelyi Kalandváros területén építendõ világítótorony játékeszköz beszerzése
– K. É. – 16596/2008)
Tenk Község Önkormányzata [Tenk község szennyvízelvezetõ rendszerének kiépítése, valamint kommunális szennyvizeinek tisztítására és elhelyezésére szolgáló természetközeli (nyárfás) szennyvíztisztító telep
megvalósítása a kivitelezéshez szükséges tervek elkészítése – K. É. – 18399/2008]
TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. (2008. évi gázelosztó
vezeték rekonstrukciója és kapacitásbõvítés I. ütem
9. blokk, 1,3 km + 5%, 22 900 000 Ft+áfa – Terra
Rossa Kft. – K. É. – 17117/2008)
Újléta Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala
(többfunkciós faluház létesítése – K. É. – 17225/2008)
Vác Város Önkormányzata [Rádi úti kerékpárút építése (21 674 314 Ft) – K. É. – 16132/2008]
Várpalota Város Önkormányzata (Vasút, Báthory, Rákóczi, Felsõinkám, Körmöcbánya, Inotán utcában,
Radnóti, Tési úton, Csernyei és Szabolcska utcában útburkolat-, járdafelújítási, parkolóhely-kialakítási és
térkõburkolási munkák elvégzése – K. É. – 16742/2008)
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Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános Rehabilitációs és Gyógyfürdõ Kórház (csípõ- és térdprotézisek beszerzése – K. É. – 18084/2008)
Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános Rehabilitációs és Gyógyfürdõ Kórház [különféle gyógyszerek
(izotópok, tápszerek, kontrasztanyagok) beszerzése
– K. É. – 18092/2008]
Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános Rehabilitációs és Gyógyfürdõ Kórház [antidecubitus fekvõfe-

2008/47. szám

lület és inkontinencia-védõhuzat beszerzése (29/2008)
– K. É. – 18093/2008]
Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános Rehabilitációs és Gyógyfürdõ Kórház (inkontinencia-anyagok beszerzése – K. É. – 18098/2008)
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Egyesített Bölcsõdék, Zalaegerszeg, Ûrhajós u. 2.
szám alatti tagbölcsõde korszerûsítési munkáinak kivitelezése – K. É. – 16746/2008)

A Közbeszerzési Értesítõ 134. számának (2008. november 17.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK
Ajánlati felhívás
Felsõ-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (beregi komplex árapasztási és ártér-revitalizációs fejlesztés tárgyú beruházással kapcsolatos KEOP
– 2.1.1. Állami tulajdonú árvízvédelmi fejlesztések c.
pályázati felhívás 2. fordulójára benyújtandó pályázat
komplex elõkészítõ munkáinak elkészítése – K. É. –
18101/2008)
HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht. (húsáruk beszerzése a HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht. részére 12 hónapos idõtartamra – K. É. – 18397/2008)
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ [a kérõdzõk szivacsos agysorvadásának (TSE) vizsgálatához szükséges, a kóros prionok kimutatására alkalmas
gyorsteszt, a vizsgálatokhoz szükséges tesztspecifikus
laboratóriumi eszközök, azok karbantartása, szervizelése – K. É. – 17947/2008)
Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. (takarítás a Millenáris Nonprofit Kft.-nél
2009–2010 – K. É. – 17433/2008)
Nemzeti Hírközlési Hatóság (kultúrautalvány beszerzése – K. É. – 18431/2008)
Sármellék Község Önkormányzata (aktualizáló tényfeltárás készítése – K. É. – 17635/2008)
Városi Intézményellátó Szervezet [élelmiszerek szállítása 2009. évben a szociális ellátás konyhái részére
(központi étterem; Napsugár Bölcsõde; Ezüsthíd Gondozóház; Vásárhelyi Pál Óvoda) – K. É. – 18393/2008]

Fejér Megyei Szent György Kórház (távközlési szolgáltatás – K. É. – 17965/2008)
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (gyorsforgalmi utak közútkezelõi tevékenységének ellenõrzése – K. É. – 18381/2008)
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (irattározási szolgáltatás – K. É. – 17917/2008)
Országgyûlés Hivatala [az Országház 4–8. számú homlokzatai felújítása (339/2008.) – K. É. – 18283/2008]
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht. (integrált vállalatirányítási rendszer bevezetése és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása – K. É. –
18347/2008)

Részvételi felhívás – egyes ágazatokban
Volánbusz Zrt. (használt elõvárosi-helyközi autóbuszok szállítása – K. É. – 18210/2008)

Elõzetes tájékoztató hirdetmény
Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága
(a Vám- és Pénzügyõrség beszerzéseire vonatkozó elõzetes összesített tájékoztató – K. É. – 18048/2008)

Idõszakos tájékoztató – egyes ágazatokban
Zala Volán Rt. (1 db + 400% új helyi szóló autóbusz
beszerzése – K. É. – 18321/2008)

Részvételi felhívás
Tájékoztató az eljárás eredményérõl
Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (homokháti vízpótló rendszerhez kapcsolódó
tervezési feladatok – K. É. – 18571/2008)

Budapest Fõváros Önkormányzata (a Helyi Téma idõszakos hetilapban a Fõvárosi Önkormányzat Informá-
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ciós Melléklete elnevezésû 4 oldalas rovatban a sajtóiroda által átadott hírek, tudósítások, elemzések, interjúk megjelentetése – K. É. – 17911/2008)
Budapest Fõváros Önkormányzata (független hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása Budapest Fõváros Önkormányzatának az Európai Unióból
származó forrásból támogatott közbeszerzési eljárásaiban – K. É. – 18296/2008)
Budapest Gyógyfürdõi és Hévizei Zrt. (Széchenyi
Gyógyfürdõ I. ütemében kiegészítõ építési beruházás
megvalósítása – K. É. – 17974/2008)
Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. (takarítási szolgáltatások ellátása – K. É. – 15272/2008)
FELGYÕ-KEV Baromfitenyésztõ, Takarmánygyártó
és Forgalmazó Kft. (Felgyõ, Faragó tanya telepén 10 db
új baromfiistálló építése – K. É. – 17651/2008)
Kalocsa Város Önkormányzata Kórház-Rendelõintézet
(4271/Kalocsa/07. gyógyszerek és infúziók – K. É. –
17806/2008)
Magyar Közút Kht. (ROP burkolatfelújítás 2008 – közép-magyarországi régió – K. É. – 18126/2008)
Magyar Nemzeti Bank (SUN-szerverek és szoftvereszközök szállítása, telepítése, konfigurálása, valamint támogatási szolgáltatás nyújtása 5 évre a beszerzendõ és
a már korábban beszerzett, jelenleg üzemelõ eszközökre – K. É. – 17950/2008)
Magyar Televízió Zrt. (olimpia – EU-tájékoztató
– K. É. – 18209/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (M7 autópálya
Balatonszárszó–Balatonkeresztúr, Nagykanizsa–országhatár, valamint az M70 autópálya Letenye–Tornyiszentmiklós közötti szakaszok üzemi hírközlõrendszer felépítményi részének kivitelezése – K. É. –
16976/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [M30 autópálya
Emõd–Felsõzsolca (M30 ap. 5+500–28+552 km-sz.) közötti szakasz üzemi hírközlõrendszer felépítményi részének (optikai kábel és berendezéseinek) kivitelezése
– K. É. – 16982/2008)
Országos Egészségbiztosítási Pénztár (cochlearis implantátumok beszerzése – K. É. – 18356/2008)
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. – 17802/2008]
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata [Pécs város
központja engedélyezési és tenderterveinek elkészítése
(hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás
eredményérõl tájékoztató) – K. É. – 18310/2008]
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Szombathely, maradványforrás, mérnök, eredmény
EU-közzététel – K. É. – 18032/2008)
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Tájékoztató az eljárás eredményérõl – egyes ágazatokban
Budapesti Közlekedési Zrt. (6 db Ikarus 435 típusú
autóbusz karosszéria- és vázszerkezeti felújítása
– K. É. – 17859/2008)
Budapesti Közlekedési Zrt. (12 db – 50% Ikarus 415
típusú autóbusz-karosszéria és vázszerkezeti felújítása
– K. É. – 17860/2008)

Módosítás
HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú
Társaság [az ajánlatkérõ gondozásában megjelenõ lapok, folyóiratok, kiadványok, könyvek és egyéb anyagok nyomdai elõkészítése, nyomdai kivitelezése (ajánlati felhívás módosítása) – K. É. – 18475/2008]

Helyesbítés
BÁCSVÍZ Zrt. (az Európai Unió Hivatalos Lapjához
2008. szeptember 25-én, K. É. – 15484/2008 számmal
feladott ajánlati felhívás – egyes ágazatokban helyesbítése – K. É. – 16475/2008)
BIOKOM Pécsi Környezetgazdálkodási Kft. (az Európai Unió Hivatalos Lapjához K. É. – 16042/2008 számon 2008. október 3-án feladott részvételi felhívás helyesbítése – K. É. – 17357/2008)
BOTÉSZ Bodzatermelõk Értékesítõ Szövetkezete (az
Európai Unió Hivatalos Lapjához 2008. október 22-én,
K. É. – 17211/2008. számmal feladott ajánlati felhívás
helyesbítése – K. É. – 17752/2008)
Duna Menti Regionális Vízmû Zrt. (az Európai Unió
Hivatalos Lapjához 2008. október 3-án, K. É. –
16044/2008 számmal feladott részvételi felhívás helyesbítése – K. É. – 17369/2008)
HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht. (az Európai
Unió Hivatalos Lapjához 2008. október 13-án, K. É. –
16515/2008 számmal feladott ajánlati felhívás helyesbítése – K. É. – 17381/2008)
Magyar Közút Kht. (az Európai Unió Hivatalos Lapjához K. É. – 17391/2008 számon 2008. október 27-én
feladott ajánlati felhívás helyesbítése – K. É. –
17978/2008)

Az egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása
Hévízgyógyfürdõ és Szent András Reumakórház Kht.
(tófürdõ sürgõsségi ellátása – K. É. – 18516/2008)
Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (Velencei-tavi 2008/2009. téli vízminõség-védelmi
nádvágás és az ahhoz kapcsolódó parttisztítás – K. É. –
18596/2008)
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MNV Zrt. (a magyar állam tulajdonában álló, és az
állami vagyonkörbe tartozó termõföldek budapesti és
országos értékbecslése – K. É. – 17522/2008)
MNV Zrt. (a magyar állam tulajdonában álló, és az
állami vagyonkörbe tartozó termõföldek értékbecslése
– K. É. – 17523/2008)
MTA Kémiai Kutatóközpont (az MTA Kémiai Kutatóközpont villamosenergia-ellátása 2009. és 2010. évben – K. É. – 18620/2008)
MTA Mezõgazdasági Kutatóintézet (az MTA MgKI
villamosenergia-ellátása 2009. és 2010. évben – K. É. –
18619/2008)

Az egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása
9400 Sopron, Kodály tér 2. társasház (vállalkozói szerzõdés keretében elvégzendõ energiatakarékos építõipari felújítási munkák – K. É. – 17793/2008)
Ady Lakásfenntartó Szövetkezet (vállalkozói szerzõdés keretében elvégzendõ energiatakarékos építõipari
felújítási munkák – K. É. – 17899/2008)
Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat (játszótér-kivitelezési munkák és intézményi játszótér-szabványosítások – K. É. – 18681/2008)
Budapest Fõváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
(Erõmû utca 8. szám alatti irodahelyiségek átalakítása
orvosi rendelõvé – K. É. – 18487/2008)
Budapest Fõváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
(Fehérvári út 12. szám alatti szakorvosi rendelõintézet
felvonóinak felújítása és azok járulékos munkái – K. É.
– 18494/2008)
Budapest Fõváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala (irodaszerbeszerzés 2009. évre
– K. É. – 18482/2008)
Budapest Fõváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala (nyomtatópatronok beszerzése
2009. évre – K. É. – 18490/2008)
Budapest Fõváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala (nyomtatványok készítése
2009–2010. évekre – K. É. – 18502/2008)
Budapest Fõváros XIII. Kerületi Önkormányzat [informatikai eszközök (interaktív táblák, projektorok) beszerzése – K. É. – 18588/2008]
Dél-zalai Víz- és Csatornamû Zrt. (szolgáltatási szerzõdés napi és idõszakos takarítás végzésére a Dél-zalai
Víz- és Csatornamû Zrt. székhelyén és telephelyein
– K. É. – 18439/2008)
Energia Központ Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség (számítástechnikai berendezések beszerzése – K. É. – 18215/2008)
Fõvárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és
Rendelõintézet (városi kórházban hõellátó rendszer
korszerûsítése – K. É. – 18000/2008)
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GESZ Móra Ferenc Általános Iskola (élelmiszer-beszerzés – K. É. – 18511/2008)
Gyõr, Barátságpark Lakásszövetkezet (energiatakarékos építõipari felújítási munkák – K. É. – 17794/2008)
Halásztelek Város Önkormányzata (útburkolat-felújítás a Nap, Hajnal, Õsz utcákban – K. É. – 18387/2008)
Hegyalja-BOS Kft. (szervestrágya-tárolók és figyelõkutak létesítésének kivitelezése, csurgaléktárolók létesítésének kivitelezése és vízjogi engedélyének beszerzése – K. É. – 18404/2008)
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata (infrastrukturális építési beruházások közbeszerzési eljárásainak
lebonyolítása a 2008–2009. évben – K. É. – 18379/2008)
Magyar Rádió Részvénytársaság (a Magyar Rádió
Zrt. teljes körû vagyon- és felelõsségbiztosítása, csoportos balesetbiztosítása, gépjármû- és szállításbiztosítása – K. É. – 18501/2008)
MTI Zrt. (gépjármû beszerzése – K. É. – 16691/2008)
Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium
(a kincstári vagyonkezelés elõírásai szerinti nyilvántartási, valamint leltározási tevékenységek ellátása
– K. É. – 18297/2008)
Pápa Város Önkormányzata (Tarczy Lajos Általános
Iskola épületeinek takarítása – K. É. – 17254/2008)
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (KE 09/08/B
– belföldi napilapok, folyóiratok, szaklapok, belföldi és
külföldi online-hozzáférések beszerzése – K. É. –
18554/2008)
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Székesfehérvár, Városház tér 1–2. szám alatti épületek tetõfelújításának tervezése – K. É. – 18464/2008)
Székesfehérvári Épületfenntartó és Hõszolgáltató Zrt.
(személygépjármû beszerzése – K. É. – 18674/2008)
SZMM Budapesti Javítóintézete (élelmiszer-beszerzés
12 hónapra – K. É. – 18670/2008)
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott 12 általános iskolába iskolatej szállítása
2009. január 5.–2009. december 31. között – K. É. –
18171/2008)
Újfehértó Város Önkormányzata (belterületi utak tervezése I. ütem – K. É. – 18080/2008)
Vasút-egészségügyi Szolgáltató Kht. [épületfelújítás
(SG-322.) – K. É. – 18442/2008]
Vasút-egészségügyi Szolgáltató Kht. [fogászati fogyóeszközök beszerzése (SG-359.) – K. É. – 18747/2008]

Ajánlati felhívás
Csongrád Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Otthon
(élelmiszer beszerzése – K. É. – 18007/2008)
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Debrecen város 47 db buszmegállójának korszerûsítése, illetve átépítése – K. É. – 18044/2008)
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Gazdasági Mûszaki Ellátó Szervezet [konyha élelmiszer-ellátáshoz szükséges, I. osztályú minõségi követelményeknek megfelelõ élelmiszeranyagok szállítása
(1–7. kategória) – K. É. – 18517/2008]
Hajdúdorogi Görög Katolikus Püspöki Hivatal (Hit és
Egészség, Máriapócs és Nyírbátor összefogása a vallási
turizmus fejlesztéséért: máriapócsi bazilika és környezete mûemléki restaurálása – K. É. – 18413/2008)
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat (ajánlati felhívás a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mészáros
Lõrinc Gimnázium, Szakképzõ Iskola és Kollégium,
Jászapáti, Juhász Máté út 2–4. sz. alatti kollégiumi
épület átalakítására – K. É. – 18204/2008)
MÁV Zrt. [ajánlatkérõ területén keletkezõ talpfahulladék (EWC 17 02 04*) kezelésére történõ átvétel
(talpfa- és hídgerendahulladék-kezelés) – K. É. –
18330/2008]
Nógrád Megye Önkormányzata (megyeháza homlokzati nyílászáróinak cseréje – K. É. – 17998/2008)
Országgyûlés Hivatala (az Országgyûlés Irodaháza
déli részének fûtés-korszerûsítése, hûtési lehetõség, ellenõrzõ, szabályozó rendszer kiépítése, helyreállítási
munkák elvégzése – K. É. – 18634/2008)
Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata (közétkeztetés – K. É. – 18410/2008)
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(PICK-telepen csapadékvíz-elvezetés és járdaépítés kivitelezése – K. É. – 17103/2008)
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Szombathely kijelölt utcáin csapadékcsatorna fedlapjainak, víznyelõ rácsainak cseréje, szintbe emelése
2009–2011 között – K. É. – 18467/2008)
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Szombathely kijelölt utcáin az aszfaltburkolat repedésjavítási munkáinak elvégzése 2009–2011 között
– K. É. – 18468/2008)
Velence Város Önkormányzata (iskolafelújítás
– K. É. – 18477/2008)
Részvételi felhívás
Hajdúhadház Város Önkormányzata [Bercsényi utca
(Dorogiás–Radnóti Miklós u. közötti szakasz) szilárd
útburkolat és csapadékvíz-elvezetõ hálózat kiépítése
– K. É. – 17323/2008)
Hajdúhadház Város Önkormányzata (Nap utca északi
részén meglévõ csapadékvíz-elvezetõ csatorna rekonstrukciója – K. É. – 17324/2008)
Szegedi Tudományegyetem (SZTE JGYPK HU25 jelû épület felújítási munkái – K. É. – 18826/2008)
Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl
Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (munkaruha- és védõruhabeszerzés – 2008 – K. É. – 18627/2008)
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Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata [biztosítási szolgáltatások megrendelése (SG-404) – K. É. –
18663/2008]
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat (KEMÖ
– oktatási célú gépek beszerzése – K. É. – 17634/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)
Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (hídfelújítások tervezése – 2008 – K. É. – 18583/2008)
Balatonfüred Város Önkormányzata (Balatonfüred,
Fürdõ utca–Köztársaság u. és Noszlopy u. közötti szakasz felújításának útépítési és csapadékvíz-elvezetési munkái, valamint a Köztársaság utca felújítása
– K. É. – 18598/2008)
Budapesti Közlekedési Zrt. (vas-, nehéz-, nemes- és
könnyûfém-kohászati termékek szállítása – K. É. –
14746/2008)
Budapesti Történeti Múzeum [szondázó jellegû vagy
megelõzõ régészeti feltárás elvégzésre (kf-2008/07.)
– K. É. – 15311/2008]
Esztergom Város Önkormányzata (Esztergom – hídlap
– K. É. – 17654/2008)
Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (MAN TGA 26310
típusú gépjármûvekhez alkatrészek beszerzése – K. É.
– 14601/2008)
Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (karbamid szállítása – K. É. – 14602/2008)
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Kaposvár – Cseri park – K. É. – 18172/2008)
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat (KEMÖ
– pszichiátriai betegek otthona – K. É. – 18077/2008)
Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (26 db e-learninges tananyag fejlesztése – K. É. – 14837/2008)
Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (teljesítményértékelési felkészítések a kormányhivataloknál és a központi hivataloknál
– K. É. – 14839/2008)
Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (KSzF) (x86
kompatibilis munkaállomások, note-bookok, TFTmegjelenítõk szállítása – K. É. – 18590/2008)
Magyar Államkincstár (a Magyar Államkincstár területeinek takarítására, nagytakarítására, rovar- és
rágcsálóirtásra – K. É. – 18480/2008)
Magyar Államkincstár (mûemlék épület pirogránit
pártafala homlokzati rekonstrukciójának lebonyolítása – K. É. – 18629/2008)
Magyar Közút Kht. [burkolatfelújítás 2008 II. (mellékutak) (HU) – K. É. – 17986/2008]
MECSEK-ÖKO Zrt. (infrastruktúra 2009–2010.
– K. É. – 18495/2008)
MECSEK-ÖKO Zrt. (villamosenergia-beszerzés
– K. É. – 18507/2008)
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Miniszterelnöki Hivatal (a magyar közigazgatás szervezeti kultúraváltásának és vezetõi stílusváltásának
felgyorsítását elõsegítõ vezetõvé képzési és vezetõ-továbbképzési rendszer kialakítása – K. É. – 17680/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [Budapest-Ferencváros („C” elágazás)–Vecsés (kiz.) vonalszakasz és
a Budapest XVIII. kerület, Üllõi út keresztezésében
lévõ vasúti átjáró átépítéséhez szükséges egyesített tervek elkészítése – K. É. – 18336/2008]
Országos Egészségbiztosítási Pénztár (cochlearis implantátumok beszerzése – K. É. – 18337/2008)
Pécsi Tudományegyetem (portaszolgálat és õrzés-védelem – K. É. – 17417/2008)
Pécsi Tudományegyetem (épülettakarítási szolgáltatás megrendelése – K. É. – 18133/2008)
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
[Szombathely, Kossuth L. u. 1–3. szám alatt lévõ polgármesteri hivatali épület (I. rész), valamint a Bem J.
u. 33. szám alatti bölcsõde-óvoda (II. rész) fûtés-korszerûsítésének tervezési és kivitelezési munkái – K. É. –
14443/2008]

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)
Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (repedezettségvizsgálat
– 2008 – K. É. – 18616/2008)
Bányavagyon-hasznosító Kht. (kútbeálló II. készítése
– K. É. – 18564/2008)
Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat (Budapest XVI. ker., Csömöri úton csapadékcsatorna építése
– K. É. – 18686/2008)
Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat (Budapest XVI. kerületben útburkolat-felújítás III. – K. É. –
18693/2008)
Budapest III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata (ajánlatkérõ részére vezetékes távbeszélõ
szolgáltatás nyújtása – K. É. – 14449/2008)
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (tájékoztató ügyvédi megbízási szerzõdés megkötésérõl
– K. É. – 18201/2008)
Budapesti Történeti Múzeum (felújítási munkálatok
végzése – K. É. – 15312/2008)
Debreceni Hõszolgáltató Zrt. (Debrecen, Szoboszlói
út–István út csomópontban, a felszín alatt haladó NA
600-as nyugati gerincvezeték-szakasz felújítása elõreszigetelt vezetékkel – K. É. – 14444/2008)
Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. (a tanulók iskolai lemorzsolódásának szociológiai vizsgálata elnevezésû kutatás 2008. évi hulláma – K. É. – 13564/2008)
Fonyód Város Önkormányzata (intézményi étkeztetéshez szükséges alapanyagok és élelmiszerek beszerzése
I. osztályú minõségben – K. É. – 12133/2008)
Fõvárosi Önkormányzat Szent János Kórház és
Észak-budai Egyesített Kórházak (ajánlatkérõ a 11. sz.
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épületében kismûtõ, PIC, öltözõ kialakítása az érintett
részek nyílászáróinak cseréjével – K. É. – 18521/2008)
Kiskunhalas Város Önkormányzata (Kiskunhalas,
Dongérvölgyi u. II. szakaszának megépítése – K. É. –
18430/2008)
Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (zámolyi tározó vízoldali rézsûburkolatának
helyreállítása, II. ütem – K. É. – 18673/2008)
MASTER SZOLG Kft. (Sárospatak, Ördög aranya
dûlõi baromfitelep rekonstrukciója – K. É. –
14525/2008)
Medi-Fruct TÉSZ (almaosztályozó gép beszerzése
– K. É. – 18757/2008)
Monostori Erõd Hadkultúra Központ Kht. (monostori
erõd 023. számú árkásztábori épület továbbtervezése
– K. É. – 14431/2008)
Pápa Város Önkormányzata (Pápán városi utak építése – K. É. – 17924/2008)
Pécsváradi Agrover Kft. (ajánlatkérõ sertéstelepi
hígtrágya-kezelésének korszerûsítésére – K. É. –
15029/2008)
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat [hitelfelvétel – K. É. – 18053/2008]
Széchenyi István Egyetem (jármû- és közlekedési
iparhoz kapcsolódó multidiszciplináris mûszaki képzési, kutatási infrastruktúra fejlesztése az egyetem központi kampuszán – K. É. – 14163/2008)
Veresegyház Város Önkormányzata (közbeszerzési eljárások lebonyolítása – K. É. – 15489/2008)
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (járdák és lépcsõk kisebb építési munkái – K. É. –
14010/2008)

Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról vagy módosításáról
Charolais Kft. (a Közbeszerzési Értesítõ 113. számában, 2008. szept. 29-én K. É. – 15214/2008. számon
megjelent ajánlati felhívás módosítása – K. É. –
18762/2008)
Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. [közvéleménykutatás (1) diplomások munkaerõ-piaci stratégiái és elhelyezkedése, valamint (2) hallgatók munkaerõ-piaci
motivációi, várakozásai tárgyában – K. É. –
18665/2008]
Göncöl Alapítvány (a Közbeszerzési Értesítõ 2008.
november 7-i, 130. számában K. É. – 17393/2008. számon megjelent egyszerû eljárás módosítása – K. É. –
18866/2008)
Pilisszántó Község Önkormányzata (a Közbeszerzési
Értesítõ 2008. november 7-i, 130. számában K. É. –
17446/2008 számon megjelent ajánlati felhívás módosítása – K. É. – 18677/2008)
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REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. november 7-i, 130.
számában K. É. – 17820/2008. számon megjelent egyszerû eljárás módosítása – K. É. – 18704/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról
Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (M1 autópálya – vízelvezetés átépítése – 2008. – K. É. – 18630/2008)
Budapest Gyógyfürdõi és Hévizei Zrt. (Gellért Gyógyfürdõ mûemléki rekonstrukció II. ütemének megvalósítása – K. É. – 18750/2008)
Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (Gyõr–Gönyû országos közforgalmú kikötõ építése, az intermodiális központ közlekedési kapcsolatainak kialakítása – K. É. – 14342/2008)
Hatvan Város Önkormányzata [a Hatvan és térségében létrehozandó szennyvízelvezetõ rendszer bõvítése,
fejlesztése építése tárgyú EU-támogatásra számot tartó
projekt elõkészítése (KEOP 2007-1.2.0.) – K. É. –
18110/2008]
Mahart-Szabadkikötõ Zrt. [RO-RO-kikötõ vízoldali
létesítményeinek kivitelezése (1 443 632 093 HUF)
– K. É. – 15714/2008]
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (37 sz. fõút Szerencs átkelési szakasz, 28+510–29+950 km-szelvények
közötti szakasz 11,5 t-s burkolatmegerõsítés engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, valamint a meglévõ
útkiviteli terv átdolgozása – K. É. – 18167/2008)
Ózd Város Önkormányzata [Ózd Város Önkormányzata, tanuszoda PPP-konstrukció keretében (részvételi
felhívás: 2006/S 64-066938.) – K. É. – 17979/2008]
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (ETK –
mérnöktender – K. É. – 18360/2008)
Veszprém Megyei Földhivatal (átalakítási munkák kivitelezése – K. É. – 18632/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza [24 havi
csípõ- és térdprotézis beszerzése, 2., 7., 11. tétel, 270 db
(40 438 420 Ft + áfa/24 havi), Biomet Magyarországi Kft. – K. É. – 13791/2008]
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (12 havi
gerincsebészeti implantátum beszerzése 2. tétel, 9 db,
1 049 121 Ft – Synthes Medical Kft. – K. É. –
14616/2008)
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (gyógyszerek beszerzése – 15 239 960 Ft – GlaxoSmithKline Kft. – K. É. – 14622/2008)
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (gyógyszerek beszerzése – 171 144 705 Ft – TEVA Magyarország Zrt. – K. É. – 14623/2008)
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Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (gyógyszerek beszerzése – 1 700 000 Ft – Alcon Hungária
Gyógyszerker. Kft. – K. É. – 14625/2008)
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (gyógyszerek beszerzése – 55 668 862 Ft – HUNGAROPHARMA Gyógyszerker. Kft. – K. É. – 14626/2008)
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (gyógyszerek beszerzése – 441 951 510 Ft – Euromedic Pharha
Gyógyszernagyker. Zrt. – K. É. – 14627/2008)
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (gyógyszerek beszerzése – 18 430 400 Ft – Richter Gedeon
Nyrt. – K. É. – 14628/2008)
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (gyógyszerek beszerzése – 2 807 180 Ft – EGIS Gyógyszergyár
Nyrt. – K. É. – 14632/2008)
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (gyógyszerek beszerzése – 8 860 000 Ft – Fresenius Kabi Hungary Kft. – K. É. – 14633/2008)
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (gyógyszerek beszerzése – 649 062 Ft – Bristol-Myers Squibb
Gyógyszerker. Kft. – K. É. – 14634/2008)
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (gyógyszerek beszerzése – 19 230 350 Ft – B.Braun Medical
Kft. – K. É. – 14635/2008)
Békéscsaba Gyermekélelmezési Intézmény (Békéscsaba, konzervbeszerzés – K. É. – 18580/2008)
BorsodChem Rt. („A talajvíz diklór-etán kármentesítése a BorsodChem Rt. területén” címû KIOP-1.4.0.F.2005-02-0001/2. projekt keretében megvalósuló beruházás: a talajból a szennyvíz kiemelése, kitermelõkutak, a kitermelt szennyvizet tárolók kivitelezése
– K. É. – 18444/2008)
BorsodChem Rt. („A talajvíz diklór-etán kármentesítése a BorsodChem Rt. területén” címû KIOP-1.4.0.F.2005-02-0001/2. projekt keretében megvalósuló beruházás: egy darab diklór-etán sztrippelõ egység megvalósítása a kitermelt, szennyezett talajvíz megtisztítása
érdekében – K. É. – 18445/2008)
Budapest Fõváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (Budapest IX. kerület, Bokréta utca 15. számú lakóépület felújítása részleges bontással, tetõtérbeépítéssel – K. É. – 15916/2008)
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (Budapest I. kerület, Szalag utca 18. szám alatti épület komplett felújítása – K. É. – 18581/2008)
Budapest III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata (az ajánlatkérõ kezelésében lévõ szilárd burkolatú közutak úttestburkolatának kis felületi javítása,
felújítása – K. É. – 14155/2008)
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata [mûszaki specifikció szerint 163 db nyílászáró cseréje
(18 517 214 Ft), Fort-Bau Therm Kft. – K. É. –
16464/2008]
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Budapesti Közlekedési Zrt. (budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz 09. sz. szerzõdés – rendszerek, áramellátás – K. É. – 15144/2008)
Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
(BME mûemlék jellegû K épület déli és északi toronynál található csúcsdíszek cseréjére és statikai megerõsítések elkészítésére – K. É. – 15978/2008)
Dombóvár Város Önkormányzata (helyi önkormányzati televíziós mûsorszolgáltatás 48 hónapon keresztül
történõ teljesítése – K. É. – 15410/2008)
Dráva Völgye Középiskola és Kollégium [élelmiszerek
beszerzése (V. régió) – K. É. – 14786/2008]
Duna Televízió Zrt. (hõ- és hûtésenergia-szolgáltatási
szerzõdés – K. É. – 16904/2008)
Felföldi Farm Kft. (1 db csúszókormányos rakodógép, 1 db szervestrágya-szóró pótkocsi beszerzése –
11 920 000 Ft – K. É. – 16930/2008]
Ferencvárosi Önkormányzat (1096 Budapest, Haller
u. 4. fszt. 17. szám alatti, az önkormányzat tulajdonában álló 25 m2 alapterületû lakás teljes felújítása – K.
É. – 16458/2008)
Ferencvárosi Önkormányzat (1096 Budapest, Haller
u. 4. I. emelet 35. szám alatti, az önkormányzat tulajdonában álló 24,40 m2 alapterületû lakás teljes felújítása
– K. É. – 16459/2008)
Ferencvárosi Önkormányzat (Budapest IX. kerület,
Márton u. 21. számú lakóépület teljes felújítása
– K. É. – 16861/2008)
Ferencvárosi Önkormányzat (1096 Budapest, Haller
u. 4. I. em. 23/A szám alatti, az önkormányzat tulajdonában álló 48 m2 alapterületû lakás teljes felújítása
– K. É. – 16983/2008)
Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [XVI. ker., Pilóta u.
(Hunyadvár u.–Szilágyi M. u. között) fõvárosi csatornák rekonstrukciójának tervezése (1 070 000 Ft)
– K. É. – 16020/2008]
Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [XV. ker., Körvasútsor u. (Pestújhelyi u.–Drégelyvár u. között) csatornarekonstrukció – K. É. – 16023/2008]
Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [XVI. ker., Hunyadvár u. (Hunyadvár u. 56.—Jókai Mór u. között)
fõvárosi csatornák rekonstrukciójának tervezése
(8 950 000 Ft) – K. É. – 16029/2008]
Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [XIII. ker., Zsilip u. csatornarekonstrukció (Zsilip u. 2–8. között) –
30 122 000 Ft – BONEX – K. É. – 16030/2008]
Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [XIV. ker., Bánki
Donát u. csatornarekonstrukció tervezése (Bánki Donát u. 14–16. között) 290 fm – 56 169 247 – K. É. –
16032/2008]
Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (XIX. ker., Templom tér–Fõ u. 55. között) fõvárosi csatornák rekonstrukciós munkáinak elvégzése, 76 fm, 32 600 000 Ft
– K. É. – 16033/2008]
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Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. [1,1 m3-es mûanyag
konténerek beszerzése (170 db) – K. É. – 16635/2008]
Fõvárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága
(a CSAPI Kórház utcai piacán árufeltöltõ udvar körülzárása térfallal 85 m, és zajárnyékoló panelek beépítése
192 m2 – K. É. – 14133/2008)
Gerje Forrás Kht. (1 db 20 m3 tartálytérfogatú, tömörítõrendszerû, kommunális hulladékgyûjtõ jármû beszerzése lízingszerzõdés keretében – K. É. –
14677/2008)
Gondviselés Szociális Otthon [élelmiszerek beszerzése
(III. régió) – K. É. – 14789/2008]
HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.
(radarmûszerek beszerzése – K. É. – 18332/2008)
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Kaposvár – hulladéklerakó telep mûködéséhez szükséges gépek beszerzése – tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl
– K. É. – 17892/2008)
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata [iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújítása (2007–II.), 12 épület, Kecskemét, Lánchíd u. 1/A (13 278 340 Ft) – K. É. – 15412/2008]
Kecskeméti Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht.
(környezetvédelmi laboreszközök beszerzése, helyszínre szállítása, beüzemelése, szakszerû használatuk betanítása, rendszeres karbantartás – K. É. – 15855/2008)
Kecskeméti Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht.
(fémipari mérõeszközök beszerzése, helyszínre szállítása, beüzemelése, szakszerû használatuk betanítása,
rendszeres karbantartás – K. É. – 15856/2008)
Kecskeméti Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht.
(hidraulikai eszközök beszerzése, helyszínre szállítása,
beüzemelése, szakszerû használatuk betanítása, rendszeres karbantartása – K. É. – 15857/2008)
Kecskeméti Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht.
(robottechnikai eszközök beszerzése, helyszínre szállítása, beüzemelése, szakszerû használatuk betanítása,
rendszeres karbantartása – K. É. – 15858/2008)
Kecskeméti Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht.
(pneumatikai eszközök beszerzése, helyszínre szállítása, beüzemelése, szakszerû használatuk betanítása,
rendszeres karbantartása – K. É. – 15859/2008)
Kiskunhalasi Református Egyházközség [ajánlatkérõ
Fogyatékos Gyermekek Gondozóháza épületének korszerûsítése (16 186 541 Ft), MERKBAU Kft. – K. É. –
16461/2008]
Kiskunmajsa Város Önkormányzata (Kiskunmajsai
Kistérség Járóbeteg-szakellátó Intézet építési engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése – K. É. –
16917/2008)
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (SIEMENS BS2000 szerver kiszolgáló
kapacitásának bõvítése és operációs rendszer upgrade-je, valamint kapcsolódó szolgáltatások biztosítása – K. É. – 17910/2008)
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Krúdy Gyula Szakközépiskola és Szakiskola [élelmiszerek beszerzése (I. régió) – K. É. – 14791/2008]
Magyar Posta Zrt. (levélszekrények telepítésének mûszaki ellenõrzése – K. É. – 16959/2008)
MÁV Zrt. (1600 db ± 30% rendszámra és egyéb jármûazonosítóra szóló üzemanyagkártya és az azokhoz
kapcsolódó szolgáltatások beszerzése – K. É. –
16958/2008)
Mûsorszolgáltatási Alap [2007–2009. évi könyvvizsgálói feladatok ellátása (K-E-S Audit Kft.) – K. É. –
16931/2008]
Nagykálló Város Önkormányzata (Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Budai Nagy Antal
Szakközépiskola intézményegysége épületének komplex akadálymentesítése – K. É. – 16926/2008)
Nagyváthy János Középiskola, Szakiskola és Kollégium [élelmiszerek beszerzése (IV. régió) – K. É. –
14787/2008]
Nógrád Megye Önkormányzata (ajánlatkérõ költségvetési szervei, kisebbségi önkormányzatok bankszámlaszerzõdése, továbbá folyószámla- és munkabér-hitelkeret biztosítása 4 évre – K. É. – 16920/2008)
Nógrád Megye Önkormányzata [Fáy András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (Bátonyterenye,
Ózdi út 39.) 1500 m2-es tornacsarnoka tetõfelújítási
munkáinak kivitelezése – K. É. – 16922/2008]
Országos Vérellátó Szolgálat (12/OVSZ/2007. távközlési szolgáltatás – K. É. – 18582/2008)
Ózd Város Önkormányzata [Ózd Város Önkormányzata, tanuszoda PPP-konstrukció keretében (részvételi
felhívás 2006/S 64-066938.) – K. É. – 17981/2008]
Paksi Atomerõmû Zrt. (üzemzavar-elhárítási kezelési
utasítások revíziójának aktualizálása és kidolgozása a
Paksi Atomerõmû Zrt. számára – K. É. – 16893/2008)
Paksi Atomerõmû Zrt. (ajánlatkérõ 1., 3., 4. blokkján
üzemelõ 6 db generátor segédüzemi villamos vezérlõ
tábla rekonstrukciója és segédüzemi rendszerek átalakítása – K. É. – 16895/2008)
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (pécsi 42104.
hrsz. alatt felvett, 44 5989 m2 nagyságú, volt Zrínyi laktanya határozatlan idõre szóló 24 órás õrzése 4 fõ egyidejû jelenlétével, 48 havi megbízási díj (69 379 200 Ft)
– K. É. – 15411/2008]
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Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Iskolaszolgálata (pécsi Hajnóczi József Középiskolai Kollégium
Kodály Zoltán úti tagintézményében fõzõkonyha üzemeltetésével közétkeztetés – K. É. – 14782/2008)
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (pécsi Jurisics Utcai Általános Iskolában közétkeztetés – K. É. –
14784/2008)
Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás (speciális állatihulladék-begyûjtõ gépjármû, illetve 4 db állatihulladék-gyûjtõ konténer beszerzése – K. É. – 16008/2008)
Somogyjád Község Önkormányzata [somogyjádi tornaterem-építési projektje PPP-konstrukció keretében
(3 825 694 382 Ft) – K. É. – 16925/2008]
Szabolcs Volán Zrt. (gázolaj- és benzinszállítás
– K. É. – 18604/2008)
Szegedi Fegyház és Börtön (tisztító- és tisztálkodási
szerek tételes megrendelés alapján történõ szállítása
– K. É. – 16014/2008)
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
(Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata felújítási
munkái a Kossuth tér 9. szám és Balatonföldvár, Spur
I. u. 22. szám alatt – K. É. – 18305/2008)
TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. (2008. évi gázelosztó
vezeték rekonstrukciója és kapacitásbõvítése I. ütem
15 blokk, 3,9 km + 5%, 24 372 000 Ft + áfa – K. É. –
16974/2008)
Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza
(tej, tejtermékek beszerzése – K. É. – 18527/2008)
Törökbálint Város Önkormányzata (Törökbálint,
Égettvölgy Pannon-telephely területén út- és közmûépítés a rendelkezésre álló tervek alapján, a járulékos
munkákkal együtt – K. É. – 18285/2008)
Vác Város Önkormányzata (10 fõzõkonyha részére
élelmiszer-nyersanyag beszerzése – K. É. – 15771/2008)
VKSZ Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. (veszprémi regionális kommunális szilárdhulladék-lerakó továbbüzemeltetésének alkalmassá tételére vonatkozó
építési beruházás – K. É. – 16011/2008)

Összegezés a részvételi jelentkezések elbírálásáról
Honvédelmi Minisztérium (tábori világítófelszerelés –
K. É. – 17929/2008)
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A Cégközlöny 46. számában (2008. november 13.) megjelent felszámolási eljárások megindításáról

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-08-003753/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) RAP-CAR Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1047
Budapest, Baross u. 99.; cégjegyzékszáma: 01 06 316671;
adószáma: 28495464-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
RAP-CAR Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
út 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-08-003093/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SILVER STEEL Fémmunkás és
Kereskedelmi Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(1157 Budapest, Erdõkerülõ út 30.; cégjegyzékszáma:
01 06 413854; adószáma: 28576691-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
SILVER STEEL Fémmunkás és Kereskedelmi Betéti
Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
út 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-08-002215/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 22. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BENFI Kereskedelmi Szolgáltató
és Tanácsadó Betéti Társaság végelszámolás alatt
(1024 Budapest, Petrezselyem u. 10/B; cégjegyzékszáma:
01 06 418839; adószáma: 28614379-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
BENFI Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Betéti
Társaság

A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CONSULT Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034
Budapest, Seregély u. 13.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-08-002500/6. 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) HIDASI és Társa Szolgáltató
Betéti Társaság (1113 Budapest, Nagyszõlõs u. 37.; cégjegyzékszáma: 01 06 613059; adószáma: 29093027-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1024 Budapest, Retek u. 10.
I. em. 3. Levelezési cím: 1539 Bp., Pf. 692.

A Fõvárosi Bíróság
1.Fpk.01-08-004241/5. 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) COM-LINE ’97 Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
végelszámolás alatt (1035 Budapest, Raktár u. 39–41.
III/30.; cégjegyzékszáma: 01 06 616228; adószáma:
28698667-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
COM-LINE ’97 Számítástechnikai Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Marosholding Tanácsadó Kft, 1021 Budapest, Hárshegyi út 5–7. B ép.
II. em. 21.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-08-003134/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) JÓVÉR Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság (1039 Budapest, Jós u 4. 5. em. 16.; cég-
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jegyzékszáma: 01 06 711299; adószáma: 28713155-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3.
Lev. cím: 1398 Bp., Pf. 593.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-08-004685/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) VARTRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (1158 Budapest, Drégelyvár u. 49. 10. em. 43., fióktelepe: 8653
Ádánd, Felszabadulás u. 45.; cégjegyzékszáma:
01 06 713202; adószáma: 28937481-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
VARTRADE 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.
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20324029-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1116 Budapest, Kondorosi út 9. 4. em. 17.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1024 Budapest, Retek u. 10.
I. em. 3. Levelezési cím: 1539 Bp., Pf. 692.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-08-005232/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) B. P. M. Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1132 Budapest, Visegrádi u. 63.; cégjegyzékszáma: 01 06 726329;
adószáma: 20384999-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
B. P. M. Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1119 Budapest, Bikszádi u. 56/B 2. em. 1.
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
9.Fpk.01-08-002239/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) LUHIT Generálkivitelezõ és Szolgáltató Betéti Társaság (1111 Budapest, Lágymányosi
út 17. fszt. 2/B; cégjegyzékszáma: 01 06 717049; adószáma: 24610263-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-08-002418/6. 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) SZAKI ’99 Kereskedelmi
Betéti Társaság (1111 Budapest, Lágymányosi u. 7.
2. em. 6.; cégjegyzékszáma: 01 06 723829; adószáma:

A Fõvárosi Bíróság
1.Fpk.01-08-003548/5. 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) PARKÕR 2000 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (1077
Budapest, Dob u. 87.; cégjegyzékszáma: 01 06 727309;
adószáma: 20541255-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
PARKÕR 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1064 Budapest, Csengery u. 74. 1. em. 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
út 57–59. I. em. 8.
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A Fõvárosi Bíróság
1.Fpk.01-08-005041/4. 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) CREATIVE LINE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás
alatt (1211 Budapest, Posztógyár u. 8.; cégjegyzékszáma:
01 06 730657; adószáma: 20624927-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
CREATIVE LINE 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
3.Fpk.01-08-003111/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 21. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Szabó és Társa Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (1115 Budapest, Etele
út 48/A 6. em. 37.; cégjegyzékszáma: 01 06 733483; adószáma: 20700922-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Telephelye(i):
1033 Budapest, Bogdáni út 1–3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-08-005100/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 29. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BENNA Kereskedõ és Szolgáltató
Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1149 Budapest, Egressy út 48–55. 1. em. 4.; cégjegyzékszáma:
01 06 733954; adószáma: 24579757-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
BENNA Kereskedõ és Szolgáltató Betéti Társaság
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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
5.Fpk.01-08-005001/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 1. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PANORIM Ipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(1063 Budapest, Szinyei Merse u. 1.; cégjegyzékszáma:
01 06 735065; adószáma: 20743361-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
PANORIM Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. fszt. 1.

A Fõvárosi Bíróság
1.Fpk.01-08-004287/7. 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) TAHEL-RENT Szolgáltató
Betéti Társaság végelszámolás alatt (1054 Budapest,
Szemere u. 16–18. 5. em. 1.; cégjegyzékszáma:
01 06 738288; adószáma: 20915061-1-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
TAHEL-RENT Szolgáltató Betéti társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szolgáltató Zrt., 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9–11.

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-07-006050/10. 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) EFRATY Kereskedelmi Betéti Társaság (1137 Budapest, Ditrói Mór u. 3. 2. em. 2.,
rövidített elnevezése: EFRATY Bt.; cégjegyzékszáma:
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01 06 744555; adószáma: 21086704-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
GYÖNGY CONTACT Szolgáltató és Kereskedelmi
Betéti Társaság
Natural Formula Trade Magyar–Izraeli Kereskedelmi
Betéti Társaság
Korábbi rövidített elnevezése:
GYÖNGY CONTACT Bt.
Natural Formula Trade Bt.
Elõzõ székhelye(i):
1137 Budapest, Katona J. u. 41. 3. em. 15.
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
1.Fpk.01-08-005003/5. 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) MORRELL Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1055 Budapest,
Szent István krt. 11.; cégjegyzékszáma: 01 06 747511;
adószáma: 21162637-3-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
MORRELL Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD
Könyvvizsgáló és Vagyonértékelõ Bt., 6000 Kecskemét,
Horváth Döme u. 12.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-08-003386/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 22. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SZABÓ és TÁRSAI 2000 Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
(1203 Budapest, Ilona u. 13.; cégjegyzékszáma:
01 06 748056; adószáma: 21175828-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.
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A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-08-004688/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SELL-HAM TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás
alatt (rövidített elnevezése: SELL-HAM TRADE Bt.
v. a.) (1185 Budapest, Hubay Jenõ u. 59/B; cégjegyzékszáma: 01 06 751170; adószáma: 20336910-2-43) 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
14.Fpk.01-08-001021/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 10. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BARO VAS 2002 Ipari és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (1132 Budapest, Nyugati tér 4. 3. em. 31., rövidített elnevezése:
BARO VAS 2002 Bt. v. a.; cégjegyzékszáma:
01 06 751778; adószáma: 21424854-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
BARO VAS 2002 Ipari és Szolgáltató Betéti Társaság
Korábbi rövidített elnevezése:
BARO VAS 2002 Bt.
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
18.Fpk.01-08-000079/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 16. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SEBICOM Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (1141 Budapest, Cinkotai út 57.
2. em. 8.; cégjegyzékszáma: 01 06 753153; adószáma:
21464135-3-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: L Q D Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2–4.
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A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-08-005005/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-08-005633/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Hugi Taxi Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1203 Budapest, Török Flóris u. 23.
8. em. 49.; cégjegyzékszáma: 01 06 754347; adószáma:
21496141-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Hugi Taxi Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1136 Budapest, Tátra utca 30/B
A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok
és Tanácsadó Zrt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C.
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 22. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) FESS-TECH-TRADE Szolgáltató Betéti Társaság – „végelszámolás alatt” (1203 Budapest, Kossuth Lajos út 31/B 1. em. 6.; cégjegyzékszáma:
01 06 758886; adószáma: 21796049-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
FESS-TECH-TRADE Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
út 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-08-004006/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TRIM 2002 STÚDIÓ Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (1136 Budapest, Tátra
u. 33/A; cégjegyzékszáma: 01 06 755424; adószáma:
21527445-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3.
Lev. cím: 1398 Bp., Pf. 593.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-08-005221/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 22. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) B + GY BAU Szolgáltató Betéti
Társaság „végelszámolás alatt” (1119 Budapest, Tétényi
út 29. 1. em. 8.; cégjegyzékszáma: 01 06 757639; adószáma: 21585849-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
B + GY BAU Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
út 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-08-001863/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 22. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) IMMO INGATLAN GROUP Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság (1115 Budapest, Bartók Béla út 121.; cégjegyzékszáma: 01 06 761260; adószáma: 21861374-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Investment Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037 Budapest, Seregély u. 17., 1301 Bp., Pf. 18.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-08-004693/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) GYIMA 2004 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1156
Budapest, Páskomliget u. 59. 3. em. 14., fióktelepe: 8100
Várpalota, Árpád u. 19.; cégjegyzékszáma: 01 06 763075;
adószáma: 21909708-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
GYIMA 2004 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.
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A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-08-005201/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 3. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Rácz és Rácz Munkaerõ-szolgáltató, Építõipari és Kereskedelmi Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1211 Budapest, Gyepsor u. 1.; cégjegyzékszáma: 01 06 765725; adószáma: 21370872-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Rácz és Rácz Munkaerõ-szolgáltató, Építõipari és Kereskedelmi Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2764 Tápióbicske, Pilisi út 17.
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
13.Fpk.01-08-000403/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MIDBALE BAU Tetõfedõ és Szigetelõ Betéti Társaság (1033 Budapest, Harrer P. utca 12.; cégjegyzékszáma: 01 06 766148; adószáma: 20798471-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
ATH 2001 Ingatlanforgalmazó és Létesítményfejlesztõ
Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2363 Felsõpakony, Iskola utca 18.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságkezelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., 1276 Budapest, Pf. 77.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-08-005007/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 22. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MÉNESKÁBEL Szolgáltató és
Kereskedelmi Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(1095 Budapest, Soroksári út 132.; cégjegyzékszáma:
01 06 773529; adószáma: 20567912-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
MÉNESKÁBEL Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti
Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2660 Balassagyarmat, József Attila út 6.
3100 Salgótarján, Fáy András körút 66. I. em. 3.
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
1.Fpk.01-08-001169/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 20. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) NATIONAL SECURITY 2007 Személy- és Vagyonvédelmi Szolgáltató Betéti Társaság
(1149 Budapest, Pillangó park 4/A 8. em. 48.; cégjegyzékszáma: 01 06 775985; adószáma: 22342162-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
NATIONAL SECURITY 2007 Személy- és Vagyonvédelmi Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1149 Budapest, Pillangó park 4/A 8. em. 48.
Nem bejegyzett székhelye(i):
2700 Cegléd, Kékkõ utca 53.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., levelezési cím: 1399 Bp., Pf. 701/313.

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-08-002823/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KIS ZSANDÁR SECURITY Vagyonvédelmi Betéti Társaság (1134 Budapest, Róbert
Károly körút 61/A 2. lház. fszt. 2/A; cégjegyzékszáma:
01 06 778684; adószáma: 21565779-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2013 Pomáz, Gyöngyvirág utca 21.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCUR Befektetési Kft., 1066 Budapest, Teréz krt. 6.
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A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-08-004528/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SASCH Építõipari, Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt (1117 Budapest, Szerémi u. 35., rövidített elnevezése: SASCH Kft. v. a.; cégjegyzékszáma: 01 09 062511;
adószáma: 10249488-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
SÁTORI & SCHWARCZER Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
SASCH Építõipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Korábbi rövidített elnevezése:
SASCH Kft.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
Lev. cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.
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Elõzõ elnevezése(i):
KECO Hard- és Software Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1023 Budapest Bolyai u. 6.
1125 Budapest, Tusnádi u. 47.
1023 Budapest, Bolyai u. 6.
1122 Budapest, Bíró u. 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: YPLON Vagyonkezelõ, Felszámoló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1025 Budapest, Csévi u. 11/B.

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-08-004916/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PROSPERO Gazdasági és Reklám Manager Korlátolt Felelõsségû Társaság (1221 Budapest, Kálvária u. 6.; cégjegyzékszáma: 01 09 261781;
adószáma: 10818145-2-43) 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 bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PUTEX Építõ-Ingatlanberuházó,
Forgalmazó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (1133 Budapest, Pannónia
u. 100.; cégjegyzékszáma: 01 09 361086; adószáma:
10930568-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
NYUSZJA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
LATINPEX Építõ-Ingatlanberuházó, Forgalmazó és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
PUTEX Építõ-Ingatlanberuházó, Forgalmazó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1025 Budapest, Felsõ Zöldmáli út 96/A
1072 Budapest, Rákóczi út 8/B 1. em. 5.
1021 Budapest, Hûvösvölgyi út 102. fszt. 5.
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.01-08-003140/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-08-005078/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) HIS Software Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1119 Budapest (irodaház),
Etele út 57.; cégjegyzékszáma: 01 09 265838; adószáma:
10860850-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 22. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BAD-SOL Export-Import és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (1074 Budapest, Vörösmarty u. 6.; cégjegyzékszáma: 01 09 361252; adószáma: 10932711-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-006545/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
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Elõzõ elnevezése(i):
„ALEX” Export-Import és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
BAD-SOL Export-Import és Szolgáltató 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
3.Fpk.01-08-005226/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 22. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) WAN TONG Nemzetközi Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
„végelszámolás alatt” (1135 Budapest, Béke út 26.; cégjegyzékszáma: 01 09 361511; adószáma: 10938188-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
WAN TONG Nemzetközi Kereskedelmi és Szolgáltató
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
1.Fpk.01-08-005599/4. 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) GREVOL Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt (1131 Budapest, Gyöngyösi út 21. II/6.; cégjegyzékszáma: 01 09 361551; adószáma: 10934971-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
GREVOL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1026 Budapest, Szilágyi E. fasor 65.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
Lev. cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.
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A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-08-002233/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ZHENG PENG Kereskedelmi és
Befektetési Korlátolt Felelõsségû Társaság (1186 Budapest, Margó Tivadar u. 218. 4. em. 14.; cégjegyzékszáma:
01 09 364320; adószáma: 10968673-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1046 Budapest, Kiss Ernõ u. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: A+P MÓDSZER
Gazdasági Tanácsadó Kft., 1111 Budapest, Budafoki
út 16.

A Fõvárosi Bíróság
1.Fpk.01-08-001558/10. 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) MAFILM INVEST Tanácsadó és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1145 Budapest, Róna u. 174.; cégjegyzékszáma: 01 09 466211; adószáma: 12107843-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., levelezési cím: 1399 Bp., Pf. 701/313.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-07-005835/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Több Fázis Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1101 Budapest,
Gép utca 17. 2. lház. 2. em. 1/A; cégjegyzékszáma:
01 09 569117; adószáma: 12253865-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1105 Budapest, Kelemen u. 12.
1155 Budapest, Kolozsvár u. 18.
1156 Budapest, Páskomliget utca 17.
Jogelõd(ök):
Több Fázis Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
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A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-08-005461/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 22. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) INTRACO 2000 Kereskedelmi
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt (1138 Budapest, Népfürdõ u. 17. C ép.
8. em. 30.; cégjegyzékszáma: 01 09 673493; adószáma:
12405378-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
INTRACO 2000 Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
INTRACO Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-08-003794/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TÁVINFRA Mérnöki Szaktanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás
alatt (1095 Budapest, Soroksári út 45–47.; cégjegyzékszáma: 01 09 676456; adószáma: 11781707-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3.
Lev. cím: 1398 Bp., Pf. 593.

A Fõvárosi Bíróság
1.Fpk.01-08-005040/5. 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) MODIUS 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 24.
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4. em. 6.; cégjegyzékszáma: 01 09 679228; adószáma:
11840680-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
MODIUS 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató 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
15.Fpk.01-08-004917/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 29. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Plesi + W Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás
alatt” (1088 Budapest, Szentkirályi u. 6.; cégjegyzékszáma: 01 09 679627; adószáma: 11850139-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Plesi + W Kereskedelmi és Szolgáltató 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
8.Fpk.01-08-001271/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 20. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BAUMAQ Beton és Építõanyag
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1146 Budapest, Abonyi utca 29.; cégjegyzékszáma: 01 09 685874; adószáma: 11971472-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
GOBROTRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1139 Budapest, Petneházy u. 29.
1133 Budapest, Vág utca 9. 4. em. 23.
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
1.Fpk.01-08-005189/4. 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) FU DONG XING Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás
alatt” (1089 Budapest, Baross u. 120. fszt. 5.; cégjegyzékszáma: 01 09 688971; adószáma: 12492314-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52., postacíme: 1399 Bp., Pf. 701/65.

A Fõvárosi Bíróság
1.Fpk.01-07-006850/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 27. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) HOUSE-SECURITY-98-SC Vagyonvédelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1035 Budapest, Lajos utca 129. 6. em. 1.; cégjegyzékszáma: 01 09 689189; adószáma: 12496473-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: GORDIUS CONSULTING Gazdasági Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonértékelõ Zrt., 1143 Budapest, Besnyõi u. 13., 1576 Budapest,
Pf. 52.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Investment Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037 Budapest, Seregély u. 17., 1301 Bp., Pf. 18.

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-08-002784/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 29. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „MMED-USA” Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (1075 Budapest, Károly krt. 9.; cégjegyzékszáma: 01 09 692610; adószáma: 11390123-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„MMED-USA” Pénzügyi és Befektetési Tanácsadó
Korlátolt Felelõsségû Társaság
„MMED-USA” Pénzügyi és Befektetési Tanácsadó
Korlátolt Felelõsségû Társaság – végelszámolás alatt
„MMED-USA” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6722 Szeged, Attila u. 13.
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
3.Fpk.01-07-003193/25. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-07-006036/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 1. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) EAST TRANS GLOBAL TRADE
Építõipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1214 Budapest, Zrínyi u. 2. 7. em. 26.; cégjegyzékszáma: 01 09 689500; adószáma: 12503108-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
EAST TRANS GLOBAL TRADE Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
TRANS GLOBAL TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1024 Budapest, Kisrókus u. 23.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „GAMMA GENERÁL BAU”
Építési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1096 Budapest, Ernõ u. 9. A ép.; cégjegyzékszáma: 01 09 697189; adószáma: 12660261-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
„GAMMA BAU Nr. 1.” Építési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett székhelye(i):
2114 Valkó, Szabadság u. 112/C
Fióktelepe(i):
2118 Dány, Szabadság tér 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok
és Tanácsadó Zrt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C.
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.

8350

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ
A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-08-004543/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) LECZEG Építési, Kereskedelmi, Szállítási és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság végelszámolás alatt (rövidített elnevezése:
LECZEG Kft. v. a.) (1068 Budapest, Andrássy út 13.
1. em. 2/B; cégjegyzékszáma: 01 09 699749; adószáma:
12711855-2-42) 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
25.Fpk.01-08-005236/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) EL-HOZ Építõipari, Kereskedelmi és Fuvarozási Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (1165 Budapest, Olga u. 6.; cégjegyzékszáma: 01 09 700362; adószáma: 12576465-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
M&L 2000 Építõipari, Kereskedelmi és Fuvarozási Korlátolt Felelõsségû Társaság
EL-HOZ Építõipari, Kereskedelmi és Fuvarozási Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3600 Ózd, Forrás út 4.
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.01-08-003225/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 10. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) RICH CLEANNESS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1039
Budapest, Hímzõ utca 11. 10. em. 53.; cégjegyzékszáma:
01 09 701342; adószáma: 12744109-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: TÍZEK Felszámoló
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., 1211 Budapest, Gyepsor u. 1., levelezési cím: 1751 Bp., Pf. 49.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-08-001692/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) HYDRO SOIL Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1173 Budapest, Agyaghegyi dûlõ 137958. hrsz.; cégjegyzékszáma:
01 09 702025; adószáma: 12758119-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3.
Lev. cím: 1398 Bp., Pf. 593.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-08-004894/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 1. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „Csoki-Futár” Kereskedelmi és
Szállító Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás
alatt” (1032 Budapest, Solymár utca 2. A ép., a cég fióktelepe: 7630 Pécs, Közraktár u. 1–3.; cégjegyzékszáma:
01 09 703882; adószáma: 11364027-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„Csoki-Futár” Kereskedelmi és Szállító Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7636 Pécs, Csikor u. 3.
7630 Pécs, Közraktár u. 1–3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. fszt. 1.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-08-001917/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 29. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) CRISUM Korlátolt Felelõsségû
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Társaság (1034 Budapest, Bécsi út 120. 4. em.; cégjegyzékszáma: 01 09 709344; adószáma: 12906752-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
OBGYN 2002. Orvosi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
GYNO-DERM Orvosi Korlátolt Felelõsségû Társaság
OBGYN Orvosi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1056 Budapest, Váci u. 75. 2. em. 3.
1147 Budapest, Gervay u. 88/B
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., levelezési cím: 1399 Bp., Pf. 701/313.
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A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-07-004368/10. 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) EURAID Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1191 Budapest,
Üllõi út 259., rövidített elnevezése: EURAID Kft.; cégjegyzékszáma: 01 09 714798; adószáma: 13017099-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1132 Budapest, Borbély u. 5–7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CONSULT Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034
Budapest, Seregély u. 13.

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-07-004322/9. 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) BALDUR-BAU Építõipari Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1033 Budapest,
Kasszásdûlõ utca 7., rövidített elnevezése: KRIZSANOVICS ÉS TÁRSA Kft.; cégjegyzékszáma: 01 09 709936;
adószáma: 12917989-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
KRIZSANOVICS ÉS TÁRSA Építõipari és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1153 Budapest, Szõcs Áron utca 2–4. 3. em. 318.
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
13.Fpk.01-07-005676/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) WOOD-Y Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1077 Budapest,
Király u. 89. fszt. 3.; cégjegyzékszáma: 01 09 713127;
adószáma: 12982011-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVUM Pénzügyi,
Gazdasági Tanácsadó és Mûszaki Szolgáltató Kft., 1068
Budapest, Benczúr u. 8. I. em. 5.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-08-002658/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Csepeli Fémszerkezetgyártó és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1211 Budapest, Szérüraktár u. 2/E, fióktelepe: 2330 Dunaharaszti,
Kodály Z. u. 4.; cégjegyzékszáma: 01 09 717467; adószáma: 13074746-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1211 Budapest, Gyepsor u. 1.
Jogelõd(ök):
Csepeli Fémszerkezetgyártó és Szolgáltató 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
25.Fpk.01-08-001444/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 15. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SIERRA TRADE Hungary Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1039 Budapest, Kalászi köz 12.; cégjegyzékszáma: 01 09 719932;
adószáma: 13124748-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ székhelye(i):
1014 Budapest, Szentháromság tér 7–8.
1139 Budapest, Teve utca 12–14. 1. em. 13.
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-07-002229/12. 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) Hofi a Profi Teherfuvarozó
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1039
Budapest, Jós u. 7. 3. em. 10., rövidített elnevezése: Hofi a
Profi Kft.; cégjegyzékszáma: 01 09 724198; adószáma:
13218537-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1039 Budapest, Jós u. 7. 3. em. 10.
1039 Budapest, Jós u. 7. 2. em. 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénzügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1132 Budapest, Alig u. 14.

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-08-001113/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 26. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) DELTA-SecCo Vagyonvédelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt”
[1119 Budapest, Simonyi Zs. u. 15. 10. em. 30., rövidített
elnevezése: DELTA-SecCo Kft. v. a., idegen nyelvû elnevezései: DELTA-SecCo Asset Security Limited Liability
Company (DELTA-SecCo Kft.), telephelye: 1114 Bp.,
Bartók B. u. 43–47.; cégjegyzékszáma: 01 09 727967;
adószáma: 13295220-2-43] adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
DELTA-SecCo Vagyonvédelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság
Korábbi rövidített elnevezése:
DELTA-SecCo Kft.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
Lev. cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.
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A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-08-002960/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „GERBÁR-SZI” Vendéglátóipari Kft. (1092 Budapest, Erkel u. 6.; cégjegyzékszáma:
01 09 728302; adószáma: 13301992-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Fióktelepe(i):
4200 Hajdúszoboszló, Szt. István tér 1–3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3.
Lev. cím: 1398 Bp., Pf. 593.

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-07-004108/17. 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) BLUE CARDIO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1132 Budapest, Kresz Géza u. 24., telephelyei: 1010 Bp.,
Attila u. 37., 1013 Bp., Attila u. 35., 1132 Bp., Kresz G.
u. 27.; cégjegyzékszáma: 01 09 728956; adószáma:
13314918-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52., postacíme: 1399 Bp., Pf. 701/65.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-08-002356/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) JUMAX ELEKTRO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1201 Budapest, Vágóhíd u. 21/B; cégjegyzékszáma:
01 09 729717; adószáma: 13329479-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Kazal u. 65., telephely: 1143 Budapest, Besnyõi u. 13. Postacím: 1576 Bp., Pf. 52.
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A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-08-004309/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Fõvárosi Bíróság
1.Fpk.01-07-004335/19. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 9. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) LIPCAR Autókereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1185 Budapest,
József Attila utca 3., rövidített elnevezése: LIPCAR Kft.,
telephelye: 2220 Vecsés, Üllõi út 812. 6025/4.; cégjegyzékszáma: 01 09 735931; adószáma: 13452610-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52., postacíme: 1399 Bp., Pf. 701/65.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) NeSko-Trend Ügynöki és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1213 Budapest,
Szent István út 136.; cégjegyzékszáma: 01 09 738835;
adószáma: 13507442-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
NeSko-Trend Ügynöki és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1213 Budapest, Szent István út 136.
Nem bejegyzett székhelye(i):
2314 Halásztelek, Dózsa György út 98.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-08-001480/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Seregélyes-Busz Közlekedési
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1094 Budapest, Gyáli út 15. 25. ép. fszt. 4.; cégjegyzékszáma:
01 09 736855; adószáma: 13469843-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Nem bejegyzett székhelye(i):
8111 Seregélyes, Jókai u. 20.
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
25.Fpk.01-08-002422/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) GÁBO-ROCK Produkciós Iroda
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1148 Budapest, Fogarasi út 86/B; cégjegyzékszáma: 01 09 739109; adószáma:
13512745-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
út 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-07-005697/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 27. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) DÉVATHERM Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1097 Budapest, Lónyai
utca 16.; cégjegyzékszáma: 01 09 737554; adószáma:
13483261-2-43) 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
12.Fpk.01-07-004140/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 21. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) YOBY Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1148 Budapest, Fogarasi út 84/B; cégjegyzékszáma: 01 09 739703; adószáma:
10484737-3-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„YOBY” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
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CHRIS AND STEVE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4551 Nyíregyháza-Oros, Cifra fasor 17.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Holding
Elsõ Hazai Vagyonkezelõ Zrt., 1115 Budapest, Bartók
Béla út 92–94.

01 09 883953; adószáma: 13998844-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Telephelye(i):
1055 Budapest, Szent István krt 11. 1. em. 9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52., postacíme: 1399 Bp., Pf. 701/65.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-08-000843/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-08-002015/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Mennyei Manna Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1102 Budapest, Állomás utca 6. 2. em. 4.; cégjegyzékszáma: 01 09 860658; adószáma: 12555215-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3.
Lev. cím: 1398 Bp., Pf. 593.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 15. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) AGRÁRHOLDING INVEST Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (1028 Budapest, Piszke utca 32.; cégjegyzékszáma: 01 09 885972;
adószáma: 12599648-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CONSULT Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034
Budapest, Seregély u. 13.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-08-002097/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-08-002288/6. 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) PANELEURO Ingatlanberuházó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1117 Budapest, Budafoki út 81. 5. em. 7.; cégjegyzékszáma: 01 09 863191; adószáma: 13590800-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) ÁCS-ÉP Építõ, Ipari és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1134 Budapest, Szabolcs utca 27.; cégjegyzékszáma: 01 09 888889; adószáma: 13724173-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7030 Paks, Kinizsi utca 65.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCUR Befektetési Kft., 1066 Budapest, Teréz krt. 6.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-08-004239/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-08-000565/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Dragonfly Hungary Egészségfejlesztési Korlátolt Felelõsségû Társaság (1036 Budapest, Galagonya utca 5. 3. em. 1.; cégjegyzékszáma:

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 21. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) DESPOTOVIC Kereskedelmi Betéti Társaság (7800 Siklós, Harkányi u. 4/A
II. em. 7.; cégjegyzékszáma: 02 06 065143; adószáma:
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20095754-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVALIKVID Felszámoló és Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság,
1134 Budapest, Apály u. 4. B ép., cégjegyzékszáma: 01 09
724140.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-08-000631/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) HAJNAL Faipari Gyártó,
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (7625
Pécs, Vince u. 17.; cégjegyzékszáma: 02 06 065225; adószáma: 20096700-2-02) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Csabaholding Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1146 Budapest,
Thököly út 59/A I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.
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gáltató Betéti Társaság (7629 Pécs, Hegedüs Mihály
utca 18.; cégjegyzékszáma: 02 06 072998; adószáma:
22271037-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000506/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) AUTO SCHELLHORN Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (6331 Foktõ, Kisfoktõ-Kültelek 20.; cégjegyzékszáma: 03 06 104273; adószáma: 20484099-2-03) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
6300 Kalocsa, Búzapiac tér 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-08-000630/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Csöndör és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (7621 Pécs, Kazinczy utca 8.; cégjegyzékszáma: 02 06 072111; adószáma:
21962028-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Bartal és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7833 Görcsöny, Dózsa György utca 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-08-000352/16. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 22. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Tengerdy Kereskedelmi és Szol-

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-08-000452/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) STAD-KER Export-Import Betéti Társaság (6221 Akasztó, Szent István u. 16.; cégjegyzékszáma: 03 06 104850; adószáma: 20489616-2-03) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
6221 Akasztó, Vörösmarty u. 18.
6326 Harta, Kékesi utca 66.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. fszt. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 724084.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000739/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 29. napján jogerõre
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emelkedett végzésével a(z) RIELT-TRADE Kereskedelmi Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (6400 Kiskunhalas, Szilády Áron utca 5–7.; cégjegyzékszáma:
03 06 105403; adószáma: 20495769-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
KINI Export-Import Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság
RIELT-TRADE Kereskedelmi Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6400 Kiskunhalas, Csipke u. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DÉLPRODUKT
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 6726 Szeged, Petrozsényi u. 16/4., cégjegyzékszáma: 06 09 001253.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-08-000134/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 2. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „Sün-Sár” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (6347 Érsekcsanád, Dózsa Gy. utca 98.; cégjegyzékszáma:
03 06 109569; adószáma: 20615455-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„Sün-Sár” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6347 Érsekcsanád, Dózsa Gy. u. 106.
6347 Érsekcsanád, Deák F. u. 2.
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.03-08-000319/5. 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) FEJES GYERTYAÖNTÕ
Ipari és Kereskedelmi Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (6237 Kecel, Kalocsai utca 39/1.; cégjegyzékszáma: 03 06 112198; adószáma: 21540666-2-03) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
FEJES GYERTYAÖNTÕ Ipari és Kereskedelmi Betéti
Társaság

2008/47. szám

A bíróság által kijelölt felszámoló: REAL-HOLDING
Felszámoló, Vagyonkezelõ, Ipari és Szolgáltató Kft., 1132
Budapest, Victor Hugo u. 11–15., cégjegyzékszáma: 01 09
738760.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-08-000427/6. 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) „BDG” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6000 Kecskemét,
Vincze Lajos u. 2/A; cégjegyzékszáma: 03 09 000577; adószáma: 10424214-2-03) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.,
cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-08-000486/5. 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) Nemes Magyar–Kanadai
Ügynöki Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (6044 Kecskemét, Belsõnyír 291/B; cégjegyzékszáma: 03 09 100937;
adószáma: 10721061-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Nemes Magyar–Kanadai Ügynöki Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
Nemes Magyar–Kanadai Ügynöki Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt”
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-08-000503/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 20. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KÕRÖS-BETON Építõipari, Keres-
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kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6200 Kiskõrös, Izsáki u. 11.; cégjegyzékszáma:
03 09 102454; adószáma: 11031033-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
6200 Kiskõrös, Bajcsy-Zsilinszky u. 15.
Jogelõd(ök): MOLETTI Termelõ, Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000629/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 27. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) DIVINÁS Cipõfelsõrész-gyártó
és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (6090
Kunszentmiklós, Rákóczi út 33.; cégjegyzékszáma:
03 09 104084; adószáma: 11376028-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PANNON Vagyonkezelõ Felszámoló Tanácsadói Kft., 1025 Budapest, Szépvölgyi út 52., cégjegyzékszáma: 01 09 063050.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-08-000400/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) R-ZOLL Trans Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (6000 Kecskemét, Fráter Gy. u. 7.; cégjegyzékszáma: 03 09 104594; adószáma: 11420536-2-03) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
R-ZOLL Trans Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6000 Kecskemét, Kosztolányi D. u. 13
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-08-000401/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 28. napján jogerõre emel-
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kedett végzésével a(z) ELEKTROSPRINT Ipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (6100 Kiskunfélegyháza, Szegedi út 73/A; cégjegyzékszáma: 03 09 105439; adószáma:
11427863-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
6100 Kiskunfélegyháza, Nádasdi u. 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KURÁTOR-FELSZÁMOLÓ Szolgáltató Kft., 1035 Budapest, Kórház u. 29.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 726061.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-08-000248/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 21. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) VENTUS TRADE Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6000
Kecskemét, Jókai u. 21.; cégjegyzékszáma: 03 09 106662;
adószáma: 11576929-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
FALCON TRADE Ingatlanhasznosító és Befektetõ
Korlátolt Felelõsségû Társaság
VENTUS TRADE Repülõ és Befektetõ Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6000 Kecskemét, István király krt. 24.
6000 Kecskemét, Fecske u. 21.
6000 Kecskemét, Nagy Lajos király krt. 33. 2. em. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési-Tanácsadó Zrt., 1134 Budapest,
Csata u. 11. mfszt. 7., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-08-000199/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Tóth és Társa Építõipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(6200 Kiskõrös, Hrúz Mária u. 32.; cégjegyzékszáma:
03 09 109704; adószáma: 12809411-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MAROSHOLDING
Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1021 Budapest, Hárshegyi út 5–7. B ép. II. em. 21., cégjegyzékszáma: 01 09 870092.

8358

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ
A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000484/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 13. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Concreton Építõipari, Kivitelezõ
és Tervezõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 8. 1. em. 3–4.; cégjegyzékszáma:
03 09 109789; adószáma: 12830945-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
6000 Kecskemét, Gát utca 10.
6000 Kecskemét, Nagy Lajos király körút 39. tetõtér 9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-08-000310/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 27. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PM Elektro Épületvillamossági
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6500 Baja, Hattyú u. 4.; cégjegyzékszáma:
03 09 110178; adószáma: 12931149-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Jogelõd(ök):
„P & M” Elektro Épületvillamossági Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Válságmenedzser és Felszámoló Zrt., 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10 043681.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-08-000249/5. 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) EM & DÉ Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. „végelszámolás alatt” (6413 Kunfehértó, József Attila u. 35.; cégjegyzékszáma: 03 09 110698;
adószáma: 10733433-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
M & D Export, Import Kft.
EM & DÉ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
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Elõzõ székhelye(i):
6724 Szeged, Lehel u. 7/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000602/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 27. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) DESIGN HUNGÁRIA Mérnöki,
Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (6000 Kecskemét, Ballószög 389.; cégjegyzékszáma: 03 09 111467; adószáma: 12923269-2-03) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
TTCAR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
DESIGN HUNGÁRIA Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2040 Budaörs, Fügefa utca 15/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000710/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) NOVIREX PLUSSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(6000 Kecskemét, Szent Imre u. 4.; cégjegyzékszáma:
03 09 111628; adószáma: 13280893-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
6075 Páhi, Jókai u. 21.
Nem bejegyzett székhelye(i):
6000 Kecskemét, Dráva u. 30.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DÉLPRODUKT
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 6726 Szeged, Petrozsényi u. 16/4., cégjegyzékszáma: 06 09 001253.
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A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-08-000327/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 21. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MUFFIN Corner Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6000
Kecskemét, Dombi Lajos utca 17.; cégjegyzékszáma:
03 09 112398; adószáma: 13473145-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REAL-HOLDING
Felszámoló, Vagyonkezelõ, Ipari és Szolgáltató Kft., 1132
Budapest, Victor Hugo u. 11–15., cégjegyzékszáma: 01 09
738760.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-08-000430/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) NetMedia Group Informatikai
Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (6000 Kecskemét, Széchenyi tér 14.; cégjegyzékszáma: 03 09 112646; adószáma: 13526724-2-03) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-08-000495/5. 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) WINTER TEAM Kereskedelmi, Szolgáltató és Ipari Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (6200 Kiskõrös, Okolicsányi
u. 71.; cégjegyzékszáma: 03 09 113333; adószáma:
13477314-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
WINTER TEAM Kereskedelmi, Szolgáltató és Ipari
Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1042 Budapest, Árpád út 159. 2. em. 8.
6200 Kiskõrös, Bajcsy-Zsilinszky u. 1/8.
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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 Békés Megyei Bíróság
2.Fpk.04-08-000316/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Endrõdi Sertéstenyésztõket
Segítõ Közkereseti Társaság „végelszámolás alatt”
(5502 Gyomaendrõd, Baross u. 11.; cégjegyzékszáma:
04 03 001421; adószáma: 20830270-2-04) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1075 Budapest, Károly
krt. 3/A félemelet 13., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-08-000211/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Beton Building Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (5600 Békéscsaba, Lugosi u. 20.; cégjegyzékszáma: 04 06 004692;
adószáma: 20871875-2-04) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest,
Kazal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929.

A Békés Megyei Bíróság
2.Fpk.04-08-000285/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 22. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ANDSAL Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (5600 Békéscsaba, Pásztor utca 9. 1. em. 3.;
c é g j e g yz é k s z á ma : 0 4 0 6 0 0 5 4 0 5 ; a d ó s z á ma :
20167426-2-04) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1075 Budapest, Károly
krt. 3/A félemelet 13., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Kazal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929.

A Békés Megyei Bíróság
2.Fpk.04-08-000286/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
6.Fpk.05-08-000473/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PERJÉS ÉS TÁRSA Mezõgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (5900 Orosháza, Zombai
utca 7. A ép.; cégjegyzékszáma: 04 06 007213; adószáma:
21436714-2-04) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Budapest, Csata u. 11. mfszt. 7., cégjegyzékszáma: 01 10
041640.

A Békés Megyei Bíróság
2.Fpk.04-08-000311/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) GNORST 2000. Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt”
(5700 Gyula, Budapest krt. 32. 3. em. 9.; cégjegyzékszáma: 04 09 006233; adószáma: 11974396-2-04) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Budapest, Csata u. 11. mfszt. 7., cégjegyzékszáma: 01 10
041640.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 16. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Csekõ Építõipari és Állatotthon-üzemeltetõ Betéti Társaság (3910 Tokaj, Bocskai
u. 7.; cégjegyzékszáma: 05 06 012590; adószáma:
21179114-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Csekõ Építõipari és Gyepmesteri Betéti Társaság
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
9.Fpk.05-08-000359/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) T. T. 2002. Fuvarozó Betéti Társaság (3564 Hernádnémeti, Rákóczi út 163.; cégjegyzékszáma: 05 06 013019; adószáma: 21418127-2-05) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONTACT NORD
Felszámoló, Vagyonkezelõ Kft., 1078 Budapest, István
u. 47. II/14., cégjegyzékszáma: 01 09 463743.

A Békés Megyei Bíróság
2.Fpk.04-08-000258/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
6.Fpk.05-08-000403/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 31. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) FARKAS-69 Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (5600 Békéscsaba, Pásztor utca 57. 1/6.; cégjegyzékszáma:
04 09 007516; adószáma: 13970398-2-04) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 16. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Kovács és Társa Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (3894 Göncruszka, Kertalja
u. 1.; cégjegyzékszáma: 05 06 015365; adószáma:
22189941-1-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszámoló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80/A 1. em. 3.,
cégjegyzékszáma: 01 09 878016.

A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszámoló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80/A 1. em. 3.,
cégjegyzékszáma: 01 09 878016.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-08-000166/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-08-000278/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) FA-CORP Ipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (3800 Szikszó, Liszt F.
u. 20.; cégjegyzékszáma: 05 06 015418; adószáma:
22199287-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) FORTE AUTÓ Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3515 Miskolc, Csermõkei út 2.; cégjegyzékszáma: 05 09 011080;
adószáma: 13226675-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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
7.Fpk.05-08-000542/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 9. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) FIRST-BAU 2005. Építõipari Betéti
Társaság „végelszámolás alatt” (3700 Kazincbarcika,
Gyulai Pál út 5. 1. em. 2.; cégjegyzékszáma:
05 06 015552; adószáma: 22226099-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
FIRST-BAU 2005. Építõipari Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Keszau-Solder Serec-L Könyvelõ, Auditáló, Vagyonértékelõ és Tanácsadó Kft., 1125 Budapest, Istenhegyi út 58/B, cégjegyzékszáma: 01 09 077793.

A Csongrád Megyei Bíróság
12.Fpk.06-08-000611/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SENDERAK Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „v. a.” (6762 Sándorfalva, Dóci
u. 19.; cégjegyzékszáma: 06 06 007351; adószáma:
21740639-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Z I R O J E Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
SENDERAK Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL
Felszámoló, Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., 1077 Budapest, Dohány u. 54., cégjegyzékszáma: 01 09 690835.
(A helyi kirendeltség címe: 6720 Szeged, Kölcsey u. 13.)

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-08-000402/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Profi-Tel Com 2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(3532 Miskolc, Virág u. 4. fszt. 2.; cégjegyzékszáma:
05 09 009862; adószáma: 12905098-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A Csongrád Megyei Bíróság
12.Fpk.06-08-000250/14. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 15. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) FÕKÖNYV 2001 Könyvelõ és
Adótanácsadó Betéti Társaság (6721 Szeged, Maros
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u. 15.; cégjegyzékszáma: 06 06 012292; adószáma:
20973317-1-06) 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 helyi kirendeltség címe: 6720 Szeged, Kölcsey u. 13.)

A Csongrád Megyei Bíróság
12.Fpk.06-08-000446/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) DELFIN-PÁR Humán és Mûszaki Fejlesztõ Betéti Társaság (6900 Makó, Bajza
utca 55.; cégjegyzékszáma: 06 06 013204; adószáma:
21384813-1-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonkezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 01 09 739104. (A helyi kirendeltség címe: 6720 Szeged, Kölcsey u. 13.)

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-08-000043/20. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ARGOSZ 2003 Vendéglátó Betéti
Társaság (6762 Sándorfalva, Kölcsey utca 16.; cégjegyzékszáma: 06 06 014213; adószáma: 21871414-2-06) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi Zrt., 1024 Budapest, Retek u. 10. I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10
044406. (A helyi kirendeltség címe: 6720 Szeged, Kölcsey
u. 13. II. em. 7.)

A Csongrád Megyei Bíróság
2.Fpk.06-08-000583/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 13. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BAR-KO Ép. Építõipari Betéti
Társaság „végelszámolás alatt” (6760 Kistelek, Árpád
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u. 31.; cégjegyzékszáma: 06 06 015159; adószáma:
22236074-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
BAR-KO Ép. Építõipari Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926. (A helyi kirendeltség címe: 6720 Szeged, Kölcsey u. 13.)

A Csongrád Megyei Bíróság
12.Fpk.06-08-000453/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KOVÁCS ÉS TÁRSA BAU Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (6768 Baks, Virág u. 24.; cégjegyzékszáma:
06 06 015323; adószáma: 22278333-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyonértékelõ Zrt., 1091 Budapest, Üllõi út 51., cégjegyzékszáma: 01 10 041596. (A helyi kirendeltség címe: 6721
Szeged, Tímár u. 7.)

A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-08-000306/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 22. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) HYDROINVEST-ECO Környezetvédelmi, Vízgazdálkodási és Építõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (6728 Szeged, Budapesti út 8.; cégjegyzékszáma: 06 09 006152; adószáma: 11759289-2-06) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
VÍZ-HG2000 Kereskedelmi és Vagyonkezelõ Korlátolt
Felelõsségû Társaság
VÍZ-HG2000 Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6723 Szeged, Lomniczi u. 5. 3. em. 12.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Kazal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929. (A helyi kirendeltség címe: 6722 Szeged, Mérey u. 6/B)
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A Csongrád Megyei Bíróság
12.Fpk.06-07-000623/16. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) IN-VIAMO Gyártó-Kereskedõ és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6725 Szeged, Szivárvány utca 51. B ép.; cégjegyzékszáma:
06 09 008507; adószáma: 13017738-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
6728 Szeged, Külterület 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INSOLVENT Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1115 Budapest, Ildikó u. 21., 1519
Budapest, Pf. 353, cégjegyzékszáma: 01 09 163235.
(A helyi kirendeltség címe: 6722 Szeged, Nemestakács
u. 12/A)

A Csongrád Megyei Bíróság
12.Fpk.06-08-000536/7. 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) KRIZSÁN-BAU 2004 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
„végelszámolás alatt” (6900 Makó, Fiumei u. 11.; cégjegyzékszáma: 06 09 009345; adószáma: 13312370-2-06)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
KRIZSÁN-BAU 2004 Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: HELP Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft., 9700 Szombathely,
Kiskar u. 1., cégjegyzékszáma: 18 09 000505. (A helyi kirendeltség címe: 6722 Szeged, Jósika u. 41.)

A Csongrád Megyei Bíróság
2.Fpk.06-08-000529/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 10. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) COX-AUTÓ 2005 Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (6726 Szeged, Lövölde út 145.; cégjegyzékszáma: 06 09 009842; adószáma: 13475192-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
COX-AUTÓ 2005 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
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Nem bejegyzett elnevezése(i):
COX-AUTÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: INSOLVENT Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1115 Budapest, Ildikó u. 21., 1519
Budapest, Pf. 353, cégjegyzékszáma: 01 09 163235.
(A helyi kirendeltség címe: 6722 Szeged, Nemestakács
u. 12/A)

A Csongrád Megyei Bíróság
2.Fpk.06-08-000454/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ISOLA-TECH Szigeteléstechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (6781 Domaszék, Bojárhalmi u. 36.; cégjegyzékszáma: 06 09 010194; adószáma: 13591186-2-06) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Felszámoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A, cégjegyzékszáma: 01 09 562281. (A helyi kirendeltség címe: 6722
Szeged, Jósika u. 41.)

A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-08-000452/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 31. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) WOOD-GATES ’99 Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. (6600 Szentes, Zolnay Károly u. 1.; cégjegyzékszáma: 06 09 010265; adószáma: 13610063-2-06)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611. (A helyi kirendeltség címe: 6720 Szeged, Kölcsey u. 13.)

A Csongrád Megyei Bíróság
12.Fpk.06-08-000528/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 15. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BO-BO FA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás
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alatt” (6753 Szeged, Ádám utca 12.; cégjegyzékszáma:
06 09 010799; adószáma: 13790976-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
BO-BO FA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságkezelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., cégjegyzékszáma: 01 09 666223. (A helyi kirendeltség címe: 6722
Szeged, Jósika u. 41., 6701 Pf. 1205)

A Csongrád Megyei Bíróság
2.Fpk.06-08-000605/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 13. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) RED INGATLAN Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság (6723 Szeged, Római krt. 13. II. em. 38.; cégjegyzékszáma:
06 09 011191; adószáma: 12519000-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
L-REAL Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelõsségû
Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1054 Budapest, Kálmán Imre u. 23. 2. em. 10.
1061 Budapest, Király u. 18.
6723 Szeged, Római krt 13. 2. em. 38.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL
Felszámoló, Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., 1077 Budapest, Dohány u. 54., cégjegyzékszáma: 01 09 690835.
(A helyi kirendeltség címe: 6720 Szeged, Kölcsey u. 13.)

A Csongrád Megyei Bíróság
2.Fpk.06-08-000555/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) EH Ingatlanfejlesztõ és Üzemeltetõ Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás
alatt” (6724 Szeged, Föltámadás utca 13.; cégjegyzékszáma: 06 09 011987; adószáma: 13390040-2-06) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
EH Ingatlanfejlesztõ és Üzemeltetõ Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1224 Budapest, Dózsa Gy u. 105.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: MAROSHOLDING
Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1021 Budapest, Hárshegyi út 5–7. B ép. II. em. 21., cégjegyzékszáma: 03 09 109743. (A helyi kirendeltség címe: 6720 Szeged, Deák F. u. 4. fszt. 1., 6701 Szeged, Pf. 1159)

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-08-000112/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 20. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) V+V BAU Építõipari és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2400 Dunaújváros,
Gõzmalom u. 4.; cégjegyzékszáma: 07 09 010146; adószáma: 13219284-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-08-000257/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) HO-VE Kereskedelmi Betéti Társaság (9200 Mosonmagyaróvár, Királyhidai utca 59.; cégjegyzékszáma: 08 06 004936; adószáma: 22473394-2-08)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
9200 Mosonmagyaróvár, Schönherz Z. u. 13.
9200 Mosonmagyaróvár, Fõ u. 9.
9221 Levél, József A. utca 31.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO-ALBA Szolgáltató Zrt., 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9–11. IV/2.,
cégjegyzékszáma: 01 10 043170.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-08-000394/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 21. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) EURO-PLAST HUNGARY ’97
Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (9174 Dunaszeg, Ország út 19. B ép.; cégjegyzékszáma:
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08 06 006957; adószáma: 22498108-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Véber és Társa Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
9023 Gyõr, Mester u. 10/1.
9023 Gyõr, Bán Aladár u. 5. 1. em. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DELTA NOVA Felszámoló és Tanácsadó Kft., 2890 Tata, Ady E. u. 67., cégjegyzékszáma: 11 09 002635.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-08-000474/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 31. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MOLI Vendéglátóipari és Szolgáltató Betéti Társaság (9063 Nagybajcs, Ifjúság út 2.; cégjegyzékszáma: 08 06 010619; adószáma: 21371804-2-08)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: FISKÁLIS Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Kft., 1027 Budapest, Varsányi
Irén u. 38. fszt. 1. (1535 Budapest, Pf. 933, cégjegyzékszáma: 01 09 689092.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-08-000355/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) LÜTYÕ Kereskedelmi Betéti
Társaság (9025 Gyõr, Korányi Frigyes utca 10. B ép.
1. em. 2.; cégjegyzékszáma: 08 06 013534; adószáma:
22522199-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32., cégjegyzékszáma: 01 09 724084.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-08-000319/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 28. napján jogerõre emel-
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kedett végzésével a(z) LIGNA-T Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9400 Sopron,
Balfi utca 76.; cégjegyzékszáma: 08 09 001472; adószáma: 10257090-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
LIGNA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
9400 Sopron, Vitnyédi u. 12.
9400 Sopron, Kisfaludy u. 5.
9400 Sopron, Vitnyédi u. 12.
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.08-08-000341/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KAMÉLEON Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (9023 Gyõr, Földes Gábor utca 4. A ép.; cégjegyzékszáma: 08 09 002153; adószáma: 10610710-2-08) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
9023 Gyõr, Kodály Z. u. 6.
9028 Gyõr, Fehérvári út 80.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
O. u. 6–8., cégjegyzékszáma: 01 09 364827.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-08-000248/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) GP TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9028 Gyõr,
Páva utca 7.; cégjegyzékszáma: 08 09 009736; adószáma:
12102343-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1223 Budapest, Tûzliliom u. 45. I/6.
9023 Gyõr, Marcalvárosi aluljáró CE4.
9023 Gyõr, Corvin utca 12.
9084 Kunsziget, Gyõri utca 10.
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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.08-08-000490/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
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Elõzõ székhelye(i):
9023 Gyõr, Fehérvári u. 72/B
A bíróság által kijelölt felszámoló: PRUDENS PROFIT
CONTROLL Vagyonkezelõ Kft., 4625 Záhony, Szebecse
út 4., cégjegyzékszáma: 15 09 070938.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-08-000437/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SÖCE Építõipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9423 Ágfalva, Daágh u. 12.; cégjegyzékszáma: 08 09 010153; adószáma: 12792786-2-08) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
9408 Sopron-Brennbergbánya, Soproni u. 25.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Rt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 15. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) AQUA BÁZIS Szaniter Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(9028 Gyõr, Dobó utca 3. 1. ép.; cégjegyzékszáma:
08 09 011734; adószáma: 13164074-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok
és Tanácsadó Rt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C
(1276 Budapest, Pf. 27), cégjegyzékszáma: 01 10 043489.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-08-000500/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-08-000469/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) HANSÁGÉRT 2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9167
Bõsárkány, külterület 0211/124.; cégjegyzékszáma:
08 09 010181; adószáma: 12799233-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT PLUSZ
Szolgáltató Kft., 7100 Szekszárd, Mikes u. 9–11., cégjegyzékszáma: 17 09 001262.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 22. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PAÁR-BAU Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (9024 Gyõr, Répce utca 38.
I. em. 5.; cégjegyzékszáma: 08 09 012035; adószáma:
13242215-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PATIK, VARGA és
Társaik Gazdasági Tanácsadó Rt., 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15., cégjegyzékszáma: 14 10 300109.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-08-000533/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-08-000344/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) GARDROB DESIGN 2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9024 Gyõr, Bartók Béla út 1.; cégjegyzékszáma:
08 09 010757; adószáma: 12930746-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 22. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) P. P. E-INVEST ’06 Kereskedelmi és Rendezvényszervezõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (9028 Gyõr, Erfurti u. 38. I. em. 4.; cégjegyzékszáma: 08 09 013584; adószáma: 13629638-2-08) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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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 bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-Invest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-08-000502/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-07-000663/21. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 22. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) METALFORCE-HOME Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9178 Hédervár, Kont I. u. 6.; cégjegyzékszáma:
08 09 015459; adószáma: 14079122-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: APPORT Gazdasági
Szolgáltató Kft., 9700 Szombathely, Engels u. 34., cégjegyzékszáma: 18 09 000366.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 8. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BOROS ÉS TÁRSA Vendéglátóipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (4026 Debrecen, Hortobágy utca 19.; cégjegyzékszáma: 09 09 009046;
adószáma: 12889413-2-09) 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 Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
5.Fpk.09-08-000724/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 1. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MOSZI TRADE Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4024 Debrecen, Piac u. 30.
fszt. 6.; cégjegyzékszáma: 09 06 012207; adószáma:
21543456-1-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4031 Debrecen, Tócóskert tér 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
5.Fpk.09-08-000610/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 1. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) LAMBDA-PLUSZ Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság (4100 Berettyóújfalu, Péterszegi u. 1. 2. em. 11.; cégjegyzékszáma:
09 06 013711; adószáma: 22143437-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000706/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 25. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) K-SZER HÁZ Ingatlanforgalmazási Korlátolt Felelõsségû Társaság (4024 Debrecen,
Teleki utca 10.; cégjegyzékszáma: 09 09 009612; adószáma: 13025986-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
K-SZER HÁZ Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4031 Debrecen, Egressy Béni tér 7. fszt. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PRE-ACTIVE Szolgáltató Kft., 1051 Budapest, Dorottya u. 3. III/4., cégjegyzékszáma: 01 09 074651.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-08-000415/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 25. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ANIKÓ TRANSZ Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4251
Hajdúsámson-Sámsonkert, Héja utca 4.; cégjegyzék-
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száma: 09 09 010134; adószáma: 13150260-2-09) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4264 Nyírábrány, Határõr utca 45.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000701/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 30. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) CSÕ-VILL HOLDING Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (4029 Debrecen,
Baross Gábor utca 31.; cégjegyzékszáma: 09 09 014933;
adószáma: 12805778-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1047 Budapest, Arany János utca 14.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonkezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 01 09 739104.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000761/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) HAJDU-SPED Hungary Nemzetközi Fuvarozási Korlátolt Felelõsségû Társaság (4026
Debrecen, Hortobágy utca 9. IV. em. 24.; cégjegyzékszáma: 09 09 015623; adószáma: 13304586-2-15) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4071 Hortobágy, Arany J. utca 18.
4026 Debrecen, Hortobágy u. 9. 4. em. 24.
4954 Sonkád, Szarvasmarha major 086. hrsz.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Budapest, Csata u. 11., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-07-000058/16. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. május 8. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) EMI 2001 Vendéglátó, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (3386 Sarud, Petõfi
út 55.; cégjegyzékszáma: 10 06 024504; adószáma:
21030057-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-08-000229/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 2. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ANNIRON ’97. Számviteli, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(3200 Gyöngyös, Batthyányi tér 24.; cégjegyzékszáma:
10 09 023519; adószáma: 11710545-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Mercurius-98. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3300 Eger, Deák F. u. 21.
3200 Gyöngyös, Vármegyeház tér 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Cégfelügyelet Kft.,
1081 Budapest, Rákóczi u. 59.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-08-000112/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) INTERAQUATEC Német–Magyar Környezetvédelmi Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (3300 Eger,
Dr. Hibay Károly u. 1.; cégjegyzékszáma: 10 09 025017;
adószáma: 12845413-2-10) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: A + P Módszer Gazdasági Tanácsadó Kft., 1111 Budapest, Budafoki út 16.,
cégjegyzékszáma: 01 09 461769.
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A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-08-000120/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 15. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) CAM-TECH Tervezõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3386 Sarud,
Rákóczi út 19.; cégjegyzékszáma: 10 09 026080; adószáma: 12930777-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
3434 Mályi, Erkel Ferenc u. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1024 Budapest, Retek u. 10.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 044406.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-08-000340/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) NICOLE Csokoládégyár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(3200 Gyöngyös, Esze Tamás út 23.; cégjegyzékszáma:
10 09 026156; adószáma: 12581878-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
6041 Kerekegyháza, Fõ út 56.
1077 Budapest, Almássy tér 14.
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.10-08-000484/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 21. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) EXXAGON 2005 Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3372
Kömlõ, Fõ út 46.; cégjegyzékszáma: 10 09 026882; adószáma: 12308484-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
BUILD-PROBITAS Épitõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
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BUILD-PROBITAS Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság
EXXAGON-SECURITY Személy és Vagyonvédelmi,
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1153 Budapest, Beller Imre u. 117.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-08-000126/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 23. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SL Média Magyarország Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3300
Eger, Raktár utca 1.; cégjegyzékszáma: 10 09 027138;
adószáma: 13201775-2-10) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1143 Budapest, Hungária krt. 108.
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.10-08-000388/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 27. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) DR. MORIK Termelõ és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (3300 Eger, Rákóczi út 40. 7. em. 19.; cégjegyzékszáma: 10 09 028518;
adószáma: 11156693-2-10) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4026 Debrecen, Csók u. 6.
4026 Debrecen, Kálvin tér 2/A
4027 Debrecen, Garai u. 28.
4028 Debrecen, Baksay Sándor u. 46. 1. em. 4.
1092 Budapest, Ráday u. 15.
A bíróság által kijelölt felszámoló: YPLON Vagyonkezelõ, Felszámoló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1025 Budapest, Csévi u. 11/B, cégjegyzékszáma: 01 09 461424.
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A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-08-000507/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) XRT Építõipari és Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (3390 Füzesabony, Kerecsendi út 21.; cégjegyzékszáma: 10 09 028673; adószáma: 13325846-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
6237 Kecel, Rákóczi u. 3.
1119 Budapest, Andor u. 1. 2. em. 11.
6041 Kerekegyháza (0211/100. hrsz.), Falu dülõ
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA
Szolgáltató Rt., 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9–11.
IV. em. 2., cégjegyzékszáma: 01 10 043170.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-08-070663/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 9. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KOMOJAB JANUÁR Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tatabánya, Komáromi út 31. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 11 09 003921; adószáma: 11195863-2-11) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
VERMES Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2890 Tata, Eötvös u. 27/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. fszt. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 724084.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-08-070671/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 24. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) AGISZVILL Kereskedelmi, Építõipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2890 Tata, Komáromi út 38/C; cégjegyzékszáma:
11 09 009649; adószáma: 13143044-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Telephelye(i):
2890 Tata, Somogyi Béla út 15.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: TREND Gazdasági
Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B 2/17.,
cégjegyzékszáma: 01 09 867547.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-08-070543/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 23. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ET. AQUA-TECH Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tatabánya, Komáromi út 54. 2. em. 2.; cégjegyzékszáma:
11 09 010984; adószáma: 13546155-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Telephelye(i):
2800 Tatabánya, Köztársaság út 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TREND Gazdasági
Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B 2/17.,
cégjegyzékszáma: 01 09 867547.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-08-070685/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ÚJ KALENDULA Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2500 Esztergom, Rudnay tér 1.; cégjegyzékszáma: 11 09 012764; adószáma: 13550725-2-11) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
KALENDULA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1163 Budapest, Bronz u. 28.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADVOCO Vagyonkezelõ és Tanácsadó Kft., 9022 Gyõr, Liszt Ferenc u. 37.
fszt. 2., cégjegyzékszáma: 08 09 003091.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-08-070787/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SOKASARA ZÖLD Szolgáltató
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Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tatabánya, Komáromi út 31. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 11 09 013530; adószáma: 13244138-2-11) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
GUSZA-TECH Szolgáltató, Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2100 Gödöllõ, Bercsényi utca 6/B
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Rt., 1135 Budapest, Csata u. 11. Lev. cím: 1581 Budapest, Pf. 108, cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Nógrád Megyei Bíróság
2.Fpk.12-08-000211/4. 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) Oláh és Társa Vendéglátó
Közkereseti Társaság „végelszámolás alatt” (3060
Pásztó, Fõ út 39.; cégjegyzékszáma: 12 03 001609; adószáma: 24006251-1-12) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Oláh és Társa Vendéglátó Közkereseti Társaság
Jogelõd(ök):
Oláh és Társa Vendéglátó Gazdasági Munkaközösség
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.12-08-000148/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) NAGY KALAND Turisztikai és
Vendéglátó Betéti Társaság (2642 Nógrád, Feketevíz
sor 3.; cégjegyzékszáma: 12 06 004172; adószáma:
21077524-2-12) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Börzsöny-Hordár Fuvarozó Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2643 Diósjenõ, József A. utca 52.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: CMB Holding Gazdasági, Mûszaki Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1164 Budapest, Jövendõ u. 3., cégjegyzékszáma:
01 09 160583.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-08-001247/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 10. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „DELY” Ipari és Szolgáltató Betéti Társaság (2700 Cegléd, Kadar u. 16.; cégjegyzékszáma: 13 06 010320; adószáma: 24448707-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Telephelye(i):
2700 Cegléd, Budai út 36.
2700 Cegléd, Kosárhegyi út
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
2.Fpk.13-08-001444/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Z & Z COMPANY Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (2045 Törökbálint, Józsefhegy u. 21.; fióktelepe: 1021 Budapest, Törökvész
út 87–91.; cégjegyzékszáma: 13 06 018051; adószáma:
24537034-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Telephelye(i):
2045 Törökbálint, Torbágy utca 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyonértékelõ Zrt., 1091 Budapest, Üllõi út 51., cégjegyzékszáma: 01 10 041596.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-08-001406/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) A & R 2003 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (2745 Kõröstetétlen, Kocséri
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út 28.; cégjegyzékszáma: 13 06 050255; adószáma:
21875353-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL-ORG Tanácsadó Kft., 1107 Budapest, Mázsa tér 5–7., cégjegyzékszáma: 01 09 886496.

Telephelye(i):
2600 Vác, Kötõ u. 15.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dual-Perfekt Gazdasági Tanácsadó Kft., 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4–6.
II. em. 2., cégjegyzékszáma: 01 09 717900.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-08-001481/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-08-001437/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) AQUARTIST Mûvészeti és Kereskedelmi Betéti Társaság hivatalból „végelszámolás
alatt” (2760 Nagykáta, Dózsa Gy. út 15.; cégjegyzékszáma: 13 06 055131; adószáma: 28712288-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2118 Dány, Piac tér 9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. fszt. 1., cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 3. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ANTAL és Társa Építõipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2360 Gyál,
Kõrösi út 138.; cégjegyzékszáma: 13 09 070390; adószáma: 12052547-2-13) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Investment Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037 Budapest, Seregély u. 17., cégjegyzékszáma: 01 10 041755.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-08-000931/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 22. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MAKSZIM Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (2721 Pilis, Attila u. 60. A ép.; cégjegyzékszáma: 13 06 055623; adószáma: 28916451-2-13)
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
2.Fpk.13-08-001264/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 16. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) D. O. M. Center Ingatlaniroda
Betéti Társaság (2600 Vác, Kölcsey utca 19. 2. em. 3.;
cégjegyzékszáma:
13
06
055704;
adószáma:
22227014-1-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-08-001640/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 15. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) C. H. T. Ipari és Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2141 Csömör, Csalogány u. 2.; cégjegyzékszáma: 13 09 075022; adószáma:
12248555-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A felszámolás alatt álló idegen nyelvû elnevezései:
C. H. T. Indrustrial and Commercial Ltd.
Röv.: C. H. T. LTD.
Fióktelepe(i):
1055 Budapest, Szent István krt. 13.
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.13-08-000663/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 3. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) RENTAL Távközlési és
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Épitõipari Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2233 Ecser, ipari park, Ipartelep, Ady Endre
utca; cégjegyzékszáma: 13 09 081429; adószáma:
10696189-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Jogelõd(ök):
RENTAL IRODA Pénzügyi Szolgáltató és Tanácsadó
Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-08-001564/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 30. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) EDU-KOMP Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2151 Fót, Panoráma
utca 2.; cégjegyzékszáma: 13 09 087162; adószáma:
11476537-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Fióktelepe(i):
1045 Budapest, Erzsébet út 19. fszt.
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
2.Fpk.13-08-001487/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „HOMÉSZ-TRANS” Teherfuvarozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2300 Ráckeve, Damjanich u. 16.; cégjegyzékszáma:
13 09 087639; adószáma: 12627468-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Telephelye(i):
2300 Ráckeve, Kinizsi utca 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CMB Holding Gazdasági, Mûszaki Tanácsadó Kft., 1164 Budapest, Jövendõ
u. 3., cégjegyzékszáma: 01 09 160583.
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A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-08-001597/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) GWAT Gore-Tex Alapanyagú
Termékeket Forgalmazó Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2000 Szentendre, Zápor
utca 9.; cégjegyzékszáma: 13 09 092508; adószáma:
12919967-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Fióktelepe(i):
1139 Budapest, Váci út 85.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-08-001620/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 10. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) 3S HUMÁN-BANK Szolgáltató
és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2112 Veresegyház, Fürdõ út 21.; cégjegyzékszáma:
13 09 093274; adószáma: 12964417-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Telephelye(i):
2112 Veresegyház, Fõ út 53.
A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyonértékelõ Zrt., 1091 Budapest, Üllõi út 51., cégjegyzékszáma: 01 10 041596.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-08-001682/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) DRAGON GOLD Export-Import
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2100
Gödöllõ, Kazinczy u. 13. 2. em. 11.; cégjegyzékszáma:
13 09 094224; adószáma: 11027133-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3.,
cégjegyzékszáma: 01 09 683720.
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A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-07-002705/27. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-08-001850/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Szolgáltató, Gyártó és Karbantartó
Korlátolt Felelõsségû Társaság „v. a.” (1201 Budapest,
Irma u. 2.; cégjegyzékszáma: 13 09 094547; adószáma:
10272691-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., levelezési cím: 1399 Bp., Pf. 701/313.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 15. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) EXELENT Befektetési és Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (2040 Budaörs, Ady Endre u. 43.; cégjegyzékszáma: 13 09 108651; adószáma: 13251770-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1221 Budapest, Kiránduló utca 44/C
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
11.Fpk.13-08-001583/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 15. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PAPIMPEX Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2316 Tököl, Kossuth Lajos
u. 32.; cégjegyzékszáma: 13 09 107857; adószáma:
11764238-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1145 Budapest, Thököly út 117. B ép.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szolgáltató Zrt., 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9–11. IV/2.,
cégjegyzékszáma: 01 10 043170.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-08-001691/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 15. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Kék Platán Kertészeti Korlátolt Felelõsségû Társaság (2376 Hernád, Gyóni út 132.; cégjegyzékszáma: 13 09 108131; adószáma: 13727918-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2376 Hernád, Váradi út 47.
Fióktelepe(i):
1106 Budapest, Jászberényi út 38–72.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL-ORG Tanácsadó Kft., 1107 Budapest, Mázsa tér 5–7., cégjegyzékszáma: 01 09 886496.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-08-001493/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 15. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) LASCHON Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2000
Szentendre, Körte u. 14.; cégjegyzékszáma: 13 09 108866;
adószáma: 13765448-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CONSULT Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság, 1034 Budapest, Seregély
u. 13., cégjegyzékszáma: 01 09 066529.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-08-001348/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 21. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) RUNDISZTCLEAN Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2120 Dunakeszi, Barátság út 7.; cégjegyzékszáma: 13 09 111385; adószáma:
12471205-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Rundiszt Ékszerkereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1048 Budapest, Kõrösbánya u. 19.
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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
2.Fpk.13-08-001466/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 16. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Sziszifusz-Car Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2146 Mogyoród, Közép út 2169. hrsz.; elõzõ székhelye: 1238 Budapest, Molnár u. 89/B; cégjegyzékszáma: 13 09 112462;
adószáma: 11905112-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Fióktelepe(i):
2141 Csömör, Széchenyi út 42.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL-ORG Tanácsadó Kft., 1107 Budapest, Mázsa tér 5–7., cégjegyzékszáma: 01 09 886496.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-08-001486/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 23. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MENELÁOSZ Mûszaki Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2316 Tököl, Kölcsey u. hrsz. 1938/6.; cégjegyzékszáma:
13 09 116349; adószáma: 13279271-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
TERRAZYT HUNGÁRIA Mûszaki Kereskedelmi és
Szogláltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1135 Budapest, Béke út 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KURÁTOR-FELSZÁMOLÓ Szolgáltató Kft., 1035 Budapest, Kórház u. 29.,
cégjegyzékszáma: 01 09 726061.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-08-001293/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 3. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) Haus-Plusz Ingatlanforgalmazó és
Beruházó Korlátolt Felelõsségû Társaság (2700 Cegléd,
Török Ignác utca 13/A; elõzõ székhely: 1053 Budapest,
Vámház krt. 8. 1/3.; cégjegyzékszáma: 13 09 119889; adószáma: 13345174-2-13) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Investment Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037 Budapest, Seregély u. 17., cégjegyzékszáma: 01 10 041755.

A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-08-000394/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 9. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „Március 15.” Mezõgazdasági Vállalkozói és Szolgáltató Szövetkezet (7516 Berzence, Szabadság tér 19.; cégjegyzékszáma: 14 02 000479; adószáma: 10080498-2-14) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„Március 15.” Mezõgazdasági Termelõszövetkezet Berzence
Jogelõd(ök):
„Március 15.” Mg. Tsz. Somogyudvarhely
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1143 Budapest, Besnyõi u. 13., cégjegyzékszáma: 01 09 269929.

A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-08-000449/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Jony Star Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, f. a. (8638 Balatonlelle, Vágóhíd
utca 2.; cégjegyzékszáma: 14 06 305171; adószáma:
20600664-1-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 683720. (A helyi kirendeltség címe: 7633
Pécs, Endresz Gy. u. 2.)
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A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-08-000473/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ÁBEL Mezõgazdasági, Faipari és
Kereskedelmi Betéti Társaság, f. a. (8698 Somogyvár,
Kossuth Lajos utca 17.; cégjegyzékszáma: 14 06 305323;
adószáma: 20664923-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347. (A helyi kirendeltség címe: 7400 Kaposvár, Kossuth L. u. 1–9.)

A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-08-000426/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 25. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) DERRY-PUB Vendéglátó és
Szolgáltató Betéti Társaság (8640 Fonyód, Béke utca
8095. hrsz.; cégjegyzékszáma: 14 06 305597; adószáma:
20887636-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
8640 Fonyód, Szivárvány utca 71.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
körút 40. II/16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659. (A helyi
kirendeltség címe: 7621 Pécs, Felsõmalom u. 25.)

A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-08-000365/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) FAMILIAR-SEC Vagyonvédelmi, Biztonságtechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság,
f. a. (7273 Büssü, Jókai Mór utca 18.; cégjegyzékszáma:
14 06 305657; adószáma: 20917434-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
FAMILIAR-SEC Vagyonvédelmi, Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7400 Kaposvár, Kinizsi-ltp. 20. 1. em. 4.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1075 Budapest, Kazinczy u. 24–26., cégjegyzékszáma: 01 10 044789. (A helyi
kirendeltség címe: 7621 Pécs, Mátyás király u. 8.)

A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-08-000434/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 25. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BALASSA-BAU 2006 Építõipari
és Vendéglátó Betéti Társaság (8660 Lulla, Kossuth
L. utca 3.; cégjegyzékszáma: 14 06 307919; adószáma:
22309998-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCURS Manager Befektetõ és Tanácsadó Kft., 8800 Nagykanizsa, Ady
E. u. 4., cégjegyzékszáma: 20 09 063623.

A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-08-000422/7. 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) KORREKT HITELBRÓKER 2006 Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
„végelszámolás alatt” (8651 Balatonszabadi, Bem J.
út 8.; cégjegyzékszáma: 14 06 307975; adószáma:
22333092-1-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
KORREKT HITELBRÓKER 2006 Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347. (A helyi kirendeltség címe: 7400 Kaposvár, Kossuth L. u. 1–9.)

A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-08-000301/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) STOTECH Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, f. a. (8654 Ságvár,
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Fõ utca 55.; cégjegyzékszáma: 14 06 308064; adószáma:
22363776-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zrt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074. (A helyi kirendeltség címe: 7621 Pécs, Mátyás király u. 21.)

A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-08-000453/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MA-JA 08 Betéti Társaság, f. a.
(7539 Szulok, Béke utca 16.; cégjegyzékszáma:
14 06 308245; adószáma: 22543411-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41., cégjegyzékszáma: 01 09 681843. (A helyi kirendeltség címe:
7400 Kaposvár, Fõ u. 7.)

A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-08-000401/11. 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) KAPOS ELEKTROMARKET Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság, f. a. (7400 Kaposvár, Honvéd utca 51.
fszt. 3.; cégjegyzékszáma: 14 09 302925; adószáma:
11485322-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7400 Kaposvár, Kisfaludy u. 11.
7400 Kaposvár, Erdõsor u. 9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PATIK, VARGA és
Társaik Gazdasági Tanácsadó ZRt., 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15., cégjegyzékszáma: 14 10 300109.

A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-08-000405/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 9. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „FRAZER LINE” Kereskedelmi és

8377

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság, f. a.
(7255 Nagyberki, Újváros út 11/A; cégjegyzékszáma:
14 09 304334; adószáma: 12538193-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„Geberta” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7400 Kaposvár, Irányi Dániel utca 12.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-08-000333/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SZLÉNER Általános Gazdasági
Tevékenységet Segítõ Korlátolt Felelõsségû Társaság,
f. a. (8600 Siófok, Kossuth utca 40.; cégjegyzékszáma:
14 09 304593; adószáma: 12658514-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1075 Budapest, Kazinczy u. 24–26., cégjegyzékszáma: 01 10 044789. (A helyi
kirendeltség címe: 7621 Pécs, Mátyás király u. 8.)

A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-08-000342/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) JOKER KING Szerencsejáték
Szervezõ Korlátolt Felelõsségû Társaság, f. a. (7261 Kaposhomok, Széchenyi utca 14.; cégjegyzékszáma:
14 09 304611; adószáma: 12665125-1-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7511 Ötvöskónyi, Kónyi utca 21.
7500 Nagyatád, Korányi utca 2.
Nem bejegyzett székhelye(i):
8640 Fonyód, Ady E. utca 39. 3. em. 21.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CERES Agráripari
és Kereskedelmi Kft., CERES Gazdasági Tanácsadó és
Felszámoló Kft., 7400 Kaposvár, Arany J. tér 5., cégjegyzékszáma: 14 09 306648.
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A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-08-000268/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Somogy Megyei Bíróság
3.Fpk.14-08-000471/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BALATON „69” Vendéglátó és
Szórakoztató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8600
Siófok, Petõfi sétány 3.; cégjegyzékszáma: 14 09 304939;
adószáma: 12818361-2-14) 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 bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) Bambi-Trans Fuvarozó, Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (8719 Böhönye, Fõ utca 88.; cégjegyzékszáma: 14 09 305598; adószáma: 13131445-2-14) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Bambi-Trans Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
T-Örök Biztonság Vagyon és Személyvédelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett székhelye(i):
7213 Szakcs, Toldi utca 21.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
körút 40. II/16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659. (A helyi
kirendeltség címe: 7621 Pécs, Felsõmalom u. 25.)

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-08-000428/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „ZOLNA-INVEST” Ingatlanforgalmi, Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (7400 Kaposvár, Füredi utca 136.; cégjegyzékszáma: 14 09 305257; adószáma: 12969405-2-14) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
„Z-INVEST” Ingatlanforgalmi, Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi, Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1143 Budapest,
Besnyõi u. 13., cégjegyzékszáma: 01 09 269929.

A Somogy Megyei Bíróság
3.Fpk.14-08-000257/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „KNAPP” Építõgép Gyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(7255 Nagyberki, Szabadság u. 62.; cégjegyzékszáma:
14 09 305529; adószáma: 13097321-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. emelet, cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-08-000381/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SZ-TEAM 2000 Épületgépészeti
Korlátolt Felelõsségû Társaság, f. a. (7400 Kaposvár,
Árok utca 1–3.; cégjegyzékszáma: 14 09 306337; adószáma: 13464707-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zrt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074. (A helyi kirendeltség címe: 7621 Pécs, Mátyás király u. 21.)

A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-08-000252/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 4. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ZSO+ZSÓ Vendéglátó,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (8600 Siófok, Széchenyi utca 8–10.
III. em. 3.; cégjegyzékszáma: 14 09 306839; adószáma:
13709596-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: CERES Agráripari és Kereskedelmi Kft., CERES Gazdasági Tanácsadó
és Felszámoló Kft., 7400 Kaposvár, Arany J. tér 5., cégjegyzékszáma: 14 09 306648.

A Somogy Megyei Bíróság
3.Fpk.14-08-000312/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KRUBA-REHAB Termelési Korlátolt Felelõsségû Társaság (8638 Balatonlelle, Takács S.
utca 14.; cégjegyzékszáma: 14 09 307023; adószáma:
13805324-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PATIK, VARGA és
Társaik Gazdasági Tanácsadó Zrt., 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15., cégjegyzékszáma: 14 10 300109.

A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-08-000347/14. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Marcali Mentor Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(8700 Marcali, Honvéd utca 1/A; cégjegyzékszáma:
14 09 307032; adószáma: 13809919-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 683720. (A helyi kirendeltség címe: 7633
Pécs, Endresz Gy. u. 2.)

A Somogy Megyei Bíróság
3.Fpk.14-08-000387/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 9. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Mobil Tresor Vagyon- és Személyvédelmi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(8660 Tab, Táncsics Mihály utca 18.; cégjegyzékszáma:
14 09 307067; adószáma: 12500985-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
HABÁN MUSEION DESIGN Ipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
MUSEION DESIGN 2000. Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2890 Tata, Zsigmond u. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCURS Manager Befektetõ és Tanácsadó Kft., 8800 Nagykanizsa, Ady
E. u. 4., cégjegyzékszáma: 20 09 063623.

A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-08-000386/5. 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) VARRÁCZI Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (7400
Kaposvár, Pálóczi H. Á. utca 44.; cégjegyzékszáma:
14 09 307143; adószáma: 13858920-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCURS Manager Befektetõ és Tanácsadó Kft., 8800 Nagykanizsa, Ady
E. u. 4., cégjegyzékszáma: 20 09 063623.

A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-08-000202/16. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PÉCSI SPED Szállítmányozó
és Fuvarozó Korlátolt Felelõsségû Társaság, f. a.
(7987 Istvándi, belterület 222/1. hrsz.; cégjegyzékszáma:
14 09 307472; adószáma: 11549499-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7632 Pécs, Wallenstein Z. u. 8.
Jogelõd(ök): „PÉCSI SPED” Pécsi Sándor Vállalkozó
Egyéni Cég
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41., cégjegyzékszáma: 01 09 681843. (A helyi kirendeltség címe:
7400 Kaposvár, Fõ u. 7.)
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A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-08-000432/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SZÉFBEN Vagyonvédelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (8600 Siófok, Tanácsház
utca 2. 7. em. 26.; cégjegyzékszáma: 14 09 307580; adószáma: 14071014-2-14) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 683720. (A helyi kirendeltség címe: 7633
Pécs, Endresz Gy. u. 2.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
8.Fpk.15-08-000644/14. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 20. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „HITER” Szak-Szerelõipari Betéti Társaság (4472 Gávavencsellõ, Toldi u. 69.; cégjegyzékszáma: 15 06 081991; adószáma: 25655700-2-15) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Fürj u. 5–7.
4400 Nyíregyháza, Kemecsei u. 51.
4400 Nyíregyháza, Kossuth utca 12.
4474 Tiszabercel, Vasvári P. utca 26.
4474 Tiszabercel, Rákóczi utca 25.
4474 Tiszabercel, Rózsa u. 32.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszakértõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedelmi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em., cégjegyzékszáma: 15 09 060370.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-08-001151/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „SZITHA ÉS TÁRSAI” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza,
Kiss Ernõ u. 35; cégjegyzékszáma: 15 06 083111; adószáma: 25665503-1-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszakértõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedelmi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em., cégjegyzékszáma: 15 09 060370.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001336/4. 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) BEREG-PRESS Nyomdaipari és Kereskedelmi Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (4400 Nyíregyháza, Selyem u. 25.; cégjegyzékszáma: 15 06 084977; adószáma: 25683406-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
BEREG-PRESS Nyomdaipari és Kereskedelmi 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 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
1.Fpk.15-08-001034/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 1. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SNITT MÉDIA Szolgáltató Betéti
Társaság (4400 Nyíregyháza, Molnár u. 26.; cégjegyzékszáma: 15 06 085557; adószáma: 25688339-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 12.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-08-001169/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 22. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BALOGH és BALOGH Építõ-
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ipari és Szolgáltató Betéti Társaság (4482 Kótaj, Pacsirta u. 4.; cégjegyzékszáma: 15 06 087805; adószáma:
20775030-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1140 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 683720. (A helyi kirendeltség címe: 4400
Nyíregyháza, Szarvas u. 1–3. 5/505.)
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tató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Gagarin utca 32.;
cégjegyzékszáma:
15
06
088687;
adószáma:
21059470-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4625 Záhony, Ady Endre u. 5. C ép. 3. em. 11.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL
Felszámoló, Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., 1077 Budapest, Dohány u. 54., cégjegyzékszáma: 01 09 690835.
(A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai
u. 30.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
1.Fpk.15-08-001094/4. 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) „TVÁLÁRUSZ” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza,
Vietórisz u. 30.; cégjegyzékszáma: 15 06 088039; adószáma: 20920096-2-15) 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.15-08-001354/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 2. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) LUNATEX-2001 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4624 Tiszabezdéd, Sport
út 32.; cégjegyzékszáma: 15 06 088189; adószáma:
20949897-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER
Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Rt., 1141 Budapest,
Lipótvár 27., cégjegyzékszáma: 01 10 042636. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001359/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 2. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) AVGUR Kereskedelmi és Szolgál-

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-001228/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 15. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SAINT SEA GULL Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda,
Gagarin utca 3.; cégjegyzékszáma: 15 06 088854; adószáma: 21072464-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4600 Kisvárda, Gagarin u. 22.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Rigó u. 61.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
8.Fpk.15-08-001261/4. 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) LIBERTY-NET 21 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda,
Gagarin u. 22.; cégjegyzékszáma: 15 06 089402; adószáma: 21174652-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Vagyonhasznosító Rt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
6/3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5. I/109.)
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
1.Fpk.15-08-001095/4. 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) MITYA-TRADE Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Vietórisz
u. 30.; cégjegyzékszáma: 15 06 089435; adószáma:
21177686-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Rt., 1135 Budapest, Csata u. 11. mfszt. 7., cégjegyzékszáma: 01 10
041640. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza,
Jókai tér 3.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
8.Fpk.15-08-001257/4. 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) AVM-21N Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Gagarin
u. 22.; cégjegyzékszáma: 15 06 089470; adószáma:
21181294-2-15) 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.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: DUNA AUDIT
Könyvszakértõi Iroda Kft., 1115 Budapest, Bartók Béla
út 131/A, cégjegyzékszáma: 01 09 162918. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001353/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) VIKNA-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza,
Vietórisz u. 30.; cégjegyzékszáma: 15 06 090509; adószáma: 21470099-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DUNA AUDIT
Könyvszakértõi Iroda Kft., 1115 Budapest, Bartók Béla
út 131/A, cégjegyzékszáma: 01 09 162918. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001342/5. 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) TRINADCATY MIROV Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 090551; adószáma: 21480115-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DUNA AUDIT
Könyvszakértõi Iroda Kft., 1115 Budapest, Bartók Béla
út 131/A, cégjegyzékszáma: 01 09 162918. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001350/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) VELLA-V NETWORK 2002
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 090371; adószáma: 21454590-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
VELLA-V 2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001316/4. 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) DavidSon Bau Építõipari
Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (4335
Kántorjánosi, Bajcsy-Zsilinszky u. 37.; cégjegyzékszáma:
15 06 090570; adószáma: 21481295-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER
Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Rt., 1141 Budapest,
Lipótvár 27., cégjegyzékszáma: 01 10 042636. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.)

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER
Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Rt., 1141 Budapest,
Lipótvár 27., cégjegyzékszáma: 01 10 042636. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-001227/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001369/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 15. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SZULTAN-ROZA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda,
Litki út 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 090620; adószáma:
21488821-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Rigó u. 61.)

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ALYTASZA-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4432 Nyírszõlõs, Csabagyöngye u. 150.; cégjegyzékszáma: 15 06 091317; adószáma: 21567733-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1045 Budapest, Árpád út 57. 1. em. 2.,
Budapest, Árpád út 57–59. I/8., cégjegyzékszáma: 01 09
269955. (A helyi kirendeltség címe: 4900 Fehérgyarmat,
Árpád u. 12.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001337/5. 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) UMILENIJE Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki
út 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 090717; adószáma:
21498617-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DUNA AUDIT
Könyvszakértõi Iroda Kft., 1115 Budapest, Bartók Béla
út 131/A, cégjegyzékszáma: 01 09 162918. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001307/5. 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) GARMONIA-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Vietórisz u. 30.; cégjegyzékszáma: 15 06 090832;
adószáma: 21501317-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001362/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 2. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „EZÜST-HOLDVIRÁG” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (4400 Nyíregyháza, Gyöngy köz 1.; cégjegyzékszáma: 15 06 091381; adószáma: 21569577-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„EZÜST-HOLDVIRÁG” Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1140 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 683720. (A helyi kirendeltség címe: 4400
Nyíregyháza, Szarvas u. 1–3. 5/505.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001306/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 26. napján jogerõre
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emelkedett végzésével a(z) LAMID-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza,
Északi krt. 25. II. em. 10.; cégjegyzékszáma: 15 06 091781;
adószáma: 21801033-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER
Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Rt., 1141 Budapest,
Lipótvár 27., cégjegyzékszáma: 01 10 042636. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-001225/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 15. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) TROYA-EAST Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza,
Esze T. u. 21.; cégjegyzékszáma: 15 06 091892; adószáma: 21807242-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befektetési és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.
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déglátó és Szolgáltató Betéti Társaság (4900 Fehérgyarmat, Május 1. út 3. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 15 06 093099;
adószáma: 20355333-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1027 Budapest, Ganz u. 6. fszt. 3.
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
23.Fpk.15-08-001140/5. 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) DAULET-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza,
Ady E. u. 5. 1. em. 5.; cégjegyzékszáma: 15 06 093153;
adószáma: 22098416-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1140 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 683720. (A helyi kirendeltség címe: 4400
Nyíregyháza, Szarvas u. 1–3. 5/505.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
8.Fpk.15-08-001256/4. 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) JUKSZA-NET Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki
u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 092483; adószáma:
21903692-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszakértõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedelmi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em., cégjegyzékszáma: 15 09 060370.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-001158/6. 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) MERENGE Kereskedelmi, Ven-

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-08-000888/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 23. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) FENYÕ-RÖNKHÁZ Kereskedelmi, Szolgáltató és Mezõgazdasági Betéti Társaság
(4445 Nagycserkesz, Magyar bokor 21.; cégjegyzékszáma: 15 06 093472; adószáma: 22154114-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4621 Fényeslitke, Széchenyi u. 12.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1045 Budapest, Árpád út 57. 1. em. 2.,
Budapest, Árpád út 57–59. I/8., cégjegyzékszáma: 01 09
269955. (A helyi kirendeltség címe: 4900 Fehérgyarmat,
Árpád u. 12.)
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000865/6. 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) Mester és Tanítványa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4450 Tiszalök, Arany J. u. 29/A; cégjegyzékszáma:
15 09 066667; adószáma: 12570373-2-15) 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.
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dett végzésével a(z) BUILDING-TEAM Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató, Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyíregyháza, Szarvas
u. 46.; cégjegyzékszáma: 15 09 067738; adószáma:
12871894-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Õz u. 3. 4. em. 1.
4400 Nyíregyháza, Hajdú u. 44.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649. (A helyi
kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 2.
B lház. 3. em. 6.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001310/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
1.Fpk.15-08-000738/6. 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) „NIKO-FER” Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4555 Levelek, Rákóczi utca 25.; cégjegyzékszáma: 15 09 067244;
adószáma: 12502114-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
EZAZACÉG 1892 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Gyõri Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
Gyõri Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4028 Debrecen, Zöld Sándor utca 26. 2. em. 9.
4400 Nyíregyháza, Újszõlõ u. 19.
Nem bejegyzett székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Újszõlõ u. 19.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER
Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Rt., 1141 Budapest,
Lipótvár 27., cégjegyzékszáma: 01 10 042636. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.)

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 3. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) CLAUDIA-CREDIT Pénznyerõ
Automatát Üzemeltetõ Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4300 Nyírbátor, Füveskert u. 26.; cégjegyzékszáma:
15 09 068486; adószáma: 13076559-1-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 15. fszt. 3.
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.15-08-000830/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 1. napján jogerõre emelke-

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-001163/5. 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) Juhos és Fia Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyíregyháza, Erdõ sor 12. 4. em. 24.; cégjegyzékszáma:
15 09 068744; adószáma: 13146281-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1140 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 683720. (A helyi kirendeltség címe: 4400
Nyíregyháza, Szarvas u. 1–3. 5/505.)

8386

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

2008/47. szám

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
8.Fpk.15-08-001259/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
8.Fpk.15-08-001262/4. 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) KAPY ÉPÍTÕ Ingatlanberuházó és Forgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság (4311 Nyírgyulaj, Pipacs u. 1.; cégjegyzékszáma:
15 09 069158; adószáma: 12486876-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1025 Budapest, Kapy u. 24.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Könyvvizsgáló és Gazdasági Szakértõ Kft., 4400 Nyíregyháza, Vasvári P. u. 3., cégjegyzékszáma: 15 09 065077.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 16. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) UNIO-FERRO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4320 Nagykálló, Korányi F. u. 78.; cégjegyzékszáma:
15 09 070121; adószáma: 13559542-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4244 Újfehértó, Damjanich u. 42.
4431 Nyíregyháza-Sóstófürdõ, Vénusz út 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Vagyonhasznosító Rt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
6/3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5. I/109.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-08-001014/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001293/16. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 21. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MKGB Építõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4244 Újfehértó, Budai Nagy
A. u. 31.; cégjegyzékszáma: 15 09 069841; adószáma:
10907685-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Fargo’s Day Grafikai Nyomdai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
MKGB Nyomdaipari és Számítástechnikai Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
MKGB Építõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1025 Budapest, Vend u. 15.
1116 Budapest, Építész u. 16.
4244 Újfehértó, Dózsa Gy. u. 53.
Nem bejegyzett székhelye(i):
4244 Újfehértó, Dózsa György u. 53.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL
Felszámoló, Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., 1077 Budapest, Dohány u. 54., cégjegyzékszáma: 01 09 690835.
(A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai
u. 30.)

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 22. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SIBUCO-FOOD Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 15.; cégjegyzékszáma: 15 09 070802; adószáma: 11954738-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
3526 Miskolc, Állomás u. 1.
1172 Budapest, Nagyréde u. 41.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszakértõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedelmi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em., cégjegyzékszáma: 15 09 060370.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
8.Fpk.15-08-001258/4. 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) ELECTROTRADE
HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4600 Kisvárda, Városmajor u. 51.;
c é g j e g yz é k s z á ma : 1 5 0 9 0 7 1 6 7 6 ; a d ó s z á ma :
13017044-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
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Elõzõ székhelye(i):
1062 Budapest, Lehel u. 1/3. 19. rakt.
1151 Budapest, Székely Elek u. 11.
1164 Budapest, Szabadföld út 21.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Könyvvizsgáló és Gazdasági Szakértõ Kft., 4400 Nyíregyháza, Vasvári P. u. 3., cégjegyzékszáma: 15 09 065077.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
8.Fpk.15-08-000949/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 21. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Perminov és Társa Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4434
Kálmánháza, Nyíregyházi út 101.; cégjegyzékszáma:
15 09 071783; adószáma: 11193658-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
S. Z. S. LIGNUM Faipari, Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság
S. Z. S. LIGNUM Faipari, Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2890 Tata, Váralja u. 12.
4090 Polgár, Táncsics M. u. 24.
2800 Tatabánya, Fatelepi bekötõút 12–14.
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 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
4.Fpk.16-08-000364/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) WELDING-CAR Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (5310 Kisújszállás, József
Attila u. 24.; cégjegyzékszáma: 16 06 007063; adószáma:
20714853-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
5310 Kisújszállás, Szabadság téri ltp. 12. 3. em. 16.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MHZ Pénzügyi Tanácsadó, Szolgáltató Kft., 5000 Szolnok, Szabadság tér 2.
A ép. I. em. 10., cégjegyzékszáma: 16 09 001795.
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
4.Fpk.16-08-000360/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BALOGH – PÁDÁR Építési Betéti
Társaság (5130 Jászapáti, Széchenyi utca 61/B; cégjegyzékszáma: 16 06 010306; adószáma: 20644705-2-16) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
3371 Átány, Rákóczi u. 22.
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.17-08-000237/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 15. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ALPEK és NEJE Kereskedelmi,
Vendéglátó és Szolgáltató Betéti Társaság (7030 Paks,
Hegyes puszta; cégjegyzékszáma: 17 06 005103; adószáma: 21044191-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÉNZINFO Könyvszakértõ és Szaktanácsadó Kft., 9800 Vasvár, Szentmihályfalvi u. 19/A, cégjegyzékszáma: 18 09 100615.

A Tolna Megyei Bíróság
11.Fpk.17-08-000235/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) EMPÉ – Plakát Hirdetõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (7200 Dombóvár,
Árpád u. 11.; cégjegyzékszáma: 17 06 005258; adószáma:
21057571-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
B+M-info Hirdetõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti
Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1037 Budapest, Gyógyszergyár u. 44.
Nem bejegyzett székhelye(i):
1151 Budapest, Csobogós u. 7.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16., cégjegyzékszáma: 01 09 709120.

A Tolna Megyei Bíróság
9.Fpk.17-08-000250/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 22. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ZSEBISZER Szerelõ és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (7020 Dunaföldvár, Kereszt u. 48.; cégjegyzékszáma: 17 06 006050;
adószáma: 21974799-2-17) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
ZSEBISZER Szerelõ és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.
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zetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000466/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „BENKÕ-SILI” Autószerviz Közkereseti Társaság „végelszámolás alatt” (8230 Balatonfüred, Lóczy L. u. 44.; cégjegyzékszáma: 19 03 500360;
adószáma: 27214660-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„BENKÕ-SILI” Autószerviz Közkereseti Társaság
Jogelõd(ök):
„BENKÕ-SILI” Autószerviz Gazdasági Munkaközösség
A bíróság által kijelölt felszámoló: SONTEN Pénzügyi
és Befektetési Tanácsadó Kft., 1067 Budapest, Csengery
u. 53., cégjegyzékszáma: 01 09 269376.

A Tolna Megyei Bíróság
4.Fpk.17-08-000287/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 22. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MEBONA Bõripari Korlátolt
Felelõsségû Társaság (7150 Bonyhád, Bajcsy-Zsilinszky
u. 2.; cégjegyzékszáma: 17 09 004703; adószáma:
13010456-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16., cégjegyzékszáma: 01 09 709120.

A Tolna Megyei Bíróság
11.Fpk.17-08-000236/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 16. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „CSIKÓ-PRODUKT” Rendezvényszervezõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7090 Tamási, Rákóczi utca 101.; cégjegyzékszáma: 17 09 005265; adószáma: 13441957-2-17) adós fi-

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000315/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „BAU-LÍZ 2005” Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(8230 Balatonfüred, Pacsirta utca 18. D ép.; cégjegyzékszáma: 19 06 507945; adószáma: 22139056-2-19) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„BAU-LÍZ 2005” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
„BAU-LÍZ” Kereskedelmi 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.)
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A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000398/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „HÁZMESTER 2005” Vendéglátó, Kereskedelmi és Ingatlankezelõ Betéti Társaság
(8230 Balatonfüred, Jókai utca 15. 1. em. 2.; cégjegyzékszáma: 19 06 508079; adószáma: 22181369-2-19) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
8230 Balatonfüred, Szabadság utca 4. fszt. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Kft., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000359/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 22. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „LÁBODI VADÁSZ” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(8200 Veszprém, Gombkötõ köz 8.; cégjegyzékszáma:
19 09 501940; adószáma: 11332585-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
MOHOS és TÁRSA Sütõipari Korlátolt Felelõsségû
Társaság
„KLEK 2001” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8220 Balatonalmádi, Kisberényi u. 27/A
8200 Veszprém, Cholnoky utca 11. A ép.
8220 Balatonalmádi, Madarász V. utca 9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Budapest, Csata u. 11., 1581 Budapest, Pf. 108, cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000331/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 15. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) POLITZER Asztalosipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (8500 Pápa,
Korona út 43/A; cégjegyzékszáma: 19 09 503462; adó-
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száma: 11525930-2-19) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ECONOMIX Közgazdász Egyetemi Zrt., 1115 Budapest, Ildikó u. 21., cégjegyzékszáma: 01 10 041303.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000252/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 27. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BEST-BUSINESS ZIRC Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(8420 Zirc, Fáy u. 8.; cégjegyzékszáma: 19 09 505897;
adószáma: 12658916-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
BEST-BUSINESS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
u. 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000248/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 16. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BORBÉLY BETON Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(8227 Felsõörs, Úttörõ utca 26.; cégjegyzékszáma:
19 09 506526; adószáma: 12876095-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Budapest, Csata u. 11. 1581 Budapest, Pf. 108, cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000341/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 27. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) AMENIS Faipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (8196 Litér, Árpád u. 40.; cégjegyzék-
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száma: 19 09 507735; adószáma: 13320717-2-19) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
AMENIS Internationál Spedition Szállítmányozási és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8200 Veszprém, Tátorján u. 5. A ép.
Nem bejegyzett székhelye(i):
8447 Ajkarendek, Korányi Frigyes u. 213.
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.19-08-000276/14. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 22. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PALOTA-VÉD-ÉP Vagyonvédelmi, Vendéglátóipari, Építõipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8100 Várpalota, Dankó
Pista u. 16.; cégjegyzékszáma: 19 09 508645; adószáma:
13656498-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
LAKÁS-ÉP-SZER Építõipari és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8200 Veszprém, Budapest utca 8. 1. em. 120.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II/16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000227/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Center Baby Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8300 Tapolca,
Ley József u. 1. 1. ép.; cégjegyzékszáma: 19 09 509577;
adószáma: 13699057-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4032 Debrecen, Jerikó utca 1. fszt. 13.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.
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A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000418/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 27. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) GASTRO-PARTY Rendezvényszervezõ és Vendéglátóipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (8174 Balatonkenese, Hegyalja utca 15.; cégjegyzékszáma: 19 09 510495; adószáma: 13308951-2-19) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
HAJÓS Catering Vendéglátóipari Korlátolt Felelõsségû
Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
ZICHY Vendéglátóipari Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1034 Budapest, Bécsi út 163.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EC-CONT Gazdaság-ellenõrzõ és Vagyonértékelõ Kft., 1064 Budapest,
Rózsa u. 71., cégjegyzékszáma: 01 09 712191.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020299/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ERFA Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság (8800 Nagykanizsa, Csengery u. 22.; cégjegyzékszáma: 20 06 031373; adószáma: 27657344-2-20)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
ERFA Kereskedelmi Betéti Társaság
ERFA Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
ERFA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
ERFA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
„felszámolás alatt”
Elõzõ székhelye(i):
8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 35.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
u. 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020311/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 19. napján jogerõre emel-
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kedett végzésével a(z) B és B Villanyszerelõ Betéti Társaság (8900 Zalaegerszeg, Babits M. út 4/6.; cégjegyzékszáma: 20 06 032034; adószáma: 27664089-2-20) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
8900 Zalaegerszeg, Gyimesi u. 34/3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CERES Gazdasági
Tanácsadó és Felszámoló Kft., 7400 Kaposvár, Arany J.
tér 5., cégjegyzékszáma: 14 09 306648.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020283/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) G & F East Play Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (8900 Zalaegerszeg, Petõfi
köz 1/A 3. em. 11.; cégjegyzékszáma: 20 06 033522; adószáma: 27680313-2-20) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Csányi és Gaál Fuvarozási Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8900 Zalaegerszeg, Sas u. 12/2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
u. 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

A Zala Megyei Bíróság
2.Fpk.20-08-020544/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 10. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „Kovács & Kepe” Halgazdálkodási és Kereskedelmi Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (8975 Szentgyörgyvölgy, Kisfaludy u. 39.; cégjegyzékszáma: 20 06 036432; adószáma: 20798550-1-20) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„Kovács & Kepe” Halgazdálkodási és Kereskedelmi
Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.
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A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020349/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „GA-RU-KO” Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (8800 Nagykanizsa, Eötvös
tér 8.; cégjegyzékszáma: 20 06 037391; adószáma:
21424201-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PATIK, VARGA és
Társaik Gazdasági Tanácsadó Rt., 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15., cégjegyzékszáma: 14 10 300109.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020288/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MATULA Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (8360 Keszthely,
Nagy Lajos király utca 19.; cégjegyzékszáma:
20 06 038659; adószáma: 22228716-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS
Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020262/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 21. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KISSCSILLAG A VÉGSÕ
REMÉNY Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (8360 Keszthely, Kossuth Lajos u. 91.; cégjegyzékszáma: 20 06 038898; adószáma: 22313506-2-20) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCURS Manager Befektetõ és Tanácsadó Kft., 8800 Nagykanizsa, Ady
E. u. 4., cégjegyzékszáma: 20 09 063623.
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A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020352/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020294/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 20. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BAU STOP Szolgáltató Betéti
Társaság (8895 Pusztamagyaród, Ady E. u. 14.; cégjegyzékszáma: 20 06 039146; adószáma: 22398170-2-20) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) AUDIO TRADE 97 Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (8800 Nagykanizsa,
Honvéd u. 57.; cégjegyzékszáma: 20 09 067725; adószáma: 11532163-2-20) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
8868 Letenye, Béke u. 4/B II/8.
1135 Budapest, Szent László u. 60–64.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EC-CONT Gazdasági-ellenõrzõ és Vagyonértékelõ Kft., 1064 Budapest,
Rózsa u. 71., cégjegyzékszáma: 01 09 712191. (A helyi kirendeltség címe: 8900 Zalaegerszeg, Ady E. u. 4.)

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020226/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 22. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SAMES HUNGÁRIA Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8900 Zalaegerszeg, Cserfa u. 21.; cégjegyzékszáma: 20 09 063279; adószáma: 11310499-2-20) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
9700 Szombathely, Széchenyi u. 4–6.
9700 Szombathely, Deák F. u. 30.
9737 Bük, Kossuth L. u. 111/A
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.20-08-020324/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) EU-BUILD Kanizsa Építõipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8800 Nagykanizsa, Városkapu krt 2. D lház.
4. em. 14.; cégjegyzékszáma: 20 09 066816; adószáma:
13496218-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PECUNIAAGORA
Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Rt., 8900 Zalaegerszeg, Békeliget u. 1., cégjegyzékszáma: 20 10 040179.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020459/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KÖNYVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 67.; cégjegyzékszáma: 20 09 067814;
adószáma: 13989169-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 29–33. B ép. I. em. 10.
Jogelõd(ök):
Könyvill Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÉNZINFO Könyvszakértõ és Szaktanácsadó Kft., 9800 Vasvár, Szentmihályfalvi u. 19/A, cégjegyzékszáma: 18 09 100615.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020331/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 24. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „VARIANT-HAUS HUNGÁRIA” Építõipari, Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8900 Zalaegerszeg, Czobor Mátyás utca 6. III. em. 1.; cégjegyzékszáma: 20 09 067847; adószáma: 14007639-2-20) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: PÉNZINFO Könyvszakértõ és Szaktanácsadó Kft., 9800 Vasvár, Szentmihályfalvi u. 19/A, cégjegyzékszáma: 18 09 100615.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020207/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Foto-Graphic Stúdió Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(8900 Zalaegerszeg, Ola utca 37.; cégjegyzékszáma:
20 09 068067; adószáma: 13458252-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7623 Pécs, Petõfi utca 66.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS
Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020358/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) GAL-TAR Ipari és Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (8800 Nagykanizsa, Postakert utca 37.; cégjegyzékszáma: 20 09 068245; adószáma: 13683399-2-20) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1021 Budapest, Modori u. 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
u. 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020551/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 30. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „FÜRED HOLDING” Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(8778 Újudvar, Külterület 010/7. hrsz.; cégjegyzékszáma:
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20 09 068884; adószáma: 11231910-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7400 Kaposvár, Kaposfüredi u. 72.
7400 Kaposvár, Ibolya u. 53.
7452 Somogyaszaló, Rákóczi u. 2/A
7400 Kaposvár-Kaposfüred, Központi Major, Külterület 0509/1. hrsz.
Jogelõd(ök):
MAG-aszaló Beszerzõ, Értékesítõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: PATIK, VARGA és
Társaik Gazdasági Tanácsadó Rt., 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15., cégjegyzékszáma: 14 10 300109.

CÉGHIRDETMÉNYEK
Felhívás vagyon értékesítésére
A CRAG-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt.
(Cg.: [01 10 045271]; székhelye: 1082 Budapest, Baross
u. 114–116.) mint a Swordfish Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Cg.: [08 09 014019]; székhelye: 9494 Sopron-Balf, Pilerin u. 27.; felszámolóbiztos: Pálfiné Titl
Anett) felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti az adós gazdálkodószervezet alábbi vagyonelemeit:
Sopron, Szõlõskert u. 67/A 2. sz. alatti, 8095/149/A/2.
hrsz.-ú lakás megnevezésû ingatlan.
Irányár: 24 000 000 Ft.
Sopron, Szõlõskert u. 67/B 1. sz. alatti, 8095/149/B/1.
hrsz.-ú lakás megnevezésû ingatlan.
Irányár: 24 000 000 Ft.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza.
A pályázat lebonyolítására a 2006. évi VI. törvénnyel
módosított 1991. évi XLIX. tv. (csõdtörvény) elõírásai az
irányadók.
A pályázaton való részvétel feltétele:
– A megvásárolni kívánt vagyontárgy irányára 5%-ának
megfelelõ mértékû bánatpénz letétbe helyezése.
– 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 vagyontárgy nevesítését, az ajánlott vételárat, a bánatpénz befizetésének
igazolását, s a fizetési feltételekre vonatkozó nyilatkozatot.
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A részletes pályázati feltételeket tartalmazó pályázati
tájékoztató térítésmentesen átvehetõ a felszámoló titkárságán.
A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy
megfelelõ ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, s új pályázat kiírásáról döntsön.
A felszámoló a legkedvezõbb ajánlatot tevõ pályázók
között nyilvános ártárgyalás keretében dönt az eljárásra
vonatkozó csõdtörvény 49/A. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.
A pályázatok elbírálása során azonos feltételek esetén
elõnyben részesítjük azon pályázót, aki mindkét vagyonelemre pályázik, illetve vállalja az azonnali fizetést.
Az írásos pályázati ajánlatokat zárt borítékban ,,Swordfish Kft.” jeligével a felszámolóbiztos (6000 Kecskemét,
Árpád krt. 4.) titkárságán kell benyújtani, melynek határideje:
2008. november 28. (péntek) 12 óra.
A pályázatok bontása közjegyzõ jelenlétében történik. Az esetleges ártárgyalásra, a döntés kihirdetésére
2008. december 8-án 11 órai kezdettel kerül sor, amelynek helyszíne a felszámolóbiztos, Kecskemét, Árpád
krt. 4. sz. 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 a következõ telefonszámon: Pálfiné Titl Anett, 06 (76) 486-606.

A CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt.
(Cg.: [01 10 045271]; székhelye: 1082 Budapest, Baross
u. 114–116.) mint az S-HÁZ Ingatlanforgalmazó Kft.
(Cg.: [03 09 113692]; székhelye: 6400 Kiskunhalas, Felsõszállás puszta 338/4.; felszámolóbiztos: Pálfiné Titl
Anett) felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti az adós gazdálkodószervezet alábbi vagyonelemét:
5760. hrsz.-ú gazdasági épület és udvar megnevezésû
ingatlan, mely természetben Kaposvár, Jutai u. 32. sz.alatt
található.
Irányár: 80 000 000 Ft.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza.
A pályázat lebonyolítására a 2006. évi VI. törvénnyel
módosított 1991. évi XLIX. tv. (csõdtörvény) elõírásai az
irányadók.
A pályázaton való részvétel feltétele:
– A megvásárolni kívánt vagyontárgy irányára 5%-ának
megfelelõ mértékû bánatpénz letétbe helyezése.
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– 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 vagyontárgy nevesítését, az ajánlott áfamentes vételárat, a bánatpénz befizetésének igazolását, s a fizetési feltételekre vonatkozó
nyilatkozatot.
A részletes pályázati feltételeket tartalmazó pályázati
tájékoztató térítésmentesen átvehetõ a felszámoló titkárságán.
A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy
megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, s új pályázat kiírásáról döntsön.
A felszámoló a legkedvezõbb ajánlatot tevõ pályázók
között nyilvános ártárgyalás keretében dönt az eljárásra
vonatkozó csõdtörvény 49/A. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.
A pályázatok elbírálása során azonos feltételek esetén
elõnyben részesítjük azon pályázót, aki vállalja az azonnali fizetést.
Az írásos pályázati ajánlatokat zárt borítékban ,,S-HÁZ
Kft.” jeligével a felszámolóbiztos (6000 Kecskemét,
Árpád krt. 4.) titkárságán kell benyújtani, melynek határideje:
2008. november 28. (péntek) 12 óra.
A pályázatok bontása közjegyzõ jelenlétében történik.
Az esetleges ártárgyalásra, a döntés kihirdetésére 2008.
december 8-án 11 órai kezdettel kerül sor, amelynek helyszíne a felszámolóbiztos, Kecskemét, Árpád krt. 4. sz.
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 a következõ telefonszámon: Pálfiné Titl Anett, 06 (76) 486-606.

A CRAG-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt.
(Cg.: [01 10 045271]; székhelye: 1082 Budapest, Baross
u. 114–116.) mint a TELAVI-CO Kooperációs Fõvállalkozási és Kereskedelmi Kft. (Cg.: [01 09 714634]; székhelye: 1142 Budapest, Szõnyi út 28/A; felszámolóbiztos:
Pálfiné Titl Anett) felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti az adós gazdálkodószervezet alábbi vagyonelemét:
Budapest, belterület 31405/0/A/10. hrsz.-ú egyéb helyiség megnevezésû ingatlan 70/200-ad tulajdoni hányad,
mely természetben Budapesten, a Lipótvár u. 7. szám alatti
ingatlan pinceszintjén található.
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Irányár: 4 000 000 Ft.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza.
A meghirdetett ingatlan az áfa-tv. 142. § hatálya alá tartozik.
A pályázat lebonyolítására a 2006. évi VI. törvénnyel
módosított 1991. évi XLIX. tv. (csõdtörvény) elõírásai az
irányadók.
A pályázaton való részvétel feltétele:
– A megvásárolni kívánt vagyontárgy irányára 5%-ának
megfelelõ mértékû bánatpénz letétbe helyezése.
– 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 vagyontárgy nevesítését, az ajánlott vételárat, a bánatpénz befizetésének
igazolását, s a fizetési feltételekre vonatkozó nyilatkozatot.
A részletes pályázati feltételeket tartalmazó pályázati
tájékoztató térítésmentesen átvehetõ a felszámoló titkárságán.
A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy
megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, s új pályázat kiírásáról döntsön.
A felszámoló a legkedvezõbb ajánlatot tevõ pályázók
között nyilvános ártárgyalás keretében dönt az eljárásra
vonatkozó csõdtörvény 49/A. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.
A pályázatok elbírálása során azonos feltételek esetén
elõnyben részesítjük azon pályázót, aki vállalja az azonnali fizetést.
Az írásos pályázati ajánlatokat zárt borítékban ,,TELAVI-CO Kft.” jeligével a felszámolóbiztos (6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.) titkárságán kell benyújtani, melynek
határideje:
2008. november 28. (péntek) 12 óra.
A pályázatok bontása közjegyzõ jelenlétében történik.
Az esetleges ártárgyalásra, a döntés kihirdetésére 2008.
december 8-án 10 órai kezdettel kerül sor, amelynek helyszíne a felszámolóbiztos Kecskemét, Árpád krt. 4. sz. 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 a következõ telefonszámon: Pálfiné Titl Anett, 06 (76) 486-606.

A FACTOR Kft. (Cg.: [01 09 269929]; székhelye: 1031
Budapest, Kazal u. 65.) mint az ARIES 02 Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „f. a.”
(Cg.: [14 09 304999]; székhelye: 7453 Mernye, Vörös
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Hadsereg u. 45.) Somogy Megyei Bíróság 1 Fpk.
14-07-000354. sz. végzésével kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján meghirdeti értékesítésre az adós szervezet tulajdonában lévõ Mernye belterület 560/1. hrsz. alatt 1/1 tulajdoni
hányad és 560/2. hrsz. alatt 1/20-ad tulajdoni hányad,
összesen 236 m2 területen – jelenleg nem üzemelõ – teljes
infrastruktúrával felszerelt mobil benzinkutat, illetve tárolószínt a leltár szerinti készlettel (1 db 10 m3-es alumínium
konténer, 2 db átfolyásmérõ, 13 db csatlakozó, 1 db tûzoltó
tömlõ, tömítõk, 1 db szivattyú, 1 db fûnyíró, 7 m3 tûzifa,
0,5 m3 gerenda, 200 liter dízelolaj, 200 liter HGN olaj,
200 liter OMV cool fagyálló folyadék, 200 liter OMV
Truck LD olaj, 200 liter OMV Truck olaj, 200 liter kenõolaj, 2 db 0,5 kg kenõzsír, 20 liter gázolaj adalék, 20 m3-es
gázolajtartály 250 literes fenékkészlete). Az ingatlan, a
készlet és a tárgyi eszközök együttesen kerülnek értékesítésre.
Irányár: 8 000 000 Ft + törvényes áfa.
Részvételi feltételek:
Bánatpénz: a pályázati határidõ lejártáig a pályázati
nettó irányár 10%-ának befizetése a felszámoló
MKB Rt. 10300002-20362559-70073285 sz. – felszámolások részére elkülönített – számlájára.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a bánatpénz befizetésének igazolását,
– a megajánlott vételár fizetési módjának és határidejének egyértelmû megjelölését,
– 60 napos ajánlati kötöttséget.
A pályázatokat az ,,ARIES 02 Kft. f. a. Pályázat” megjelölésû, zárt borítékban kell megküldeni vagy beadni a
hirdetmény Cégközlönyben való megjelenését (2008. november 13.) követõ 15. nap 15 óráig az 1143 Budapest,
Besnyõi u. 13. szám alatti felszámolói irodában, vagy az
1576 Budapest, Pf. 52 levélcímre, ezen határidõig.
Az elõvásárlásra jogosultak a pályázati határidõig jelentsék be elõvásárlási szándékukat a Cstv. elõírásainak
megfelelõen. Beszámítással élni nem lehet, az ingatlan, a
tárgyi eszközök, illetve a készlet a megtekintett állapotban
kerül értékesítésre, a felszámoló kellékszavatosságot nem
vállal. A felszámoló a pályázatokat közjegyzõ jelenlétében bontja, és ezt követõen értékeli, amelynek eredményérõl a pályázókat legkésõbb 10 napon belül írásban értesíti.
A kiíró fenntartja jogát, hogy a pályázatot megfelelõ
ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa. Több
megfelelõ, közel azonos (10%-on belül) értékû pályázati
ajánlat esetén a felszámoló nyilvános ártárgyalást tartva
választja ki a megvásárlásra jogosult pályázót. Elõzetes
egyeztetés alapján további információ kapható Bánki
Károlytól a 06 (72) 314-255-ös telefonszámon. Elõre
egyeztetett idõpontban kerül az ingatlan bemutatásra.

8396

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

A FACTOR Kft. (Cg.: [01 09 269929]; székhelye: 1031
Budapest, Kazal u. 65.) mint a Keul Kereskedelmi Kft.
„f. a.” (Cg.: [14 09 300858]; székhelye: 7273 Büssü, Jókai
u. 43.) Somogy Megyei Bíróság 3 Fpk. 14-07-000289. sz.
végzésével kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján meghirdeti értékesítésre az adós szervezet tulajdonában lévõ Igal belterület 2104/5. hrsz.-ú ingatlan, 770 m2
nagyságú földterületet, melyen lévõ felépítmény nem az
adós tulajdona.
Irányár: 800 000 Ft + törvényes áfa.
Részvételi feltételek:
Bánatpénz: a pályázati határidõ lejártáig a pályázati
nettó irányár 10%-ának befizetése a felszámoló
MKB Rt. 10300002-20362559-70073285 sz. – felszámolások részére elkülönített – számlájára.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a bánatpénz befizetésének igazolását,
– a megajánlott vételár fizetési módjának és határidejének egyértelmû megjelölését,
– 60 napos ajánlati kötöttséget.
A pályázatokat ,,Keul Kft. f. a. Pályázat” megjelölésû,
zárt borítékban kell megküldeni vagy beadni a hirdetmény
Cégközlönyben való megjelenését (2008. november 13.)
követõ 15. nap 15 óráig az 1143 Budapest, Besnyõi u. 13.
szám alatti felszámolói irodában, vagy az 1576 Budapest,
Pf. 52 levélcímre, ezen határidõig.
Az elõvásárlásra jogosultak a pályázati határidõig jelentsék be elõvásárlási szándékukat a Cstv. elõírásainak
megfelelõen. Beszámítással élni nem lehet, az ingatlan a
megtekintett állapotban kerül értékesítésre. A felszámoló a
pályázatokat közjegyzõ jelenlétében bontja, és ezt követõen értékeli, amelynek eredményérõl a pályázókat legkésõbb 10 napon belül írásban értesíti.
A kiíró fenntartja jogát, hogy a pályázatot megfelelõ
ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa. Több
megfelelõ, közel azonos (10%-on belül) értékû pályázati
ajánlat esetén a felszámoló nyilvános ártárgyalást tartva
választja ki a megvásárlásra jogosult pályázót. Elõzetes
egyeztetés alapján további információ kapható Bánki
Károlytól a 06 (72) 314-255-ös telefonszámon. Elõre
egyeztetett idõpontban kerül az ingatlan bemutatásra.

A Gordius Consulting Rt. (Cg.: [01 10 042573]; székhelye: 1143 Budapest, Besnyõ u. 13.) mint a ROSH Kereskedelmi, Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (Cg.: [02 09 070441]; székhelye: 7632
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Pécs, Kodolányi J. u. 1.) Baranya Megyei Bíróság
5. Fpk-02-06-000139. sz. végzésével kijelölt felszámolója
ismételt pályázat
útján meghirdeti egyben értékesítésre az adós szervezet
alábbi vagyoneszközeit:
Csombárd, Petõfi u. 12–14. szám alatti, az ingatlan-nyilvántartásban Csombárd belterület hrsz.: 1., 136.,
137. szereplõ 3,3 hektáros területen, összesen 788 m2
hasznos alapterületû irodaház, lakóház, udvar, konyha
(korábban kastélyszállóként mûködött) teljes berendezése.
Irányár: 1 000 000 Ft + törvényes áfa.
A tárgyi eszközöket elsõsorban egyben kívánja a felszámoló értékesíteni.
Részvételi feltételek:
Bánatpénz: a pályázati határidõ lejártáig a pályázati nettó irányár 10%-ának befizetése az adós szervezet Szigetvári Takarékszövetkezetnél vezetett 50800111-11176457
sz. számlájára.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a bánatpénz befizetésének igazolását,
– a megajánlott vételár fizetési módjának és határidejének egyértelmû megjelölését,
– 60 napos ajánlati kötöttséget.
A pályázatokat a ,,ROSH Kft. f. a. Pályázat” megjelölésû, zárt borítékban kell megküldeni vagy beadni a hirdetmény Cégközlönyben való megjelenését (2008. november 13.) követõ 15. nap 15 óráig az 1143 Budapest, Besnyõi u. 13. szám alatti felszámolói irodában, vagy az 1576
Budapest, Pf. 52 levélcímre, ezen határidõig.
Az elõvásárlásra jogosultak a pályázati határidõig jelentsék be elõvásárlási szándékukat a Cstv. elõírásainak
megfelelõen. Beszámítással élni nem lehet. Az értékesítésre felkínált vagyontárgyakra a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, a megtekintett állapotban kerülnek értékesítésre. A felszámoló a pályázatokat közjegyzõ jelenlétében bontja, és ezt követõen értékeli, amelynek eredményérõl a pályázókat legkésõbb 10 napon belül írásban
értesíti.
A kiíró fenntartja jogát, hogy a pályázatot megfelelõ
ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa. Több
megfelelõ, közel azonos (10%-on belül) értékû pályázati
ajánlat esetén a felszámoló nyilvános ártárgyalást tartva
választja ki a megvásárlásra jogosult pályázót. Elõzetes
egyeztetés után a vagyontárgyak megtekinthetõk. Információ kérhetõ Bánki Károly felszámolóbiztostól a 06 (72)
314-255-ös telefonszámon.

Az EC-CONT Gazdaság-ellenõrzõ és Vagyonértékelõ
Kft. (Cg.: [01 09 712191]; székhelye: 1064 Budapest, Rózsa u. 71.; levelezési cím: 8901 Zalaegerszeg, Pf. 514), a
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Vasi West-Impex Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság „f. a.” (Cg.: [18 06 105545]; székhelye: 9700
Szombathely, Szelestey u. 8. III. 7.) Vas Megyei Bíróság
5. Fpk. 126/2007/4. számú jogerõs végzésével kijelölt felszámolója nyilvános
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melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti.
A felszámoló felhívja az érdekelteket az elõvásárlási
jog gyakorlására.

pályázati felhívás
útján kívánja értékesíteni az adós gazdálkodó szervezet tulajdonát képezõ alábbi vagyontárgyat:
1 db Renault Master 2.5 dci (évjárat: 2001).
Irányár: 1 500 000 Ft + áfa.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos
ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az EC-CONT Kft.
8901 Zalaegerszeg, Pf. 514 címre kér ,,Vasi West-Impex Bt. f. a. VÉTELI AJÁNLAT” megjelöléssel, zárt
borítékban személyesen vagy postai úton eljuttatni.
A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételérõl elismervényt állít ki.
Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: magánszemély
ajánlattevõ esetében a pályázó nevét, személyi adatait, címét, az azonosítására alkalmas további adatokat, az ajánlott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, valamint a
vételár fedezetének igazolását; vállalkozás, illetve társaság ajánlattevõ esetében a pályázó nevét, székhelyét, az
azonosítására alkalmas további adatokat, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezetõ tisztségviselõ(k)
aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, a vállalt
fizetési feltételeket, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, valamint a vételár fedezetének igazolását.
Az ajánlatok beérkezésének idõpontja: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008. november 13.) számított 15. nap 12 óra.
Az értékesítésre kerülõ vagyontárgy – idõpont-egyeztetést követõen – megtekinthetõ. Az értékesítésre kerülõ ingósággal kapcsolatos további információ a felszámoló
szervezet munkatársától, dr. Porkoláb Sándortól a 06 (30)
411-5426-os, illetõleg Bollér Katalin felszámolóbiztostól
a 06 (30) 321-8210-es telefonszámon szerezhetõ be.
Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A benyújtási határidõt követõ 8 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés eredményérõl jegyzõkönyv készül, melyet az adós bármely hitelezõje megtekinthet.
Az ajánlatok elbírálásának eredményérõl a felszámoló
az érdekelteket írásban értesíti.
A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.
Megfelelõ, azonos értékû (a vételár vonatkozásában
legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázatok esetén az ajánlattevõk között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor,

A Budapest Investment Zrt. (Cg.: [01 10 041755]; 1037
Budapest, Seregély u. 17.), mint az ARAGONIT Építõipari Kivitelezõ és Kereskedelmi Kft. „f. a.” (cégjegyzékszám: [01 09 077620]; székhely: 1194 Budapest, Madarassy László u. 24.; adószám: [10576380-2-43]) bíróság
által kijelölt felszámolója,
nyilvános pályázat
keretében értékesíti a felszámolás alatt álló társaság Nyíregyháza belterület 6834/1. hrsz. alatt nyilvántartott, természetben Nyíregyháza Kinizsi u. 3. sz. alatti kivett telephely
megnevezésû ingatlanát (a továbbiakban: ingatlan).
Az ingatlan irányára: 34 700 000 Ft, mely az áfát nem
tartalmazza.
A felszámolásra tekintettel az értékesítésre a 2007. évi
CXXVII. tv. 142. § g) pontjában foglaltak vonatkoznak.
(Fordított áfa.)
A pályázónak szándéka komolyságának bizonyítására
3 000 000 Ft-ot (hárommillió forintot) kell ajánlati biztosítékként befizetnie az ARAGONIT Kft. „f. a.” OTP Bank
NyRt.-nél vezetett 11793007-29902217 sz. számlájára.
A befizetés igazolását a pályázathoz mellékelni kell. Az
igazolás nélkül a pályázat érvénytelen.
A pályázatokat a jelen felhívásban és a pályázati útmutatóban meghatározott részletes feltételek szerint két
példányban, zárt borítékban „ARAGONIT Kft. f. a.”
megjelöléssel
2008. december 8-án 10 óráig
lehet beadni a Budapest Investment Zrt. felszámolási titkárságán (Budapest, III. Seregély u. 17.). A pályázatok
bontására 2008. december 8-án 10 órakor, közjegyzõ elõtt
kerül sor. Több megfelelõ érvényes azonos értékû (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázat
esetén 2008. december 8-án 10 óra 30 perckor nyilvános
ártárgyalásra kerül sor az útmutatóban meghatározott feltételek szerint. A pályázati felhívás és útmutató alapján határidõben benyújtott pályázatok kerülnek elbírálásra.
A pályázati felhívás és útmutató a Budapest Investment Zrt. felszámolási titkárságán vehetõ át a hirdetés
Cégközlönyben történõ megjelenését követõ naptól munkanapokon 10 és 14 óra között (1037 Budapest, Seregély
u. 17.). Az ingatlant a pályázati útmutató birtokában, telefonon elõre egyeztetett idõpontban lehet megtekinteni.
A pályázat kiírója felhívja az elõvásárlásra jogosultak
figyelmét, hogy elõvásárlási jogukat a nyilvános értékesí-
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tés keretében a többször módosított 1991. évi IL. törvény
49/C. § (2) bekezdésében foglaltak szerint gyakorolhatják.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívást visszavonja, a pályázatot – megfelelõ pályázat hiánya esetén – sikertelennek nyilvánítsa.
Minden további kérdésben készséggel áll rendelkezésére a Budapest Investment Zrt.-nél a 368-4652-es telefonszámon Bana Károlyné felszámolóbiztos és Halászné
dr. Balkay Hanna ügyvéd.
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visszavonja. Az ajánlati kötöttség a benyújtási határidõtõl
számított 15 nap.
További információk munkanapokon dr. Bényi Tamás
felszámolóbiztostól szerezhetõk be a 06 (62) 541-220-as
telefonszámon.

A „Hunyadi” Válságmenedzser és Felszámoló Zrt.
(Cg.: [01 10 043681]; 1145 Budapest, Uzsoki u. 48. I. 4.)
mint felszámoló (a továbbiakban: felszámoló vagy kiíró)
Az LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértõ Kft. (Cg.:
[01 09 566001]; 1032 Budapest, Vályog u. 2.; szegedi irodája: 6720 Szeged, Kölcsey u. 13. II. 8.) mint az ARKO
Nagykereskedõ Ipari Termelõ Szolgáltató Kft. „f. a.”
(Cg.: [06 09 000330]; 6771 Szeged, Makai út 40.; felszámolóbiztos: dr. Bényi Tamás) felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti az adós cég alábbi vagyonát:
Mercedes 207 D típusú 22 éves PJ 862 frsz.-ú, tehergépkocsi, mûszakilag forgalomképtelen, jelentõs nagyságrendû javításra szoruló.
Irányár: 800 000 Ft.
Bánatpénz: 200 000 Ft.
A pályázatokat zárt borítékban, a felszámoló 6720 Szeged, Kölcsey u. 13. II. 8. sz. alatti irodájába kell benyújtani
a jelen pályázat Cégközlönyben való közzétételét (2008.
november 13.) követõ 15. nap 12 óráig.
A borítékokat a pályázóra történõ utalás nélkül
„ARKO Kft. f. a.” megjelöléssel kell benyújtani.
A pályázatok bontása – közjegyzõ jelenlétében – a pályázati határidõt követõ 8 napon belül történik, melynek
eredményérõl a felszámoló minden pályázót írásban értesít, a nyertes pályázó az általa ajánlott vételár bánatpénzen
felüli összegét a szerzõdéskötéssel egyidejûleg készpénzben köteles megfizetni.
Megfelelõ ajánlat hiányában a felszámoló a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítja.
Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az ajánlattevõk között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, melyrõl az
érdekelteket a felszámoló értesíti.
A bánatpénzt a „ARKO Kft. f. a. bánatpénz” megjelöléssel a felszámoló szegedi irodájának pénztárába kell befizetni.
A befizetést a pályázónak igazolni kell a pályázat benyújtásakor.
A nyertes pályázó által befizetett bánatpénz a vételárba
beszámít, de visszalépés esetén annak visszafizetése nem
követelhetõ. A többi ajánlattevõ által befizetett bánatpénz
visszautalásra kerül. Nem jár vissza a bánatpénz, ha az
ajánlattevõ az ajánlatot az ajánlati kötöttség tartama alatt

nyilvános pályázati eljárás
keretében értékesítésre meghirdeti a felszámolás alatt álló
VÁMCENTER Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti
Társaság „f. a.” (Cg.: [08 06 009261]; 9082 Nyúl, Tavasz
u. 44.; a továbbiakban: eladó vagy adós), a részletes pályázati feltételeket tartalmazó dokumentáció mellékletét képezõ leltár szerinti eszközeit (együttesen és továbbiakban:
eszközök vagy vagyon).
Az eljárással kapcsolatos további, részletes pályázati
feltételeket és tudnivalókat a „részletes pályázati feltételeket is tartalmazó dokumentáció” (a továbbiakban:
dokumentáció) tartalmazza. A dokumentáció a felszámoló budapesti (1148 Budapest, Uzsoki u. 48.) irodájában – telefonon elõzetesen egyeztetett idõpontban –
megtekinthetõ, vagy a dokumentáció vételára [25 000 Ft
(+ áfa)] megfizetésének igazolását követõen postán
megküldésre kerül.
A dokumentáció megvásárlása nem pályázati feltétel.
Az eszközök nettó irányára mindösszesen: 1 100 000 Ft.
Fizetendõ bruttó bánatpénz: 200 000 Ft.
A pályázati ajánlaton a „VÁMCENTER eszközök” jeligét kérjük feltüntetni.
Az áfafizetési kötelezettség a hatályos 2007. CXXVII.
törvény (áfa-tv.) 142. § (1) bekezdés g) pontja szerint történik.
A pályázónak a bánatpénzt a Hunyadi Zrt. Raiffeisen
Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00194875-00100007 számú bankszámlájára „VÁMCENTER bánatpénz” megjelöléssel kell átutalni a pályázat benyújtását megelõzõen.
(A bánatpénz a vételárba beszámít, az ajánlat elutasítása
esetén visszajár.)
Az ajánlatok tartalma, benyújtásának formája, idõpontja, átvétele, bontása, valamint az elbírálás módja és
szempontjai:
a) Az eszközök kizárólag együttesen történõ megvételére tett pályázati ajánlatokat a jelen hirdetmény Cégközlönyben való megjelenését (2008. november 13.) követõ
15. napon személyesen 9–12 óra között a felszámoló budapesti (1145 Budapest, Uzsoki u. 48. I. 4.) vagy gyõri (9021
Gyõr, Árpád u. 21.) címére zárt borítékban, egy eredeti
példányban, jeligével ellátva, magánszemély esetén teljes
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bizonyító erejû magánokirati formában, pályázóra történõ
utalás nélkül kell eljuttatni. A pályázat átvételérõl a felszámoló átvételi elismervényt ad.
A megkésett pályázatokat a felszámoló vis maior esetén
sem veszi figyelembe.
b) Az egyértelmû vételi ajánlatnak tartalmaznia kell az
ajánlott nettó vételárat, a fizetési módot és a fizetési határidõt. A benyújtási határidõtõl számított 90 napos ajánlati
kötöttség vállalása kötelezõ.
c) A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerzõdéskötéshez szükséges minden adatát. Társas vállalkozás esetében hiteles formában csatolni kell az aláírási címpéldányt, 30 napnál nem régebbi cégkivonatot és nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy van-e folyamatban a cégadatokban változást érintõ eljárás.
d) A pályázathoz csatolni kell a bánatpénz megfizetésérõl szóló hiteles banki igazolást, továbbá nyilatkozni
kell arról is, hogy a befizetett bánatpénzt – ajánlatának el
nem fogadása esetén – milyen bankszámlára kéri visszautalni a pályázó.
e) A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a dokumentációban foglaltakat maradéktalanul megismerte,
megértette és elfogadja.
f) A pályázatok bontása közjegyzõ elõtt történik, az eljárásról közjegyzõi okirat készül. A felszámoló a pályázatok értékelését és annak eredményét jegyzõkönyvbe foglalja. A felszámoló az ajánlott vételár nagyságát, a fizetési
feltételeket, vagyis a fizetési módot és a fizetési határidõt
egyenként és összességükben is értékeli. Az értékelés
eredményérõl (a nyertes pályázatról) a kiíró írásban is értesíti az ajánlattevõket.
Megfelelõ ajánlat hiányában a felszámoló a pályázati
eljárást eredménytelennek nyilvánítja.
g) Több megfelelõ, azonos értékû, vagy 10%-kal eltérõ
mértékû vételárajánlat esetén a felszámoló a pályázók között mindenképpen nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás helyérõl és idõpontjáról a felszámoló az ártárgyalást megelõzõen írásban értesíti az érintett ajánlattevõket.
Az ártárgyaláson azon ajánlattevõ vehet részt, illetve tehet újabb ajánlatot, aki személyesen, vagy az ajánlattevõ
bizonyító erejû magánokiratban rögzített meghatalmazása
alapján eljárva megjelenik az ártárgyalás helyszínén, annak kezdõ idõpontjában.
A benyújtott és érvényes ajánlatok az ártárgyalás keretében csak az ajánlati ár emelésével, valamint a fizetési feltételek tekintetében módosíthatók, de csak az eladóra nézve kedvezõbb irányban.
Abban az esetben, ha az ártárgyaláson több ajánlattevõ
minden tekintetben azonos értékû ajánlatot tett, és újabb
ajánlatmódosítást már egyik ajánlattevõ sem tesz, úgy a kiíró sorsolással dönti el az ajánlattevõk sorrendjét.
h) A kiíró az eredményhirdetés, illetve az ártárgyalás
befejezésekor annak eredményét (a nyertes pályázatot, annak elfogadását) írásban közli az ajánlattevõkkel, továbbá
a nyertes pályázóval közli az adásvételi szerzõdés tervezett aláírásának idõpontját.
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Amennyiben a nyertes pályázó az adásvételi szerzõdést
nem írja alá, úgy a bánatpénzt elveszti. Ez esetben a felszámoló a második (harmadik stb.) legjobb ajánlattevõvel
köthet szerzõdést.
A nyilvános értékesítés során a kötelmi igényt szerzõ
pályázó a VÁMCENTER Bt. „f. a.”-val szemben beszámítással, vételár-visszatartással semmilyen okra hivatkozva
nem élhet.
A tulajdonjog átadására, a tulajdonosi jogok gyakorlására csak a teljes vételár kifizetését követõen kerülhet sor.
Egyéb tudnivalók
a) A pályázat érvényességi feltétele az, hogy a pályázó
– tekintettel a dokumentációban foglaltakra is – az ajánlat
tartalmára, benyújtásának formájára, idõpontjára vonatkozó követelményeknek maradéktalanul eleget tegyen.
b) Az elõvásárlási joggal rendelkezõk – az 1997. évi
XXVII. törvénnyel módosított 1991. évi IL. törvény
49/C. §-ának (2) bekezdése alapján – elõvásárlási jogukat
kizárólag a jelen eljárásban gyakorolhatják, oly módon,
hogy a felszámoló részére a pályázati határidõ lejártáig dokumentumokkal igazolják elõvásárlási joguk fennállását.
Ez esetben a kiíró az elfogadott ajánlatról és fizetési feltételekrõl az elõvásárlási jogosultat írásban értesíti. Az elõvásárlási jogosultak a bánatpénzzel megegyezõ összegû
foglaló megfizetésével, illetve annak igazolásával egy idõben a kiíró által elfogadott vételi ajánlat (a véglegesen kialakult vételár és feltételek) ismeretében, annak elfogadásáról nyilatkoznak a kiíró felé és bejelentik vételi szándékukat. Ez esetben a felszámoló az elõvásárlásra jogosulttal
köt szerzõdést.
c) Az eladó a vagyon tulajdonjogát per-, teher- és
igénymentesen adja át, de a vagyon állapotát, használhatóságát, a kellékszavatosságot kizárja.
d) Az eljárással, a pályázatok bontásának pontos helyével, idõpontjával és a meghirdetett vagyonnal kapcsolatos
további információt a 06 (30) 681-6850-es telefonszámon
Szabó Gábor értékesítési vezetõtõl lehet kérni.
e) A kiíró fenntartja magának a jogot arra, hogy az
eredményhirdetést, illetve az esetleges ártárgyalást – az
ajánlati kötöttségen belül – bármilyen idõpontra kitûzheti,
a kiíró ezen idõpontról a pályázókat írásban értesíti.
f) A jogorvoslati lehetõséget elsõdlegesen az 1991. évi
XLIX. tv. 49. § (5), (6) bekezdése, valamint az 51. §-a biztosítja.

A CASH & LIMES Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt.
(Cg.: [01 10 043611]; 1146 Budapest, Cházár A. út 9.),
mint az ÉP-Universal Korlátolt Felelõsségû Társaság
„f. a.” (Cg.: [18 09 105439]; 9761 Táplánszentkereszt,
Rákóczi u. 27.; adószám: [13018588-2-18]) Vas Megyei
Bíróság 5. Fpk. 18-07-000101/5. számú határozatával ki-
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jelölt felszámolója, a többször módosított 1991. évi IL. tv.
(Cstv.) hatályos rendelkezései alapján
nyilvános pályázat
keretében értékesítésre hirdeti meg adós társaság – a pályázati kiírásban részletesen felsorolt és ismertetett – kizárólagos tulajdonát képezõ alábbi vagyontárgyát:
1 db Peugeot Expert FV HDI tehergépkocsi.
Irányár: 1 100 000 Ft + 220 000 Ft (20%) áfa.
Bánatpénz: 110 000 Ft.
A pályázaton való részvétel feltételei:
– A „Részletes pályázati kiírás”-ban foglaltak megismerése és elfogadása.
– A felkínált vagyonelemekhez tartozó, az irányár fentiekben meghatározott mértékû bánatpénz befizetése vagy
letétbe helyezése.
– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 60 napig fenntartja.
A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy:
– megfelelõ ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa és új pályázat kiírásáról döntsön,
– amennyiben érkezik több megfelelõ ajánlat, és a legjobb ajánlati árat követõ ajánlati ár a legmagasabb ajánlati
ár 90%-át eléri, a felszámoló a pályázók között nyilvános
ártárgyalást tart. Az ártárgyalásra a felszámoló azokat az
ajánlattevõket hívja meg, akiknek az ajánlati ára a legmagasabb ajánlati ár 90%-át elérte. A nyilvános ártárgyalás
idõpontjáról, helyszínérõl és feltételeirõl a felszámoló értesítést küld.
– Az írásos pályázati ajánlatokat 2 példányban, zárt borítékban „ÉP-UNIVERSAL Kft. f. a. vételi ajánlat” jeligével a felszámoló cég Vas megyei irodájában (9970 Szentgotthárd, Széchenyi út 3.) kell személyesen vagy postai
úton benyújtani úgy, hogy azok legkésõbb
2008. december 1-jén 10–12 óra között
átvételre kerülhessenek.
A pályázat bontása 2008. december 1-jén 14 órakor
közjegyzõ jelenlétében történik.
A pályázat elbírálása 10 napon belül megtörténik.
Az elõvásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult
vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról.
A törvény a beszámítás lehetõségét kizárja.
A pályázati feltételeket tartalmazó pályázati kiírás
Pochán Miklós felszámolóbiztostól – elõzetes telefonegyeztetés alapján [tel.: 06 (94) 380-058 vagy 06 (30)
946-4710] – ingyenesen vehetõ át.
A vagyontárgyak megtekintésére – idõpont-egyeztetés
után – a felszámoló lehetõséget biztosít.

2008/47. szám

A CASH & LIMES Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt.
(Cg.: [01 10 043611]; 1146 Budapest, Cházár A. út 9.),
mint az Immobilien Consulting Hungary Kft. „f. a.”
(Cg.: [18 09 105492]; 9900 Körmend, Szent Imre herceg
u. 5.; adószám: [13018588-2-18]) a Vas Megyei Bíróság
5. Fpk. 18-06-000097/7. számú határozatával kijelölt felszámolója, a többször módosított 1991. évi IL. tv. (Cstv.)
hatályos rendelkezései alapján
nyilvános pályázat
keretében értékesítésre hirdeti meg adós társaság – a pályázati kiírásban részletesen felsorolt és ismertetett – kizárólagos tulajdonát képezõ alábbi vagyontárgyait:
1. Zalaszentgrót külterületén (Csáford) elhelyezkedõ
020226/2/A. helyrajzi számon nyilvántartott 74 m2 területû gazdasági épület (vadászház) megnevezésû 1/1 tulajdoni hányadú ingatlan.
Irányár: 8 800 000 Ft + 1 760 000 Ft (20%) áfa.
Bánatpénz: 880 000 Ft.
2. Nádasd község külterületén elhelyezkedõ 0220.
helyrajzi számon nyilvántartott 1385 m2 területû kivett
épület és udvar megnevezésû 1/1 tulajdoni hányadú ingatlan.
Irányár: 5 000 000 Ft + 1 000 000 Ft (20%) áfa.
Bánatpénz: 500 000 Ft.
A pályázaton való részvétel feltételei:
– A „Részletes pályázati kiírás”-ban foglaltak megismerése és elfogadása.
– A felkínált vagyonelemekhez tartozó, az irányár fentiekben meghatározott mértékû bánatpénz befizetése vagy
letétbe helyezése.
– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 60 napig fenntartja.
A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy:
– megfelelõ ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa és új pályázat kiírásáról döntsön,
– amennyiben érkezik több megfelelõ ajánlat és a legjobb ajánlati árat követõ ajánlati ár a legmagasabb ajánlati
ár 90%-át eléri, a felszámoló a pályázók között nyilvános
ártárgyalást tart. Az ártárgyalásra a felszámoló azokat az
ajánlattevõket hívja meg, akiknek az ajánlati ára a legmagasabb ajánlati ár 90%-át elérte. A nyilvános ártárgyalás
idõpontjáról, helyszínérõl és feltételeirõl a felszámoló értesítést küld.
– Az írásos pályázati ajánlatokat 2 példányban, zárt borítékban „Immobilien Consulting Kft. f. a. vételi ajánlat”
jeligével a felszámoló cég Vas megyei irodájában (9970
Szentgotthárd, Széchenyi út 3.) kell személyesen vagy
postai úton benyújtani úgy, hogy azok legkésõbb
2008. december 1-jén 10–12 óra között
átvételre kerülhessenek.
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A pályázat bontása 2008. december 1-jén 14 órakor
közjegyzõ jelenlétében történik.
A pályázat elbírálása 10 napon belül megtörténik.
Az elõvásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult
vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról. Az elõvásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja
az érdekeltek figyelmét arra, hogy a jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályázatok benyújtásának határidejéig írásban jelentsék be.
A törvény a beszámítás lehetõségét kizárja.
A pályázati feltételeket tartalmazó „pályázati kiírás”
Pochán Miklós felszámolóbiztostól – elõzetes telefonegyeztetés alapján [tel.: 06 (94) 380-058 vagy 06 (30)
946-4710] – ingyenesen vehetõ át.
A vagyontárgyak megtekintésére – idõpont-egyeztetés
után – a felszámoló lehetõséget biztosít.

A Delta Nova Kft. (Cg.: [11 09 002635]; 2890 Tata, Ady
E. u. 67.) mint a TIDE 2006 Tenyésztõ, Közvetítõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. „f. a.” (cégjegyzékszáma:
[13 06 020237]; 2030 Érd, Csúcs u. 9.) felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti az adós tulajdonát képezõ alábbi gépjármûvet:
Peugeot Partner 190 CD típusú tehergépkocsi
– frsz.: IGX-226
– gyártási év: 2001
– hengertérfogat: 1868 cm3 (dízelmotor)
Irányár: 419 000 Ft.
A pályázatokat tértivevényes levélben a felszámoló
székhelyére – Delta Nova Kft. 2891 Tata, Pf. 74 – kérjük
beküldeni.
A borítékra kérjük ráírni: ,,TIDE 2006 Bt. f. a. pályázat”.
A pályázatok beérkezésének határideje:
2008. december 1.
Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 napon belül közjegyzõ jelenlétében kerül sor.
Megfelelõ, azonos értékû (a legjobb ajánlati ártól
10%-on belüli sávban) árat ajánlók között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, melynek feltételeit az ártárgyalást megelõzõen az érintettekkel a felszámoló ismerteti.
A pályázaton való részvétel feltétele:
– A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, címét, a bruttó ajánlati ár egyértelmû meghatározását, a fizetés módját, feltételeit és a fizetési határidõt.
– A pályázó köteles az ajánlott vételár 10%-át a Delta
Nova Kft. 10300002-46529499-00003285 számú számlá-
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jára átutalni, illetve készpénzben bánatpénzként befizetni
és a befizetés igazolását a pályázathoz mellékelni. Az
eredménytelenül pályázó részére, illetve érvénytelen pályázat esetén a felszámoló a bánatpénzt a pályázatok értékelését követõen 8 napon belül visszautalja.
Az elõvásárlásra jogosultak e jogukat a nyilvános értékesítés keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a
kialakult vételár ismeretében vételi szándékukról nyilatkozatot tesznek. Az elõvásárlási jog gyakorlása érdekében
a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy az
elõvásárlási jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig írásban jelentsék be.
A felszámoló fenntartja a jogot, hogy a pályázatot
– megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázatról további felvilágosítás Rónavölgyi
Bélától, a felszámoló megbízottjától kérhetõ telefonon:
06 (34) 487-724, 06 (34) 380-935, 06 (30) 226-8310.

A KURÁTOR-FELSZÁMOLÓ Szolgáltató Kft. (Cg.:
[01 09 726061]; székhely: 1035 Budapest, Kórház u. 29.)
mint a BESTEN Kft. „f. a.” (Cg.: [13 09 104513]; 2151
Fót, Kurjancs-dûlõ, Sugár u. 43.) a Pest Megyei Bíróság
8. Fpk. 13-06-000511/6. számú végzésével kijelölt felszámolója (felszámolóbiztos: Veres Lajos)
nyilvános pályázat
útján értékesíti az adós társaság alábbi vagyontárgyait,
csak és kizárólag együttesen, minõségi szavatosság nélkül:
A) 1 db PEUGEOT 206 XRD típusú személygépjármû
(1998), szürke színben, elölrõl karambolos, alkatrész-,
mûszer- és tartozékhiányos, rossz állapotú.
Irányár: 650 000 Ft + 20% áfa (hatszázötvenezer forint
+ 20% áfa).
B) 1 db AUDI A8 4.2 benzines típusú személygépjármû (1997), fekete színben, elölrõl karambolos, alkatrész-,
mûszer- és tartozékhiányos.
Irányár: 1 250 000 Ft + áfa (egymillió-kettõszázötvenezer forint + 20% áfa).
A jármûvek használtak, a közúti forgalomban való részvételhez szükséges érvényes engedélyekkel nem rendelkeznek.
A)–B) összesen: 1 900 000 Ft + áfa (egymillió-kilencszázezer forint + 20% áfa).
A pályázat feltétele: érvényes pályázat csak és kizárólag
az A)–B) személygépjármûre együttesen tett ajánlat.
Bánatpénz: 120 000 Ft (egyszázhúszezer forint), mely
összeget a felhasználónál személyesen lehet befizetni az
1035 Budapest, Kórház u. 29. I. 3. sz. alatti irodában,
munkanapi pénztári idõben: kedd–szerda–csütörtök
10–12 óráig.
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A vételre vonatkozó pályázati ajánlatokat a felszámoló
KURÁTOR-FELSZÁMOLÓ Szolgáltató Kft. (1035 Budapest, Kórház u. 29.) címére kell benyújtani, 2 példányban, zárt, cégjelzés nélküli borítékban ,,BESTEN Kft. f. a.
vételi ajánlat” megjelöléssel.
A pályázati ajánlatok benyújtásának határideje:
2008. december 1., déli 12 óra.
Az ajánlatok bontása a benyújtási határidõt követõ
8 munkanapon belül közjegyzõ jelenlétében történik.
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
– az ajánlattevõ azonosítási adatait: név, lakcím, cég
neve, képviselõje, székhelye, aláírási címpéldány, cégbejegyzés helye, 30 napnál nem régebbi cégkivonat, elõtársaság esetén cégbejegyzési kérelem,
– a vételi ár megjelölését,
– a vételár kiegyenlítésének módját, határidejét, igazolást a bánatpénz befizetésérõl,
– nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevõ 60 napos
ajánlati kötöttséget vállal.
Az ajánlatok elbírálásának eredményérõl a felszámoló
az érdekelteket írásban értesíti.
A bánatpénz a nyertes ajánlattevõ esetében a vételárba
beszámításra kerül, illetve – az ajánlatok elbírálását követõen – a nem nyertes ajánlattevõnek 8 munkanapon belül
visszajár.
A jogosultak a törvényben meghatározott elõvásárlási
jogukat a pályázat keretében gyakorolhatják.
Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, megfelelõ ajánlat hiányában a pályázat eredménytelenné nyilvánítható.
További információt ad: Veres Lajos felszámolóbiztos
[telefonszám: 06 (20) 560-6960].

A KURÁTOR-FELSZÁMOLÓ Szolgáltató Kft. (Cg.:
[01 09 726061]; székhely: 1035 Budapest, Kórház u. 29.)
mint a B-t Biaplast Kft. „f. a.” (Cg.: [13 09 069624];
2051 Biatorbágy, Naphegy köz 3684.) a Pest Megyei Bíróság 6. Fpk. 13-02-000081/39. számú végzésével kijelölt
felszámolója (felszámolóbiztos: Veres Lajos)
nyilvános pályázat
útján értékesíti az adós társaság alábbi vagyontárgyait,
csak és kizárólag együttesen, minõségi szavatosság nélkül:
I. Félkész- és késztermékek: mûanyag tasakok, zacskók, zsákok, csomagolóanyagok, jelentõs részük céges lenyomattal, elfekvõ készlet, cca. 10–15 tonna, részletes
lista igényelhetõ.
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Irányár: bruttó 3 650 000 Ft (hárommillió-hatszázötvenezer forint).
II. Mûszaki gépek, jármûvek: 1 db targonca, 1 db Mercedes 230E (1990) szgk., 1 db Fiat Ducato 14 Furgone
(1998) tgk., 1 db Fiat Ducato M Furgone (1999) tgk., 1 db
Volkswagen Caddy 1.9 SDI (2002) tgk. A jármûvek használtak, sok kilométert futottak, a közúti forgalomban való
részvételhez szükséges engedélyekkel nem rendelkeznek.
Irányár: bruttó 3 150 000 Ft (hárommillió-egyszázötvenezer forint).
III. Irodai berendezések, eszközök: 1 db fénymásoló,
1 db fax, 3 db íróasztal, 2 db szék, 1 db telefonközpont,
2 db számítógép, 2 db monitor. Az eszközök használtak,
rendeltetésszerû mûködésükben akadályozottak.
Irányár: bruttó 200 000 Ft (kettõszázezer forint).
I–II–III. összesen: bruttó 7 000 000 Ft (hétmillió forint).
A pályázat feltétele: érvényes pályázat csak és kizárólag
az I–II–III. vagyoncsoportra együttesen tett ajánlat.
Bánatpénz: 350 000 Ft (háromszázötvenezer forint),
mely összeget a felhasználónál személyesen lehet befizetni az 1035 Budapest, Kórház u. 29. I. 3. sz. alatti irodában, munkanapi pénztári idõben: kedd., szerda., csütörtök 10–12 óráig.
A vételre vonatkozó pályázati ajánlatokat a felszámoló
KURÁTOR-FELSZÁMOLÓ Szolgáltató Kft. (1035 Budapest, Kórház u. 29.) címére kell benyújtani, 2 példányban, zárt, cégjelzés nélküli borítékban ,,B-t Biaplast Kft.
f. a. vételi ajánlat” megjelöléssel.
A pályázati ajánlatok benyújtásának határideje:
2008. december 1., déli 12 óra.
Az ajánlatok bontása a benyújtási határidõt követõ
8 munkanapon belül közjegyzõ jelenlétében történik.
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
– az ajánlattevõ azonosítási adatait: név, lakcím, cég
neve, képviselõje, székhelye, aláírási címpéldány, cégbejegyzés helye, 30 napnál nem régebbi cégkivonat, elõtársaság esetén cégbejegyzési kérelem,
– a vételi ár megjelölését,
– a vételár kiegyenlítésének módját, határidejét, igazolást a bánatpénz befizetésérõl,
– nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevõ 60 napos
ajánlati kötöttséget vállal.
Az ajánlatok elbírálásának eredményérõl a felszámoló
az érdekelteket írásban értesíti.
A bánatpénz a nyertes ajánlattevõ esetében a vételárba
beszámításra kerül, illetve – az ajánlatok elbírálását követõen – a nem nyertes ajánlattevõnek 8 munkanapon belül
visszajár.
A jogosultak a törvényben meghatározott elõvásárlási
jogukat a pályázat keretében gyakorolhatják.
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Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, megfelelõ ajánlat hiányában a pályázat eredménytelenné nyilvánítható.
További információt ad: Veres Lajos felszámolóbiztos
[telefonszám: 06 (20) 560-6960].

A CSABAHOLDING Kft. (Cg.: [01 09 683720]; 1146
Budapest, Thököly út 59/A I. 3.) mint az ALLROAD
Kereskedelmi Bt. (Cg.: [13 06 048083]; 2440 Százhalombatta, Nyár u. 18.; adószáma: [21580071-2-13]) adós kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti a nevezett felszámolás alatt álló szervezet
alábbi vagyontárgyát:
Raktáron maradt gépjármûalkatrészek.
Becsérték: 800 000 Ft. A bánatpénz: 80 000 Ft.
Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyakról információt
és tájékoztatást ad: Dallos Endre felszámolóbiztos, telefon: 450-0433.
A pályázaton történõ részvétel feltétele a megjelölt bánatpénz befizetése a felszámoló CSABAHOLDING Kft.
10700165-04411402-52000001 sz. számlájára, illetve az
errõl szóló igazolásnak a pályázathoz történõ csatolása.
A bánatpénz befizetése 2008. november 25-ig történhet.
A bánatpénz a vételárba beszámít, sikertelen pályázat esetén 8 banki napon belül kamatmentesen visszafizetésre
kerül.
A pályázatokat a felszámoló budapesti székhelyén
– CSABAHOLDING Kft. 1146 Budapest, Thököly
út 59/A – kérjük személyesen beadni munkanapokon
10 órától 13 óráig. A borítékra írják rá: ,,ALLROAD Bt.
f. a. Pályázat”.
A pályázatok beérkezésének határideje:
2008. november 28. 11 óra.
A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ nevét, címét, gazdálkodószervezet esetén 30 napnál nem régebbi
cégkivonatot, a cégjegyzésre jogosult személy aláírási
címpéldányát másolatban, a bruttó ajánlati ár egyértelmû
meghatározását, a fizetés módját, az ajánlat érvényességi
idejét, amely nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határidõt követõ 30 nap.
A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében történik, a pályázók a nyilvános pályázat eredményérõl értesítést kapnak.
A pályázatnál elõnyt élveznek azok, akik a pályázatot a
felsorolt vagyontárgyak egészére nyújtják be.

8403

Több megfelelõ, azonos értékû, vagy a legjobb ajánlati
ártól 10 százalékon belüli árat ajánlók között a felszámoló
nyilvános ártárgyalást tart.
A felszámoló fenntartja magának a jogát, hogy a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek
nyilvánítsa.
Az adásvételi szerzõdésnek a pályázat nyertesével történõ megkötésének végsõ határideje: 2008. december 4.

A KERSZI Zrt. (Cg: [01 10 041640]; 1134 Budapest,
Csata u. 11.) mint a Pest Megyei Bíróság kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
keretében meghirdeti a Pilis Park Ingatlanfejlesztõ és
Forgalmazó Kft. „f. a.” (Cg.: [13 09 096553]; 2081 Piliscsaba, Szent László u. 8.) tulajdonában lévõ ingatlant.
Az ingatlan adatai:
A 2081 Piliscsaba belterület „kivett beépítetlen terület”
megnevezésû 3542/2. hrsz. alatt található építési telket,
összesen 6646 m2 1/1 tulajdoni hányadú ingatlan
Irányár: 30 000 000 Ft + áfa.
A pályázat benyújtásának határideje:
2008. november 28. 9 óra.
A pályázat benyújtásának helye: KERSZI Zrt. 1143 Budapest, Besnyõi u. 13.
A pályázat bontásának helyszíne: KERSZI Zrt. 1143
Budapest, Besnyõi u. 13.
A pályázat bontásának ideje: 2008. november 28.
10 órai kezdettel.
A pályázati bánatpénz a bruttó irányár 5%-a, melyet a
Pilis Park Kft. „f. a.” pénztárába, vagy a KERSZI Zrt. erre
a célra elkülönített bankszámlájára (Pilis Park Kft. „f. a.”
bánatpénz megjegyzéssel) kérjük befizetni:
K and H Bank Nyrt: 10200964-20213431-00000000.
A megvásárlásra felkínált ingatlanért kellékszavatosságot nem vállalunk.
A vagyontárgy megtekinthetõ a felszámolóval történt
elõzetes egyeztetést követõen.
A vevõ köteles a teljes vételárat 15 napon belül megkötendõ adásvételi szerzõdésben meghatározottak szerint
megfizetni. Ha ezt a vevõ elmulasztja, a bánatpénz összegét elveszti. A nyertes pályázat esetében a bánatpénz
összege a vételárba beszámít, a többi pályázó részére
visszafizetésre kerül.
Az ingatlan birtokba és tulajdonba adására a teljes vételárnak a szerzõdés szerinti megfizetése esetén kerül sor.
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A pályázaton való részvétel feltételei:
– A pályázó adatait, a vételárat és a fizetési feltételeket
tartalmazó írásbeli ajánlat benyújtása.
– A pályázaton részt vevõ jogi személynek cégkivonattal, és az eljárásra való jogosultságát igazoló okirattal kell
rendelkeznie.
– A vevõnek igazolnia kell továbbá, hogy a vételár erre
a célra rendelkezésre áll.
– A bánatpénz megfizetésének igazolása.
– Az eladó kellékszavatossága, illetve garanciája teljes
körû kizárására vonatkozó írásbeli tudomásulvételének
nyilatkozata.
– Az ajánlati kötöttség vállalásának idõpontját tartalmazó nyilatkozat.
A pályázatok bontására közjegyzõ jelenlétében kerül
sor, melyrõl jegyzõkönyv készül.
A pályázat eredményének kihirdetésére a pályázat elbírálásának helyszínén, ugyanaznap 11 órai kezdettel kerül sor.
Ha több, megfelelõ – egymástól 10% mértéknél nem nagyobb eltérést mutató – pályázat érkezik, a felszámoló a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart.
A felszámoló fenntartja jogát, hogy megfelelõ ajánlat
hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
Az elõvásárlási jogosultak e jogukat a nyilvános pályázat keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról
nyilatkozatot tesznek. Az elõvásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy a jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig írásban jelentsék be.
További felvilágosítást ad Uray Attila felszámoló:
06 (1) 239-4940.

A MAROSHOLDING Tanácsadó Kft. (Cg.:
[01 09 870092]; székhelye: 1021 Budapest, Hárshegyi
út 5–7.) mint a SANYI Kereskedelmi és Rehabilitációs
Foglalkoztató Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg.:
[03 09 115077]; székhelye: 6085 Fülöpszállás, BajcsyZsilinszky u. 22/A 468/1. hrsz.) felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti a felszámolás alatt álló szervezet alábbi vagyontárgyait:
Fülöpszállás, belterület 468/1. hrsz. 1153 m2 üzem megnevezésû ingatlan.
Fülöpszállás 477. hrsz. 1263 m2 lakóház, udvar megnevezésû belterületi ingatlan.
Az ingatlanokra csak együtt nyújtható be pályázat.
Irányár: 9 800 000 Ft.
Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyak pályázati tájékoztatója a pályázati hirdetmény Cégközlönyben történõ
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megjelenését követõen megtekinthetõ a MAROSHOLDING Kft. (Szeged, Deák F. u. 4. fszt. 1.) irodájában, a
06 (62) 484-690-es telefonszámon történõ elõzetes egyeztetés után.
A pályázaton való részvétel feltételei:
– 1 000 000 Ft megfizetése a pályázati tájékoztatóban
szereplõ számlaszámra.
– A bánatpénz a vételárba beszámításra, eredménytelen
pályázat esetén 8 napon belül visszautalásra kerül.
– A pályázatnak legkésõbb (az ajánlott vételár és fizetési mód megjelölésével) jelen hirdetmény Cégközlönyben
való közzétételétõl (2008. november 13.) számított 15. napig, 1 példányban kell beérkezni, illetve a 15. napon
12 óráig leadni a MAROSHOLDING Kft. (6724 Szeged,
Kossuth L. sgt. 41. I. 9.) címére.
– Az ajánlatot zárt borítékban kell elhelyezni, a borítékon kérjük feltüntetni SANYI Kft. „f. a.” PÁLYÁZAT.
– Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult
tisztségviselõ aláírási címpéldányát, a megajánlott vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot arról, hogy
az ajánlattevõ 90 napos ajánlati kötöttséget vállal, a vételár
fedezetének igazolását.
– Az ajánlat benyújtásakor igazolni kell a bánatpénz
megfizetését.
– A pályázat bontására közjegyzõ jelenlétében, a pályázati leadási határidõ lejárta után 30 napon belül kerül sor.
– A pályázat eredményérõl a felszámoló a bontástól
számított 30 napon belül írásban értesíti az ajánlattevõket.
– Az elõvásárlási jog gyakorlására jogosultak a jogosultságukat – a jogosultság igazolásával együtt – az ajánlat
benyújtásának idõpontjáig jelenthetik be a felszámolónál.
A Cstv. 49/A. § (4) bekezdés alapján a felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában eredménytelennek
nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelõ,
azonos értékû (a vételár vonatkozásában legfeljebb
10%-kal eltérõ) pályázat érkezik, a felszámoló a pályázók
között nyilvános ártárgyalást tart. Ennek helyérõl és idejérõl, szabályairól írásban értesíti az ajánlattevõket.
A Cstv. 49. § (4) bekezdésében foglaltak alapján tulajdonjogot, vagy más vagyoni értékû jogot szerzõ fél a nyilvános értékesítésen az adóssal szemben beszámítással nem
élhet.
A felszámoló a hatályos 1991. évi XLIX. törvény
49/C. § (2) bekezdés alapján felhívja az esetleges érdekelteket elõvásárlási joguk gyakorlására és kéri, hogy a jog
gyakorlására irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig írásban jelentsék be.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ munkanapokon 9–12 óra között Szabó Tibortól a
06 (62) 484-690-es telefonszámon.
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A MAROSHOLDING Tanácsadó Kft. (Cg.:
[01 09 870092]; székhelye: 1021 Budapest, Hárshegyi
út 5–7.) mint a CSÁT-IMMO Ingatlanfejlesztõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg.: [01 09 693378]; székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 13.) felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti a felszámolás alatt álló szervezet alábbi vagyontárgyát:
Csátalja, belterület 753. hrsz. 12,1432 ha területû, természetben a 6523 Csátalja, Garai u. 46. szám alatt található Kivett üzem megnevezésû ingatlan.
Irányár: 68 700 000 Ft.
Az értékesítésre kerülõ vagyontárgy pályázati tájékoztatója a pályázati hirdetmény Cégközlönyben történõ megjelenését követõen megtekinthetõ a MAROSHOLDING
Kft. (Szeged, Deák F. u. 4. fszt. 1.) irodájában, a 06 (62)
484-690-es telefonszámon történõ elõzetes egyeztetés
után.
A pályázaton való részvétel feltételei:
– 6 900 000 Ft megfizetése a pályázati tájékoztatóban
szereplõ számlaszámra.
– A bánatpénz a vételárba beszámításra, eredménytelen
pályázat esetén 8 napon belül visszautalásra kerül.
– A pályázatnak legkésõbb (az ajánlott vételár és fizetési mód megjelölésével) jelen hirdetmény Cégközlönyben
való közzétételétõl (2008. november 13.) számított 15. napig, 1 példányban kell beérkezni, illetve a 15. napon
12 óráig leadni a MAROSHOLDING Kft. (6724 Szeged,
Kossuth L. sgt. 41. I. 9.) címére.
– Az ajánlatot zárt borítékban kell elhelyezni, a borítékon kérjük feltüntetni: CSÁT-IMMO Kft. „f. a.” PÁLYÁZAT.
– Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult
tisztségviselõ aláírási címpéldányát, a megajánlott vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot arról, hogy
az ajánlattevõ 90 napos ajánlati kötöttséget vállal, a vételár
fedezetének igazolását.
– Az ajánlat benyújtásakor igazolni kell a bánatpénz
megfizetését.
– A pályázat bontására közjegyzõ jelenlétében, a pályázati leadási határidõ lejárta után 30 napon belül kerül sor.
– A pályázat eredményérõl a felszámoló a bontástól
számított 30 napon belül írásban értesíti az ajánlattevõket.
– Az elõvásárlási jog gyakorlására jogosultak a jogosultságukat – a jogosultság igazolásával együtt – az ajánlat
benyújtásának idõpontjáig jelenthetik be a felszámolónál.
A Cstv. 49/A. § (4) bekezdés alapján a felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában eredménytelennek
nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelõ,
azonos értékû (a vételár vonatkozásában legfeljebb
10%-kal eltérõ) pályázat érkezik, a felszámoló a pályázók
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között nyilvános ártárgyalást tart. Ennek helyérõl és idejérõl, szabályairól írásban értesíti az ajánlattevõket.
A Cstv. 49. § (4) bekezdésében foglaltak alapján tulajdonjogot, vagy más vagyoni értékû jogot szerzõ fél a nyilvános értékesítésen az adóssal szemben beszámítással nem
élhet.
A felszámoló a hatályos 1991. évi XLIX. törvény
49/C. § (2) bekezdés alapján felhívja az esetleges érdekelteket elõvásárlási joguk gyakorlására és kéri, hogy a jog
gyakorlására irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig írásban jelentsék be.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ
munkanapokon 9–12 óra között Szabó Tibortól, a 06 (62)
484-690-es telefonszámon.

A TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt.
(Cg.: [01 10 045659]; székhelye: 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40.; levelezési cím: 7603 Pécs, Pf. 121) a BOAZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Cg.: [17 09 005947];
székhelye: 7251 Kapospula, Béke tér 16.) adós gazdálkodószervezetnek, a Tolna Megyei Bíróság 11. Fpk.
17-08-000168. számú végzésével kijelölt felszámolója
nyilvános
pályázati felhívás
útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodószervezet tulajdonát képezõ:
2 db Brother típusú és 8 db Juki típusú gyorsvarrógépeket, valamint 1 db Brother és 1 db Mauser 5 szálas tisztítógépet, 1 db Juki fedõzõ és 1 db Pfaff cikcakkvarró gépet.
Irányár: nettó 1 900 000 Ft.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a TM-LINE Zrt. (7621
Pécs, Felsõmalom u. 25.), illetve 7603 Pécs, Pf. 121 címekre vár „BOAZ Kft. 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 a felszámoló
Raiffeisen Bank NyRt.-nél vezetett 12072507-0037060000100009 számú bankszámlájára, legkésõbb a pályázat
benyújtásának határidejéig és ennek igazolása a pályázati
anyagban. (A közlemény rovatban kérjük feltüntetni:
BOAZ Kft. „f. a.” bánatpénz).
Az ajánlatoknak tartalmazniuk 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, dr. Horváth Szilárd felszámolóbiztostól a 06 (30)
660-1662, valamint a 06 (72) 520-627-es telefonszámokon
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kapható. A részletes értékesítési feltételeket tartalmazó tájékoztató a felszámoló szervezetnél megtekinthetõ és
5000 Ft + áfa áron megvásárolható.
Az ajánlatok benyújtásának idõpontja: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008. november 13.) 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 pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.
A felszámoló a beszámítás lehetõségét az 1991. évi
IL. tv. 49. § (4) bekezdése alapján kizárja.
A felszámoló értesíti az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy elõvásárlási jogukat ezen nyilvános pályázaton (nyilvános értékesítésen) gyakorolhatják.

Az INSOLVENT Pénzügyi Tanácsadó Kft. (Cg.:
[01 09 163235]; székhelye: 1115 Budapest, Ildikó u. 21.
Postacím: 1518 Budapest, Pf. 14), mint a SUCCES 98
Vendéglátó, Szórakoztató és Szolgáltató Kft. „f. a.”
(Cg.: [01 09 736476]; székhelye: 1066 Budapest, Ó u. 42.;
adószáma: [11670566-2-42]) Fõvárosi Bíróság 27. Fpk.
01-05-005193. sz. végzésével kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesítésre kínálja az alábbi vagyonelemet:
Az adós gazdálkodószervezet 8230 Balatonfüred, Fürdõ u. 1. sz. alatti, 530/634 tulajdoni hányadú, 30% készültségi fokú ingatlanát.
Irányár: 15 millió Ft.
Bánatpénz az irányár 20%-a.
A pályázat beadása legkésõbb a Cégközlönyben való
megjelenést (2008. november 13.) követõ 15. napon déli
12 óráig, a felszámoló részére történõ beérkezéssel kettõs,
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zárt borítékban lehetséges, melynél a belsõn csupán a
,,SUCCES – pályázat” szöveget szabad feltüntetni.
Az ajánlati kötöttség a pályázati határidõ utolsó napjától
számított 75 nap.
Bontás: a beadástól számított 30 napon belül.
A pályázók a bontástól számított 15 napon belül értesítést kapnak az eredményrõl. A nem nyertes pályázók a
döntést követõ 8 banki napon belül visszakapják bánatpénzüket.
A bánatpénz-befizetést a felszámolóhoz kell teljesíteni
„succes pályázat idegen pénz” megjegyzéssel a pályázat
beadási határidejéig. A felszámoló letéti számlája száma:
10102093-55289400-02000003.
A pályázatnak az ajánlaton túl tartalmaznia kell a pályázó nevét, címét, adószámát, bankszámlaszámát, egy hónapnál nem régebbi cégkivonatát, aláírási címpéldányát, a
bánatpénz befizetését igazoló banki bizonylatát. Magánszemély pályázó esetén szükséges még személyiigazolvány-másolat és a pályázat két tanúval történt hitelesítése.
Egyértelmûen meg kell határozni mind a nettó, mind pedig a bruttó vételárat, bizonylatait.
Meg kell jelölni a pályázatban a fizetés határidejét és az
esetleges biztosítékokat.
A nyilvános értékesítésen tulajdonjogot szerzõ pályázó
az adóssal szemben beszámítással nem élhet.
A bánatpénz az ajánlattevõ javára nem kamatozik, a
nyertes ajánlattevõ bánatpénze a vételárba beszámít. Nem
jár vissza a bánatpénz, ha az ajánlattevõ ajánlatát az ajánlati kötöttség tartama alatt visszavonja. A nyertes pályázónak akkor sem jár vissza, ha visszalép, ha neki felróható
okokból, illetve az érdekkörében felmerülõ okok miatt a
szerzõdés meghiúsul, vagy mint vevõ, vállalt fizetési kötelezettségének nem tesz maradéktalanul eleget, vagy az
ajánlati kötöttség tartama alatt a szerzõdést nem köti meg.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy – megfelelõ
ajánlat hiányában – az adott vagyonelemre vonatkozó pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, és új pályázat kiírásáról döntsön. Amennyiben több megfelelõ, vagy azonos értékû, vagy a vételár vonatkozásában legfeljebb
10%-kal eltérõ pályázat érkezik, a pályázat kiírója nyilvános ártárgyalást tarthat, melyrõl az érdekelteket értesíti.
Az elõvásárlásra jogosultak a pályázat beadásának kezdetéig írásban jelezzék a felszámolónak elõvásárlási szándékukat.
Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, ha
nem írásbeli, vagy beszámítást tartalmaz, vagy nem határidõben érkezett, vagy a pályázó a bánatpénzt nem helyezte
letétbe határidõben, vagy nem jelöl meg konkrét vételárat,
vagy az árat más pályázattól teszi függõvé.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás az
INSOLVENT Kft. 371-0171-es telefonszámán kérhetõ.
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Az INSOLVENT Pénzügyi Tanácsadó Kft. (Cg.:
[01 09 163235]; székhelye: 1115 Budapest, Ildikó u. 21.
Postacím: 1518 Budapest, Pf. 14), mint a BONO HUNGÁRIA Kereskedelmi Kft. adós (Cg.: [06 09 010876];
székhelye: 6722 Szeged, Párizsi krt. 29/C fszt. 1.; adószáma: [13091136-2-06]) a Csongrád Megyei Bíróság 9. Fpk.
06-06-000876. sz. végzésével kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesítésre kínálja a felszámolás alatt lévõ szervezet alábbi vagyonelemeit egy tételben:
– Igal, külterület 0132/9. hrsz. szám alatti üzem, bruttó
10 millió Ft irányáron,
– különféle, állateledel gyártáshoz szükséges gépek,
berendezések bruttó 2 millió forint irányáron.
Bánatpénz az említett irányár 10%-a, mely összeget a
felszámoló Budapest Bank Nyrt.-nél vezetett 1010209355289400-02000003 sz. bankszámlájára kell befizetni a
pályázat leadásának határidejéig.
A pályázat beadása legkésõbb a Cégközlönyben való
megjelenést (2008. november 13.) követõ 15. napon déli
12 óráig, a felszámoló székhelyére történõ, postai úton történõ feladással kettõs, zárt borítékban lehetséges, melynél
a belsõn csupán a ,,bono–pályázat” szöveget szabad feltüntetni.
Az ajánlati kötöttség a pályázati határidõ utolsó napjától
számított 45 nap.
Bontás: a beadástól számított 15 napon belül
A pályázók a bontástól számított 15 napon belül értesítést kapnak az eredményrõl. A nem nyertes pályázók a
döntést követõ 8 banki napon belül visszakapják bánatpénzüket.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, címét,
adószámát, bankszámlaszámát, egy hónapnál nem régebbi
cégkivonatát, aláírási címpéldányát, a bánatpénz befizetésének igazolását, magánszemély pályázó esetén szükséges
még személyiigazolvány-másolat és a pályázat két tanúval
való hitelesítése.
Meg kell jelölni a pályázatban a fizetés határidejét és az
esetleges biztosítékokat.
A nyilvános értékesítésen tulajdonjogot szerzõ pályázó
az adóssal szemben beszámítással nem élhet.
A bánatpénz az ajánlattevõ javára nem kamatozik, a
nyertes ajánlattevõ bánatpénze a vételárba beszámít. Nem
jár vissza a bánatpénz, ha az ajánlattevõ ajánlatát az ajánlati kötöttség tartama alatt visszavonja. A nyertes pályázónak akkor sem jár vissza, ha visszalép, ha neki felróható
okokból, illetve az érdekkörében felmerülõ okok miatt a
szerzõdés meghiúsul, vagy mint vevõ, vállalt fizetési kötelezettségének nem tesz maradéktalanul eleget, vagy az
ajánlati kötöttség tartama alatt a szerzõdést nem köti meg.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítsa, és új pályázat kiírásáról
döntsön. Amennyiben több megfelelõ, azonos értékû,
vagy a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérõ
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pályázat érkezik, a pályázat kiírója nyilvános ártárgyalást
tart, melyrõl az érdekelteket értesíti.
Az elõvásárlásra jogosultak a pályázat beadásának kezdetéig írásban jelezzék a felszámolónak elõvásárlási szándékukat.
Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak.
Érvénytelen az a pályázat, amely nem írásbeli, vagy beszámítást tartalmaz, vagy nem határidõben érkezett, vagy
a pályázó a bánatpénzt nem helyezte letétbe határidõben,
vagy nem jelöl meg konkrét vételárat, vagy az árat más pályázattól teszi függõvé, vagy a pályázat egyébként nem felel meg a kiírás feltételeinek.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás a kiíró
371-0171-es telefonszámán kérhetõ.

A PÉNZINFO Könyvszakértõ és Szaktanácsadó Kft.
(Cg.: [18 09 100615]; 9800 Vasvár, Szentmihályfalvi
u. 19/A) mint a Déner Készházgyártó Kft. „f. a.” (Cg.:
[18 09 102127]; 9700 Szombathely, Szent István király
u. 63.) gazdálkodószervezetnek a Vas Megyei Bíróság
Vpk. 18-08-000006/2. számú végzésével kijelölt vagyonrendezõje a kft. tulajdonában lévõ, alábbiakban leírt vagyoni eszközét
nyilvános pályázat
útján értékesíti:
1 db Nissan gyártmányú, Vanette Cargo, 2.3 D típusú,
2283 cm3-es,
forgalmi rendszám: GTY–712,
alvázszám: VSKDEC23U0120718,
motorszám: LD23G29831,
üzembe helyezve: 2000. 02. 11.,
zárt, 5 személyes tehergépkocsit.
Irányár: 850 000 Ft.
Az irányár az áfát nem tartalmazza.
A gépjármû megtekintett, megismert állapotban kerül
eladásra, az eladó kellékszavatosságot nem vállal.
A vétel során beszámítással élni nem lehet.
A pályázat érvényességének feltételei:
– A megvásárolni kívánt vagyoni eszközök pályázatban kiírt módon való megnevezése.
– Az irányár (áfa nélküli) 10%-ának megfelelõ összegû
bánatpénz elõzetes megfizetése a felszámoló BB Rt.
10104961-11983662 számú letéti számlára utalással,
melyrõl szóló igazolást a pályázathoz csatolni kell. Az utalás megjelölése „Déner-pályázat”.
– A pályázatokat magyar nyelven, két példányban,
zárt, ,,Déner-pályázat” megjelöléssel ellátott borítékban, a
Cégközlönyben való megjelenést (2008. november 13.) követõ 20. nap 16 óráig kell benyújtani a felszámoló zalaegerszegi irodája címére, PÉNZINFO Könyvszakértõ és
Szaktanácsadó Kft., 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 52.
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– A pályázatoknak tartalmazniuk kell a pályázó nevét,
címét, társaság esetében 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, vállalkozói igazolványának számát, az ajánlati árat,
a fizetési határidõt, a fizetés módját, a pályázó bankszámlaszámát.
– A felszámoló 60 napos ajánlati kötöttséget határoz
meg, melynek vállalásáról szóló nyilatkozatot a pályázathoz csatolni kell.
A pályázatok bontására közjegyzõ közremûködésével,
a pályázati határidõ lejártát követõ 8 napon belül kerül sor.
A pályázatok elbírálását azok bontását követõ 8 napon
belül bizottság végzi, melynek eredményérõl minden pályázót értesít a felszámoló.
Megfelelõ ajánlatok esetén, ha a legmagasabb ajánlati
árat követõ ajánlott ár annak 90%-át eléri, az érintett pályázók között nyilvános ártárgyalást tart a felszámoló.
A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlatok hiányában – eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.
A felszámoló felhívja az arra jogosultakat elõvásárlási
jogaik gyakorlásának lehetõségére.
További felvilágosítással Németh György felszámolóbiztos a 06 (92) 323-670-es telefonszámon áll az érdeklõdõk rendelkezésére.

Az AGROBRÓKER Zrt. (Cg.: [01 10 042636]; 1182 Budapest, Lipótvár u. 27.) Dél-magyarországi Irodája (6500
Baja, Petõfi-sziget 20.) mint felszámoló HARTYÁNYI
és FIAI Termelõ és Kereskedelmi Kft. „f. a.” (Cg.:
[03 09 101328]; 6528 Bátmonostor, Hunyadi u. 1.) tulajdonában lévõ vagyonelemét
nyilvános pályázat
útján kínálja megvásárlásra:
Jánoshalma belterület 2627. hrsz., lakóház, udvar ingatlan. Természetben Jánoshalma, Bem u. 43. Telek 2537 m2,
épület 137,2 m2, tégla és vályog anyagú, teljes felújítást
igényel.
Irányár: 780 000 Ft.
A vételárat az értékesítéskor érvényes áfatörvény szerinti általános forgalmi adó terheli.
Az értékesítésre az 1991. évi XLIX. törvény 49/A. § az
irányadó.
A vételárat egy összegben, a szerzõdés megkötésétõl
számított 15 napon belül átutalással kell teljesíteni. A bánatpénz az áfával növelt irányár 10%-a. A tulajdonjogot
vagy más vagyoni értékû jogot szerzõ fél a nyilvános értékesítésen az adóssal szemben nem élhet beszámítással.
Eladó az ingatlan tulajdonjogát per-, teher- és igénymentesen adja át, de annak állapotát, használhatóságát
nem szavatolja, a kellékszavatosságot kizárja.
A pályázatokat személyesen vagy meghatalmazott útján
lehet benyújtani az AGROBRÓKER Zrt. (6500 Baja,
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Petõfi-sziget 20.) irodájában, zárt, cégjelzés nélküli borítékban, 1 példányban, magyar nyelven. A borítékra rá kell
írni: ,,HARTYÁNYI ÉS FIAI Kft. f. a. – Pályázat”.
A postán feladott pályázatokat dupla borítékban kérjük
megküldeni, a belsõre legyen ráírva a ,,HARTYÁNYI és
FIAI Kft. f. a. – Pályázat”.
A személyesen benyújtott pályázatok átvételérõl elismervényt ad a felszámoló.
A pályázatok beérkezésének végsõ határideje:
2008. december 2. 12 óra.
A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlott nettó vételárat.
A pályázó szerzõdéskötéséhez, ingatlan-nyilvántartási
bejegyzéshez szükséges minden adatát. Társas vállalkozás
esetében hiteles formában csatolni kell: az aláírási címpéldányt, 30 napnál nem régebbi cégkivonatot.
Nyilatkozatot kell csatolnia:
– a 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról;
– arról, hogy az utólagosan, esetlegesen felderített – felszámoló elõtt nem ismert – környezeti károk elhárítását az
adásvételi szerzõdésben is vállalja;
– arról, hogy a pályázó elfogadja, hogy az ingatlanadásvételi szerzõdés elkészítésében a felszámoló által
megjelölt ügyvéd jár el, akinek az ügyvédi munkadíja a
véglegesen kialakult bruttó vételár 1%-a + áfa.
A pályázaton való részvétel feltétele a bánatpénz elõzetesen igazolt megfizetése. A felszámoló a bánatpénzt akkor tekinti megfizetettnek, ha az a pályázat leadásának határidejéig az AGROBRÓKER Zrt. 10700354-2508100052000001 számláján jóváírásra került, vagy a helyszínen
készpénzben megfizették.
A bánatpénz a vételárba beszámít, sikertelen pályázat
esetén 8 banki napon belül kamatmentesen visszautalásra
kerül. A pályázatok bontására 2008. december 3-án
15 órakor a benyújtás helyszínén, közjegyzõ jelenlétében
kerül sor. A benyújtási határidõt követõ 15 napon belül a
felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés eredményérõl a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.
A pályázati ajánlatok a vételár nagyságrendje alapján kerülnek elbírálásra.
Több megfelelõ, azonos értékû (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázat esetén az ajánlattevõk között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor,
melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti.
A felszámoló felhívja az elõvásárlásra jogosultak figyelmét arra, hogy az elõvásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi
szándékáról.
A kiíró fenntartja a jogot, hogy megfelelõ ajánlat hiánya
esetén a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. Jelen
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felhívás a kiíró részére nem jelent értékesítési kötelezettséget.
Az értékesítéssel kapcsolatban további tájékoztatást
ad dr. Taschner Ádám a 06 (30) 891-7708; 06 (20)
328-9011-es telefonszámokon. Az értékesítésre meghirdetett ingatlan elõzetesen egyeztetett idõpontban megtekinthetõ.

Az AGROBRÓKER Zrt. (Cg.: [01 10 042636]; 1182 Budapest, Lipótvár u. 27.) Dél-magyarországi Irodája (6500
Baja, Petõfi-sziget 20.) mint felszámoló az IPOLYHOLDING Kft. „f. a.” (Cg.: [03 09 110327]; 6000 Kecskemét,
Jókai u. 44/C) tulajdonában lévõ vagyonelemét
nyilvános pályázat
útján kínálja megvásárlásra:
A C.P.S. 2001. Kereskedelmi, Gyártó és Szolgáltató Zrt. (Cg.: [13 10 040791]; 2013 Pomáz, József A.
u. 26.) 74 db, egyenként 1 000 000 Ft névértékû
B000471–B000544 sorozat- és sorszámú névre szóló részvényeit.
Irányár: 150 000 000 Ft.
A vételárat az értékesítéskor érvényes áfatörvény szerinti általános forgalmi adó terheli.
Az értékesítésre az 1991. évi XLIX. törvény 49/A. §-a
az irányadó.
A vételárat egy összegben, a szerzõdés megkötésétõl
számított 15 napon belül átutalással kell teljesíteni. A bánatpénz az áfával növelt irányár 10%-a. A tulajdonjogot
vagy más vagyoni értékû jogot szerzõ fél a nyilvános értékesítésen az adóssal szemben nem élhet beszámítással.
A pályázatokat személyesen vagy meghatalmazott útján
lehet benyújtani az AGROBRÓKER Zrt. (6500 Baja,
Petõfi-sziget 20.) irodájában, zárt, cégjelzés nélküli borítékban, 1 példányban, magyar nyelven. A borítékra rá kell
írni: ,,IPOLYHOLDING Kft. f. a. – Pályázat”.
A postán feladott pályázatokat dupla borítékban kérjük megküldeni, a belsõre legyen ráírva: ,,IPOLYHOLDING Kft. f. a. – Pályázat”.
A személyesen benyújtott pályázatok átvételérõl elismervényt ad a felszámoló.
A pályázatok beérkezésének végsõ határideje:
2008. december 2. 12 óra.
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Nyilatkozatot kell csatolnia:
– a 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról;
– arról, hogy a pályázó elfogadja, hogy az adásvételi
szerzõdés elkészítésében a felszámoló által megjelölt ügyvéd jár el, akinek az ügyvédi munkadíja a véglegesen kialakult bruttó vételár 1%-a + áfa.
A pályázaton való részvétel feltétele a bánatpénz elõzetesen igazolt megfizetése. A felszámoló a bánatpénzt akkor tekinti megfizetettnek, ha az a pályázat leadásának határidejéig az AGROBRÓKER Zrt. 10700354-2508100052000001 számláján jóváírásra került, vagy a helyszínen
készpénzben megfizették.
A bánatpénz a vételárba beszámít, sikertelen pályázat
esetén 8 banki napon belül kamatmentesen visszautalásra
kerül. A pályázatok bontására 2008. december 3-án
16 órakor a benyújtás helyszínén, közjegyzõ jelenlétében
kerül sor. A pályázatbontáson azok a pályázók, akik a pályázatot határidõben adták le és a bánatpénzt a kiírásnak
megfelelõen igazoltan megfizették, részt vehetnek.
A pályázati ajánlatok a vételár nagyságrendje alapján
kerülnek elbírálásra. A felszámoló több megfelelõ, azonos
értékû (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart 2008. december 3-án 16 óra 15 perckor, majd ezt követõen a felszámoló eredményt hirdet.
A felszámoló felhívja az elõvásárlásra jogosultak figyelmét arra, hogy az elõvásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi
szándékáról.
A kiíró fenntartja a jogot, hogy megfelelõ ajánlat hiánya
esetén a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. Jelen
felhívás a kiíró részére nem jelent értékesítési kötelezettséget.
Az értékesítéssel kapcsolatban további tájékoztatást
ad dr. Taschner Ádám a 06 (30) 891-7708; 06 (20)
328-9011-es telefonszámokon.

A Kossuth Holding Válságkezelõ és Felszámoló Zrt.
(Cg.: [01 10 044789]; 1075 Budapest, Kazinczy u. 24–26.)
mint felszámoló a Gats Global Automative Test System
Mûszergyártó Kft. „f. a.” (Cg.: [01 09 882514]; 1025
Budapest, Csalogány u. 55.) a tulajdonában lévõ vagyoni
eszközt kínálja
nyilvános pályázat

A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlott nettó vételárat.
Társas vállalkozás esetében hiteles formában csatolni
kell az aláírási címpéldányt, 30 napnál nem régebbi cégkivonatot.

útján megvásárlásra.
1. Lámpatestek irodai, mûhely, raktár célokra részben
sérülten, 874 tétel – áfa nélkül értelmezett – irányára
460 000 Ft, a bánatpénz: 50 000 Ft.
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2. Autószerviz olaj- és kenõzsír-adagoló eszközei 10 tétel – áfa nélkül értelmezett – irányára 490 000 Ft, bánatpénz
50 000 Ft.
3. Használt autójavító diagnosztikai eszközök (62 tétel) – áfa nélkül értelmezett – irányára 504 000 Ft, a bánatpénz 50 000 Ft.
A bánatpénzt az ajánlattevõk a Gats Global Kft.-nek – a
Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett –
73600149-11112411 számú számlára utalják.
A megvásárlásra felkínált vagyoni eszközökért kellékszavatosságot nem vállalunk.
A vételárat egy összegben, a szerzõdés megkötésétõl
számított 15 napon belül kell megfizetni. A beszámítást a
csõdtörvény kizárja.
A felszámolás az 1997. augusztus 5-e utáni kezdõ idõpontú felszámolásokra vonatkozó, 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. A pályázati eljárás részletes feltételeit
feltételfüzet állapítja meg, amely tartalmazza a megvásárlásra felkínált vagyoni eszközök rövid bemutatását. A feltételfüzet a felszámoló székhelyén, munkanapokon 9–12,
pénteken 11 óráig megtekinthetõ, illetve megvásárolható.
A pályázati ajánlatban 75 napos ajánlati kötöttséget kell
vállalni.
Kérjük a pályázókat, hogy pályázati ajánlatukat egy magyar nyelvû példányban, zárt, a pályázóra való utalás nélküli, ,,Gats Global Kft. f. a. – Pályázat” jeligével feliratozott borítékban,
2008. november 28-án 10 és 11 óra között
a felszámoló székhelyén nyújtsák be. A pályázati ajánlatokat 2008. november 28-án a benyújtás helyszínén 12 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 több
megfelelõ ajánlat, és a legjobb ajánlati árat követõ 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 Szendrõdi József felszámolóbiztos (telefonszám: 321-4210) készséggel áll rendelkezésre. Az értékesítésre meghirdetett vagyoni eszközök elõzetesen egyeztetett idõpontban megtekinthetõk.
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A Kossuth Holding Válságkezelõ és Felszámoló Zrt.
(Cg.: [01 10 044789]; 1075 Budapest, Kazinczy u. 24–26.)
mint felszámoló az UNITED Depot Kft. „f. a” tulajdonában lévõ vagyoni eszközt kínálja
nyilvános pályázat
útján megvásárlásra.
1. Alkatrészek, utenzíliák hûtõberendezéses konténerekhez, 35 tétel – áfa nélkül értelmezett – irányára
150 000 Ft, a bánatpénz: 15 000 Ft.
2. Tárgyi eszközök (konténerek, irodatechnikai eszközök, számítógépek) 30 tétel – áfa nélkül értelmezett – irányára 400 000 Ft, a bánatpénz 40 000 Ft.
Az elsõ csoportba tartozó eszközökre csak együttes
ajánlat tehetõ. A tárgyi eszközöknél a felszámoló elõnyben részesíti azt az ajánlatot, amely a tételek összességére
szól. Egy-egy eszközre is tehetõ ajánlat, ez esetben a bánatpénz az irányár 10%-a, de legalább 1 000 Ft.
A bánatpénzt az ajánlattevõk a UNITED Depot Kft.-nek
– a Deutsche Bank Zrt.-nél vezetett – 1630000004001467-90006421 számú számlára utalják.
A megvásárlásra felkínált vagyoni eszközökért kellékszavatosságot nem vállalunk.
A vételárat egy összegben, a szerzõdés megkötésétõl
számított 15 napon belül kell megfizetni. A beszámítást a
csõdtörvény kizárja.
A felszámolás az 1997. augusztus 5-e utáni kezdõ idõpontú felszámolásokra vonatkozó, 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. A pályázati eljárás részletes feltételeit
feltételfüzet állapítja meg, amely tartalmazza a megvásárlásra felkínált vagyoni eszközök rövid bemutatását. A feltételfüzet a felszámoló székhelyén, munkanapokon 9–12,
pénteken 11 óráig megtekinthetõ, illetve megvásárolható.
A pályázati ajánlatban 75 napos ajánlati kötöttséget kell
vállalni.
Kérjük a pályázókat, hogy pályázati ajánlatukat egy
magyar nyelvû példányban, zárt, a pályázóra való utalás
nélküli, ,,UNITED Depot Kft. f. a. – pályázat” jeligével
feliratozott borítékban,
2008. november 28-án 10 és 11 óra között
a felszámoló székhelyén nyújtsák be. A pályázati ajánlatokat 2008. november 28-án a benyújtás helyszínén 12 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 több
megfelelõ ajánlat, és a legjobb ajánlati árat követõ ajánlati
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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 Szendrõdi József felszámolóbiztos (telefonszám: 321-4210) készséggel áll rendelkezésre. Az értékesítésre meghirdetett vagyoni eszközök elõzetesen egyeztetett idõpontban megtekinthetõk.

A Horizont Holding Tanácsadó Zrt. (Cg.:
[06 10 000226]; 6720 Szeged, Tisza L. krt. 76.) mint a
DÉLÉPÍTÕ Építõ és Szerelõ Zrt. „f. a.” (Cg.:
[06 10 000143]; 6720 Szeged, Bocskai u. 10–12.) kijelölt
felszámolója az 1991. évi IL. tv. 49/B. §-a alapján
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Az árverési elõleg teljesítését igazoló dokumentumot
az árverésen részt vevõ köteles az árverés idõpontjáig
bemutatni a felszámolónak.
Az árverési vevõ az adásvételi szerzõdés megkötésétõl számított 15 napon belül köteles a teljes vételárat átutalni a DÉLÉPÍTÕ Zrt. „f. a.” bankszámlájára.
Amennyiben fizetési kötelezettségének nem tesz eleget,
a befizetett bánatpénzt elveszíti.
Az értékesítésre az általános forgalmi adóról szóló
2007. évi CXXVII. törvény 142. § (3) bekezdésre is figyelemmel, a 142. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltak (fordított áfa) az irányadók.
Az értékesítésre kerülõ ingatlan elõzetes egyeztetés
alapján 2008. december 3-án tekinthetõ meg a DÉLÉPÍTÕ Zrt. „f. a.” Szeged, Bocskai u. 14. sz. alatt.
Az ingatlan a megtekintett állapotban, a szavatosság kizárásával kerül értékesítésre.
Részletes információ dr. Tóth-Szeles Andrástól kérhetõ
a 06 (62) 551-945-ös telefonszámon.
III. Az árverés helye, ideje:
Az árverés tartására

nyilvános árverés
2008. december 5-én 10 órakor,
útján értékesíti a fent megjelölt gazdálkodószervezet tulajdonában álló alább megjelölt vagyontárgyat:
I. Értékesítésre kerülõ vagyontárgy megjelölése:
Szegedi Körzeti Földhivatalnál belterület 2984. helyrajzi szám alatt nyilvántartott, a DÉLÉPÍTÕ Zrt. „f. a.”
tulajdonában lévõ 5175 m2 alapterületû kivett irodaház
megnevezésû, 1779/5189 eszmei tulajdoni hányadrészt
képviselõ, természetben Szeged, Bocskai u. 14. szám
alatt található ipartelep megnevezésû ingatlan.
Becsérték: nettó 193 000 000 Ft.
Az ingatlan egy részét 2008. április 24-tõl határozatlan
idõtartamra létrejött bérleti szerzõdés alapján a Zalai Általános Építési Vállalkozó Zrt. bérli. A bérleti szerzõdést
bármely fél 30 nap felmondási határidõvel a hónap utolsó
napjára felmondhatja.
II. Az értékesítés feltételei:
Az „árverési tájékoztatóban” ismertetett feltételek.
Az árverési tájékoztató 2008. december 1-jén és 2008.
december 2-án igényelhetõ levélben (HORIZONT-HOLDING Zrt.; 6720 Szeged, Tisza L. krt. 76.),
e-mailben (hoho@t-online.hu) vagy faxon: 06 (62)
551–941). A tájékoztatót az igénylésnek megfelelõ formában haladéktalanul visszaküldi a felszámoló a kérelmezõ részére.
Az árverésen történõ részvétel feltétele a bruttó becsérték 5%-ának megfelelõ árverési elõlegnek a DÉLÉPÍTÕ Zrt. „f. a.” Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett
12067008-00106304-00100005 számú bankszámlájára
történõ befizetése. A bizonylatra kérjük ráírni: „DÉLÉPÍTÕ Zrt. f. a. ÁRVERÉS.” Az árverési elõleg a vételárba
beszámít, a sikertelenül árverezõ részére 8 banki napon belül, kamatmentesen visszafizetésre kerül.

dr. Kopcsányi Katalin közjegyzõ (Szeged, Török u. 9.) irodájában kerül sor az 1991. évi IL. tv. szabályai alapján.
A jogosultak az árverésen élhetnek elõvásárlási jogukkal.
Ha az árverésen a felajánlott vételár nem éri el a becsértéket, a felszámoló újabb árverés tartásáról határozhat, vagy a vételárat legfeljebb a becsérték feléig leszállíthatja. Ha ezen az áron sem érkezik ajánlat, a felszámoló az árverést sikertelennek nyilvánítja.

A CCA ZRt. (Cg.: [01 10 042071]; 1148 Budapest, Fogarasi út 58.) mint az VIVIDUS Európa Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [01 09 665597];
1121 Budapest, Denevér u. 70.) kijelölt felszámolója
nyilvános pályázaton
értékesíti a nevezett társaság NEBULAND Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-ben (Cg.: [01 09 266571];
1118 Budapest, Regõs u. 16.) meglévõ 2 700 000 Ft névértékû üzletrészét.
A benyújtás módja írásban, magyar nyelven, név nélküli, zárt borítékban, a borítékon ,,VIVIDUS Európa Ipari
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. pályázat” jelzéssel úgy,
hogy a pályázat a hirdetmény Cégközlönyben való megjelenését (2008. november 13.) követõ 20. napon 10 óráig
beérkezzen.
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A pályázaton való részvétel feltételei:
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 40 napig fenntartja.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a vevõ nevét, azonosító adatait,
– az ajánlati vételárat és a megfizetés módját, és
– a megajánlott vételár fedezetének igazolását, melyek
egyértelmûen bizonyítják, hogy a megajánlott vételárra a
fedezet rendelkezésre áll.
A pályázat bontására közjegyzõ jelenlétében kerül sor,
melyrõl jegyzõkönyv készül.
A benyújtási határidõt követõ 15 napon belül a felszámoló a pályázatokat értékeli.
A pályázat elbírálásáról az összes pályázót, a pályázat
eredményének megállapításától számított 8 napon belül
értesíti.
A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy:
– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, és új pályázat kiírásáról döntsön,
– a jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem
jelent értékesítési kötelezettségeket.
Ha több megfelelõ, azonos értékû (az ajánlott vételi ár
vonatkozásban legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázat érkezik, úgy ezen pályázók között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését
megelõzõen a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti.
A teljes vételár kiegyenlítése a birtokba lépésnek a feltétele.
Az elõvásárlásra jogosultak ezen jogaikat a pályáztatás
során gyakorolhatják oly módon, hogy a pályázat beadásának napjáig írásban bejelentik ezen igényüket.
A továbbiakban a kialakult vételár ismeretében nyilatkozhatnak vételi szándékukról.
A vételárba a hitelezõi követelések beszámítására nincs
lehetõség, ezt a felszámoló kizárja.
A pályázattal kapcsolatban a további felvilágosítást
dr. Várhelyi Csaba felszámolóbiztos ad a 222-6819-es telefonszámon.

A CCA ZRt. (Cg.: [01 10 042071]; 1148 Budapest, Fogarasi út 58.) mint a MAVÉG-RAINBOW Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [01 09 065370]; 1054 Budapest, Báthory u. 3.) kijelölt felszámolója
nyilvános pályázaton
értékesíti a MAGÉV-RAINBOW Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” raktáron levõ, 24 515 394 Ft, könyv szerinti értékû, elektrotechnikai és egyéb alkatrészekbõl álló
raktárkészletét.
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A vagyontárgyak a felszámolóval történt egyeztetés
alapján tekinthetõk meg.
A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal. A pályázat benyújtásának helye: CCA Zrt. (1148 Budapest, Fogarasi út 58.).
A benyújtás módja írásban, magyar nyelven, név nélküli, zárt borítékban, a borítékon ,,MAGÉV-RAINBOW
pályázat” jelzéssel úgy, hogy a pályázat a hirdetmény Cégközlönyben való megjelenését (2008. november 13.) követõ 20. napon 10 óráig beérkezzen.
A pályázaton való részvétel feltételei:
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 40 napig fenntartja,
– nyilatkozat arról, hogy a vevõ a felkínált raktárkészletet teljes egészében megvásárolja, a tárolási helyet teljes
egészében kiüríti.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a vevõ nevét, azonosító adatait,
– az ajánlati vételárat és a megfizetés módját, és
– a megajánlott, áfával növelt vételár fedezetének igazolását, melyek egyértelmûen bizonyítják, hogy a megajánlott vételárra a fedezet rendelkezésre áll.
A pályázat bontására közjegyzõ jelenlétében kerül sor,
melyrõl jegyzõkönyv készül.
A benyújtási határidõt követõ 15 napon belül a felszámoló a pályázatokat értékeli.
A pályázat elbírálásáról az összes pályázót, a pályázat
eredményének megállapításától számított 8 napon belül
értesíti.
A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy:
– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, és új pályázat kiírásáról döntsön,
– a jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem
jelent értékesítési kötelezettséget.
Ha több megfelelõ, azonos értékû (az ajánlott vételi ár
vonatkozásban legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázat érkezik, úgy ezen pályázók között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését
megelõzõen a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti.
A teljes vételár kiegyenlítése a birtokbalépésnek a feltétele.
Az elõvásárlásra jogosultak ezen jogaikat a pályáztatás
során gyakorolhatják oly módon, hogy a pályázat beadásának napjáig írásban bejelentik ezen igényüket.
A továbbiakban a kialakult vételár ismeretében nyilatkozhatnak vételi szándékukról.
A vételárba a hitelezõi követelések beszámítására nincs
lehetõség, ezt a felszámoló kizárja.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást
dr. Várhelyi Csaba felszámolóbiztos ad a 222-6819-es telefonszámon.
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A RATIS Pénzügyi, Gazdasági és Szolgáltató Kft. (Cg.:
[01 09 668454]; 1054 Budapest, Aulich u. 7., fióktelepe:
3525 Miskolc, Kossuth u. 5.; adószáma: [11079013-2-41])
mint a FÁBIÁN és TÁRSA Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. „f. a.” (Cg.: [15 06 090512]; székhelye:
4804 Vásárosnamény III. Kazinczy út 5.; adószáma:
[21470680-2-15]) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság 10. Fpk. 15-06-000697/5. számú jogerõs határozatával felszámolás alatt álló cég felszámolója
nyilvános árverés
útján meghirdeti az adós cég tulajdonában lévõ VOLVO
S 40 1,8 HAS-597 fsz.-ú, személygépkocsit. A benzinüzemû gépkocsi karbantartatlan, erõsen elhasznált, korrodált,
több helyen sérült. Futott teljesítménye kb. 500 000, mûszaki vizsgája lejárt.
A gépkocsi meghirdetett vételára (kikiáltási ára) bruttó
300 000 Ft.
Az árverésen való részvétel feltétele:
Az árverési elõleg összegének, mely a bruttó kikiáltási
ár 5%-a, a felszámolónál történõ letétbe helyezése legkésõbb az árverés megkezdése elõtt 9 óra 30 perc és 10 óra
között az árverés helyszínén.
A nyertes árverési vevõ a letétbe helyezett vételárelõleg
és a teljes vételár közötti különbözetet a helyszínen, az árverést követõen köteles kiegyenlíteni.
A gépkocsi elõzetes idõpont egyeztetése után a felszámoló vagy az általa megbízott személy társaságában Vásárosnamény-Vitka, Kazinczy út 21. sz. alatti lakóház udvarán tekinthetõ meg, munkanapokon 9–15 óra között.
Az árverésre felkínált gépkocsit a felszámoló a vevõ által megtekintett és megismert állapotban adja el, mindennemû kellékszavatosságot, utólagos reklamációt, dokumentációt pótló lehetõséget stb. nem vállal, kizár.
Amennyiben az árverésen nem érkezik megfelelõ vételi
ajánlat, az értékesítõ újabb árverést hirdet meg és tart.
A vevõjelölt magánszemély esetén személyi azonosságát, gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonattal és aláírási címpéldány eredeti, vagy közjegyzõ
által hitelesített másolatban köteles a cég képviseletére
való jogosultságát hitelt érdemlõen a helyszínen igazolni.
Külföldi vevõ esetében, amennyiben a képviseletre jogosult vezetõ jön el, a képviseleti jogosultságát igazolnia
cégkivonattal, ha a cégkivonatból nem állapítható meg,
hogy ki jogosult a cég képviseletére, akkor a döntésre jogosult testület határozata kell a képviseleti jog igazolásáról.
Amennyiben meghatalmazott jár el, akkor a meghatalmazó aláírását hitelesíteni kell közjegyzõvel vagy konzullal, és ezt az okiratot kell aposztillal ellátni.
Ezt követõen mindkét esetben kell a hivatalos fordítóiroda fordítása a dokumentumokról, aláírással és pecséttel
ellátva.
A meghirdetett vagyonra a többször módosított 1991.
évi XLIX. tv. értelmében a felszámoló felhívja a felszá-
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molás alatt álló FÁBIÁN és TÁRSA Bt. „f. a.” elõvásárlásra jogosultjainak figyelmét, hogy elõvásárlási szándékukat az árverési elõleg letétbe helyezésének határidejéig írásban jelezzék a felszámolónál, melyet a vevõjelöltekkel azonos feltételek betartása mellett gyakorolhatják.
Ezt követõen elõvásárlási jogosultságukat nem veszi
figyelembe.
Elõvásárlási jog a követelés beszámításával nem gyakorolható.
Az adós gazdálkodószervezet felszámolására az 1997.
évi XXVII. törvénnyel módosított 1991. évi IL. törvény,
valamint a hatályos jogszabályok az irányadóak.
A gépkocsi tulajdonába a vevõ csak a teljes és határidõben történõ megfizetése után juthat.
A nyertes vevõ köteles a személygépkocsit a vásárlás
napján a helyszínrõl elszállítani.
Ezek a nyilvános árverésen való részvétel alapfeltételei.
Az árverést közjegyzõ jelenlétében tartja a felszámoló.
Az árverés helye és címe: 4400 Nyíregyháza, Hõsök
tere 15. I. 3. (dr. Petraskó István közjegyzõ irodája).
Az árverés ideje:
2008. november 28. 10 óra 30 perc.

A HATÁRKÕ ’93 Gazdasági Tanácsadó és Felszámoló Kft. (Cg.: [01 09 681269]; székhelye: 1132 Budapest,
Kresz G. u. 27. fszt. 4.; kijelölõ végzés sz.: 27. Fpk.
01-04-004958/13.; felszámolóbiztos: dr. Hosszu Zoltán),
mint a Berkenye-Project Ingatlanfejlesztõ és Beruházó Kft. „f. a.” (Cg.: [01 09 728627]; székhelye: 1165
Budapest, Újszász u. 45/B) felszámolója harmadszori, ismételt
nyilvános pályázat
útján értékesíti az adós gazdálkodószervezet tulajdonában
lévõ vagyontárgyakat, melyek az alábbiak:
1. Berkenye belterület 109/4. hrsz.-ú, beépítetlen terület megnevezésû földterület (1609 m 2).
A vagyontárgy nettó pályázati irányára:
Beépítetlen terület 1 250 000 forint (egymillió-kettõszázötvenezer forint).
2. Berkenye belterület 109/5. hrsz.-ú, beépítetlen terület megnevezésû földterület (2184 m 2).
A vagyontárgyak nettó pályázati irányára:
Beépítetlen terület 1 500 000 forint (egymillió-ötszázezer forint).
A pályázaton való részvétel feltételei:
– A megpályázni kívánt vagyontárgy(ak) (áfa nélküli)
becsértéke 10%-ának megfelelõ bánatpénznek a felszá-
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moló székhelyén vagy a felszámoló cég 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. december 1., délelõtt 10 óra.
A pályázatok bontására közjegyzõ jelenlétében, a leadási határidõt követõ 8 napon belül, a pályázók értesítésére a
bontást követõ 5 napon belül kerül sor.
A felszámoló a vagyontárgyakat elsõsorban együttesen
kívánja értékesíteni, így elõnyt élvez az a pályázó, aki a
teljes vagyonállományra tesz ajánlatot.
A nyertes pályázó köteles az értesítés átvételét követõ
8 napon belül a szerzõdést megkötni és a 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 összegû 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 ,,Berkenye” 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]. A vagyontárgyak
megtekintésére egyeztetést követõen lehetõséget biztosít a
felszámoló.

A MÁTRAHOLDING Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (Cg.: [01 10 043926]; székhelye: 1146 Budapest,
Cházár A. u. 9.; felszámolóbiztos: Pintér Benedek) mint
a BNV-FA Faipari és Bútoripari Kft. „f. a.” (Cg.:
[10 09 025319]; székhelye: 3253 Istenmezeje, Szeder-
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kénypuszta hrsz. 066/5.; adószáma: [12986871-2-10]) felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti
1. A társaság alábbi ingatlanját:
Istenmezeje-Szederkénypuszta 057/3., 066/1., 066/5.,
066/8., 066/9. hrsz.-ú, telephely.
Összterület: 39 804 m2.
Irányár: 55 000 000 Ft.
2. Külön lista szerint faipari gépek, szerszámok.
Az eszközök együttes irányára: 6 000 000 Ft.
Pályázni a vagyonelemekre csak együttesen lehet.
A pályázaton történõ részvétel feltétele a megpályázni
kívánt vagyonelem-irányár 10%-ának megfelelõ bánatpénz megfizetése a felszámoló Budapest Bank Rt.-nél vezetett 10103551-48167131-00000000 számú számlájára.
A pályázaton való részvétel feltételei:
– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 60 napig fenntartja.
– A pályázatnak még tartalmaznia kell a pályázó fõbb
adatait (cég esetében 30 napnál nem régebbi eredeti vagy
hiteles másolat cégkivonat, adószám, aláírási jogosultság),
az ajánlat vételárát, a fizetési feltételre vonatkozó nyilatkozatát, valamint a bánatpénz befizetését igazoló bizonylatot.
– Fedezet igazolására vonatkozó dokumentumot.
– Külföldi ajánlattevõ köteles belföldi székhellyel rendelkezõ kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerzõdéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetõek.
A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy:
– a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában eredménytelennek minõsítse,
– a felszámoló megfelelõ, azonos értékû ajánlatot tevõ
pályázók között nyilvános ártárgyalás alapján dönt.
Az írásos pályázati ajánlatokat 2 példányban (1 példány
eredeti vagy hitelesített dokumentumokkal), zárt borítékban ,,BNV – f. a.” jeligével a MÁTRAHOLDING Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság gyöngyösi irodájába
(3200 Gyöngyös, Petõfi u. 1.) kell eljuttatni
2008. december 1-jén 13 óráig.
A pályázatok bontására 2008. december 1-jén 13 óra
40 perckor kerül sor közjegyzõ jelenlétében.
A pályázatbontás eredményérõl 8 napon belül a pályázók írásban tájékoztatást kapnak.
Nyertes esetén a bánatpénz a vételárba beszámításra kerül. Nem nyertes pályázat esetén a bánatpénzt a felszámoló
5 napon belül visszafizeti. Versenytárgyalásra – megfelelõ
árajánlat esetén – azonos értékû (árajánlat tekintetében
legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázatot benyújtók között
kerül sor, melyrõl a jogosultakat a felszámoló írásban értesíti.
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Az elõvásárlásra jogosultak ezen irányú szándékukat a
pályázat benyújtásának határidejéig jelenthetik be a felszámolónak.
A pályázatról érdeklõdni lehet Pintér Benedek felszámolóbiztosnál a 06 (37) 311-450-es telefonszámon.

A FACTOR Kft. (Cg.: [01 09 269929]; 1031 Budapest,
Kazal u. 65.) mint a BEST-KONF Konfekcionáló Kft.
„f. a.” (Cg.: [08 09 003951]; 9021 Gyõr, Sarkantyú köz 5.)
felszámolója, Filip György felszámolóbiztos
pályázati úton
ismételten hirdeti meg az adós szervezet 284/121. hrsz.
(828 m2 területû), 284/122. hrsz. (675 m2 területû) és a
284/123. hrsz. (675 m2 területû), természetben Ásványráró, Petõfi S. utcában található „kivett beépítetlen terület”
megnevezésû ingatlan tulajdonait.
Az ingatlanok irányára: 284/121. hrsz.: 400 000 Ft,
284/122. hrsz.: 250 000 Ft,
284/123. hrsz.: 250 000 Ft.
Részvételi feltételek:
– a részletes pályázati feltételeket tartalmazó ismertetõ
tartalmának megismerése, illetve az abban foglaltak tudomásulvétele (az ismertetõ a felszámolónál tekinthetõ meg,
illetve 5000 Ft + 20% áfa összegért megvásárolható),
– a megjelölt bruttó irányár 10%-ának bánatpénzként történõ befizetése a felszámoló MKB Rt.-nél vezetett
– elkülönített – bankszámlájára: 10300002-2036255970073285, FACTOR Kft. nevére, hivatkozással a
BEST-KONF Kft. „f. a.”-ra, a pályázat beadásának határidejéig beérkezõen és ennek igazolása a pályázati anyagban,
– a pályázatnak tartalmaznia kell a vevõ nevét, címét,
gazdasági társaság esetén cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldányát,
– a pályázatnak tartalmaznia kell egyértelmûen a vételár összegét, a fizetés módjának és határidejének határozott
megjelölését,
– egyúttal nyilatkozatot arról, hogy pályázó ajánlatát a
benyújtási határidõtõl számított 90 napig fenntartja.
A pályázatot zárt borítékban ,,BEST-KONF Kft. f. a.
PÁLYÁZAT” megjelöléssel, írásban, személyesen vagy
postai úton kell eljuttatni a felszámoló címére: Budapest
XIV., Besnyõi u. 13., 9–15 óráig, vagy postacímére: 1576
Budapest, Pf. 52.
A pályázat benyújtásának határideje: a Cégközlönyben
történõ megjelenést (2008. november 13.) követõ 15. nap
15 óráig beérkezõen.
Személyesen történõ beadásról a felszámoló átvételi elismervényt ad ki.
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A pályázat bontása a beérkezést követõ 10 napon belül,
közjegyzõ jelenlétében történik.
A felszámoló a közjegyzõi bontást követõen 10 napon
belül értékeli a pályázatokat, és az értékelés eredményérõl
a pályázókat írásban értesíti.
Több megfelelõ, azonos értékû (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázatokat benyújtók között nyilvános ártárgyalást folytat a felszámoló,
fenntartva azon jogát, hogy megfelelõ ajánlat hiányában
a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
Az eredménytelen pályázók részére a felszámoló a befizetett bánatpénz összegét az eredmény kihirdetését követõ
8 napon belül visszautalja.
A bánatpénz nem kamatozik, de költség sem kerül felszámításra, a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra
kerül.
Az elõvásárlásra jogosultak a pályázat leadásának határidejéig jelenthetik be elõvásárlási szándékukat a
Cstv.-ben meghatározott módon és feltételekkel, jogosultságuk igazolásával együtt.
Információ Hegegy Annamária felszámolótól kapható
a 06 (1) 252-3576-os telefonszámon.

A HUBERTUS Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft.
(Cg.: [02 09 060077]; 7624 Pécs, Hungária út 53/1.) mint a
SZKENDER Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. „f. a.”
(Cg. [03 09 000133]; 6423 Kelebia, Szkender járás 6.,),
Bács-Kiskun Megyei Bíróság által kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti a felszámolás alá került szervezet alábbi ingatlanát:
Az ingatlan adatai:
6423 Kelebia, hrsz. 199/8.
Megnevezése: major
Területe: 45 884 m2
Irányár: nettó 7 000 000 Ft, bánatpénz 700 000 Ft.
Az ingatlan 2010. június 15-ig bérbe van adva, így birtokba venni csak 2010. június 16-tól lehet.
A pályázaton való részvétel feltételei:
– A kiírásra került ingatlan nettó irányára 10%-ának
megfelelõ bánatpénz befizetése a HUBERTUS Pénzügyi
Gazdasági Tanácsadó Kft.-nek a Budapest Bank Nyrt.-nél
vezetett 10102440-32983608-00000007 számú bankszámlára.
– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 60 napig fenntartja.
A pályázati ajánlatokat kettõs, zárt borítékban
,,SZKENDER Kft. f. a. vételi ajánlat” megjelöléssel, személyesen kell benyújtani a felszámoló, 7100 Szekszárd,
Garay tér 16. szám alatti területi irodájába.
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A pályázatok benyújtásának idõszaka:
2008. december 1. (hétfõ) 10–12 óra között.
Az elõre megfizetett bánatpénz a nyertes pályázó(k)
esetében a vételárba beszámításra, míg a többi pályázónak
a pályázatok értékelését követõ 8 munkanapon belül
visszautalásra kerül. A bánatpénz a pályázók javára nem
kamatozik.
A felszámoló felhívja az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy elõvásárlási szándékukat – jogosultságuk igazolása
mellett – a pályázatok beadási határidejéig, írásban adják le.
Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell a pályázó nevét, lakhelyét, székhelyét, a megajánlott nettó vételárat, a vállalt
fizetési feltételeket, a vételár fedezetének igazolását.
A pályázatok bontására a benyújtási határidõt követõ
nyolc napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. Az
ajánlatokat a felszámoló a bontást követõ nyolc napon belül elbírálja, döntésérõl írásban értesíti a pályázókat.
A felszámoló a pályázati ajánlatokat a vételár nagysága
és a fizetési feltételek alapján bírálja el.
A felszámoló köteles a megfelelõ, azonos értékû ajánlatot tevõk között (amennyiben azok az ajánlott vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal térnek el) nyilvános ártárgyalást tartani.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázatot
– megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilváníthatja.
Az ingatlanért kellékszavatosságot nem vállalunk, beszámítást nem fogadunk el.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad ifj. Hirth
Károly, a felszámoló helyi megbízottja, a 06 (20)
490-6277-es telefonszámon.
Valamennyi részletes információn kívül, kizárólag elõzetes egyeztetést követõen a felszámoló biztosítja az ingatlan megtekintését is.

Az ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelõ Zrt. (Cg.:
[01 10 042854]; székhelye: 1055 Budapest, Szent István
krt. 1.), mint a Budapesti Vegyimûvek Zrt. „f. a.” (Cg.:
[01 10 042218]; székhelye: 1055 Budapest, Szent István
krt. 1.; felszámolóbiztos: Varjú Attila) felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti az adós társaság tulajdonát képezõ:
Budapest IX. kerületi, 38230/17. hrsz. alatt nyilvántartott „kivett üzem” megnevezésû, 10 ha 6167 m2 alapterületû, természetben a Budapest, Illatos út 19–23. sz. alatt található ingatlant, valamint a vegyipari tevékenység végzé-
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séhez szükséges gépeket, gépjármûveket, berendezéseket
és egyéb berendezés jellegû tárgyakat, amelyek a fenti telephelyen találhatóak.
A társaság mûködését, ügyvitelét biztosító hardver és
szoftver eszközöket, egyéb irodai berendezéseket és egyéb
berendezés jellegû tárgyakat, a különbözõ termékek védjeggyel, szabadalommal biztosított jogait, a vegyipari tevékenység során használt technológiai és egyéb gyártási
jogokat, valamint a kapcsolódó egyéb vagyoni értékû jogokat.
A fent írt vagyontárgyak, vagyoni értékû jogok irányára
együttesen 3 500 000 000 Ft, azaz hárommilliárd-ötszázmillió forint + áfa.
Az irányár áfa nélkül értendõ.
A meghirdetett ingatlanok és ingóságok az áfa-tv.
142. § hatálya alá tartoznak.
A pályázat lebonyolítására az 2006. évi VI. törvénnyel
módosított 1991. évi XLIX. tv. (csõdtörvény) elõírásai az
irányadók.
A pályázaton való részvétel feltétele:
– 200 000 000 Ft összegû bánatpénz letétbe helyezése
az adós cég MKB Bank Nyrt.-nél vezetett 1030000220204828-00003285 sz. bankszámlájára legkésõbb a pályázat benyújtásának határidejéig.
– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 90 napig fenntartja.
A pályázatoknak tartalmazniuk kell többek között a pályázó fõbb adatait, a megvásárolni kívánt vagyonelem nevesítését, az ajánlott áfa nélküli vételárat, a bánatpénz befizetésének igazolását, s a fizetési feltételekre vonatkozó
nyilatkozatot.
A részletes pályázati feltételeket tartalmazó pályázati
tájékoztató ingyenesen megtekinthetõ, illetve 100 000 Ft
térítési díj ellenében átvehetõ a felszámoló 1055 Budapest,
Szent István krt. 1. szám alatti titkárságán.
A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy
megfelelõ ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, s új pályázat kiírásáról döntsön.
A felszámoló a legkedvezõbb ajánlatot tevõ pályázók
között nyilvános ártárgyalás keretében dönt az eljárásra
vonatkozó csõdtörvény 49/A. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.
Az írásos pályázati ajánlatokat zárt borítékban ,,VEGYIMÛVEK-PÁLYÁZAT” jeligével a felszámoló 1055
Budapest, Szent István krt. 1. szám alatti titkárságán kell
benyújtani, melynek határideje:
2008. december 19. 12 óra.
A pályázatok bontása közjegyzõ jelenlétében történik.
Az esetleges ártárgyalásra, a döntés kihirdetésére 2009. január 12-én 10 órai kezdettel kerül sor, amelynek helyszíne
a felszámoló 1055 Budapest, Szent István krt. 1. sz. alatti
irodája.
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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 a következõ telefonszámokon: Varjú
Attila: tel.: 06 (76) 486-606, 06 (30) 250-1168.

Kereskedelmi képviseletek megszûnése
A CERTEX Lifting & Service GmbH & Co KG DE
40237 Dusseldorf, Rethelstrasse 47. mint alapító a
CERTEX Lifting & Service GmbH & Co KG Közvetlen Kereskedelmi képviselet (Cg.: [01 12 070133];
székhelye: 1135 Budapest, Tahi út 53–59., képv.:
Pospis Mónika képviseletvezetõ) megszüntetését határozta el 2007. november 15-én kelt határozatával.
A képviselet felhívja hitelezõit, hogy követeléseiket jelen közlemény Cégközlönyben való közzétételét (2008.
november 13.) követõ harminc napon belül írásban jelentsék be a kereskedelmi képviseletnél és dr. Kóté Csaba ügyvéd, 8000 Székesfehérvár, Zichy liget 8. szám alatti címén.
A képviselet által ki nem elégített esetleges követeléseiket
a hitelezõk az alapítóval (CERTEX Lifting & Service
GmbH & Co KG DE 40237 Dusseldorf, Rethelstrasse 47.)
szemben érvényesíthetik, a vonatkozó EU közösségi jogszabályok alapján.

A Baumgarte Boiler Systems Magyarországi Fióktelepe (Cg.: [01 17 000244]; székhelye: 1093 Budapest,
Vámház krt. 13.) a külföldi székhelyû vállalkozások magyarországi fióktelepeirõl és kereskedelmi képviseleteirõl
szóló 1997. évi CXXXII. törvény 23. § (2) bekezdésének
b) pontjában foglalt kötelezettségnek eleget téve közzéteszi, hogy a Baumgarte Boiler Systems GmbH, mint alapító, 2008. június 19-én a fióktelep megszüntetését határozta el.
A fióktelep felhívja a hitelezõit, hogy követeléseiket jelen közlemény Cégközlönyben való közzétételét (2008.
november 13.) követõ harminc (30) napon belül a fióktelepnél jelentsék be. A fióktelep hitelezõi a ki nem elégített
követeléseiket az alapítóval szemben érvényesíthetik a vonatkozó közösségi szabályozás alapján.
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A Tengeri Csillag Sport
és Szabadidõ Szervezõ Egyesület
közleménye
a személyi jövedelemadó 1%-ának felhasználásáról
A Tengeri Csillag Sport és Szabadidõ Szervezõ
Egyesület ezúton köszöni meg minden támogatójának a
2007. évi szja 1%-ának felajánlását, összesen 177 954 Ft
támogatást.
A fenti összeget vak és látó gyermekek integrált programjaira (kirándulások, táborozás) használtuk fel.

Bélyegzõk érvénytelenítése
A Szerviz-Trade Kft. 4-es sorszámú cégbélyegzõjének
használata 2008. október 31-i hatállyal érvénytelen.
A bélyegzõ szövege:
SZERVIZ-TRADE KFT.
1147 Budapest,
Csömöri út 114.
4.

A Budapest XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal alábbi
szövegû, 50. sorszámú bélyegzõje elveszett.
A bélyegzõ formája kerek, közepén magyar címerrel.
A bélyegzõ szövege:
Budapest Fõváros XIII. Kerületi
POLGÁRMESTERI HIVATAL
50.
A bélyegzõ használata érvénytelen.
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó gondozásában
megjelent
AZ UNIÓS PÁLYÁZATOK KÉSZÍTÉSÉNEK MÓDSZERTANA
– pályázati sorvezetõ helyi önkormányzatok és kistérségi társulások számára –
Magyarországon jelenleg az egyik legnagyobb kihívás az, hogy az európai uniós csatlakozás elõnyeivel és lehetõségeivel eredményesen tudunk-e élni. A csatlakozásunk óta eltelt idõszak tapasztalatai rendkívül fontosak, hiszen a 2007–2013 közötti programozási idõszakban még jelentõsebb nagyságrendû támogatás lesz elérhetõ a helyi önkormányzatok, kistérségi társulások
részére.
A pályázatok elkészítése speciális szakértelmet igényel a helyi önkormányzatoktól. A felmérések adatai szerint a pályázó önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások megközelítõleg fele maga készíti a pályázati dokumentációkat. Ezen helyi önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások mind a pályázatok készítése, mind a már elnyert támogatásokról való elszámolás kapcsán
számos esetben segítségre szorulnak, mert nem tudnak megfelelni a szigorú elõírásoknak. Ma már igen szoros a pályázati
verseny.
Amennyiben a helyi önkormányzatok, kistérségi társulások eredményesen szeretnék elnyerni az EU nyújtotta forrásokat, gondolkodásmód-, illetve szemléletváltásra van szükség. A projektszemléletû fejlesztéstervezés rendkívül kreatív szellemi
munka, amely többféle szakismeretet, készséget és szervezett csapatmunkát igényel.
A kiadvány elsõ fejezete „sorvezetõt” ad arra, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) és annak operatív programjai
milyen prioritásokat jelölnek meg, amelyeket a késõbbiekben akciótervek részleteznek, és központi projektek és pályázatok formájában elérhetõk lesznek a kedvezményezettek számára. A projekteknek ugyanis összhangban kell lenniük ezen, valamint a kohézióra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokban meghatározott célokkal.
A kötet gerincét képezik a projektkövetelmények, a projektciklus-menedzsment (PCM) elmélet, a PCM típusú tervezés gyakorlata,
a stratégiai tervezés módszerei, a logikai kerettervezés, a tevékenységtervezés, a projektcsapat kiválasztása, szerepek, felelõsség, hatáskörök, a projektek pénzügyi tervezése, a pályázati információk megszerzése.
A kötetben bemutatásra kerül a pályázatkészítés folyamata, a pályázat kidolgozása, a pályázatírás lépései. Egy pályázatban egy
adott projekt kerül bemutatásra, melynek végrehajtására nyerhetõk források. A kiadvány foglalkozik a szerzõdés elõkészítésével,
a Támogatási Szerzõdés megkötésével, módosításával.
Különös hangsúlyt helyez a kiadvány a projektvégrehajtás szakaszában jelentkezõ feladatokra, a jelentési kötelezettségekre, a
pénzügyi elszámolásra.
A megvalósítás fázisában kiemelt hangsúlyt kapnak az utólagos (kifizetett számlák arányában történõ visszautalás) elszámoláshoz szükséges összesítõk, bizonylatok, igazolások.
A hatékony és eredményes szakmai, pénzügyi dokumentálást esettanulmányokkal segíti a kiadvány.
A kiadvány egy fejezete külön kitér továbbá azon közösségi programokra is (pl. Aktív európai polgárságért, LIFE+), amelyekre
a helyi önkormányzatok nem az ÚMFT keretében, hanem közvetlenül az Európai Bizottsághoz pályázhatnak. Ezen programok keretében kiírt pályázatokra ugyanis speciális szabályok vonatkoznak.
A pályázat nem cél, hanem egy eszköz, azaz olyan konkrét fejlesztésekhez történõ társfinanszírozás igénylése, amely hozzájárul a szélesebb közösségek számára is kedvezõ, kijelölt, közép- vagy hosszú távon elérendõ cél megvalósításához.
A kiadvány hasznos segítséget nyújt a napi pályázatírási és projektmegvalósítási munkánál.
A 256 oldalterjedelmû kiadvány ára: 2961 Ft 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.
...........................................................................................................................................................................................................

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem Az uniós pályázatok készítésének módszertana címû kiadványt (ára: 2961 Ft + postaköltség), ..................... példányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:
A megrendelõ (cég) neve: ................................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .............................................................................................................................................................
Utca, házszám: ................................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ........................................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..........................................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutalom.
Keltezés: ………………………………………
………………………………………
cégszerû aláírás

2008/47. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

8419

Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2009. január 1-jétõl
a hivatalos lapok megjelentetése az alábbiak szerint változik

A Magyar Közlöny és a mellékletét képezõ Hivatalos Értesítõ tartalma újabb rovatokkal bõvül
Magyar Közlöny
I.
II.

Az Alkotmány és annak módosításai
Törvények

Hivatalos Értesítõ
I.
II.

Egységes szerkezetû jogi aktusok
Statisztikai közlemények

III.

Kormányrendeletek

III.

Utasítások, jogi iránymutatások

IV.

A Magyar Nemzeti Bank elnökének
rendeletei

IV.

Állásfoglalások

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

A Kormány tagjainak rendeletei
Az Alkotmánybíróság határozatai és
végzései
Jogegységi határozatok
Az Országos Választási Bizottság
állásfoglalásai
Határozatok Tára

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Személyügyi hírek
Alapító okiratok
Pályázati felhívások
Közlemények
Hirdetmények (a Cégközlöny, az Európai
Unió Hivatalos Lapja, a Közbeszerzési
Értesítõ és a Bírósági Határozatok figyelése,
illetve a tartalomjegyzékek közzététele)

Havonta a kiadó DVD-formátumban tematizált jogszabálygyûjteményeket biztosít az elõfizetõknek.
A jogszabálygyûjtemények árát az elõfizetési díj tartalmazza.

2009. január 1-jétõl
– a Belügyi Közlöny tartalmazza a jövõben a Sport Értesítõt, a Turisztikai Értesítõt és az Önkormányzati
Közlönyt,
– a Szociális Közlöny és a Munkaügyi Közlöny – összevonást követõen – januártól Szociális és Munkaügyi Közlöny néven, egy lapként jelenik meg,
– az Oktatási Közlöny és a Kulturális Közlöny elõfizetõi a jövõben az Oktatási és Kulturális Közlönyben
találhatják meg a számukra fontos információkat,
– az Egészségbiztosítási Közlöny az Egészségügyi Közlönybe integrálódik, az érdeklõdõk a jövõben az
Egészségügyi Közlönybõl tájékozódhatnak az ez idáig két lapban közölt információkról.

Budapest, 2008. október 15.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.

8420

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

2008/47. szám

Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket
folyamatosnak tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2009. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Értesítjük továbbá Önöket, hogy 2009. január 1-jétõl – az Eitv. összevonásra vonatkozó rendelkezéseit figyelembe
véve – egyes lapoknál is változásokra kell számítani. Kérjük, hogy az esetleges módosítást (cím- és példányszámváltozás)
szíveskedjenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az
elõfizetési díj beérkezését követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott
10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be. Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6.) lehetséges. (Levélcím: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2009. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)
151 452 Ft/év

Magyar Közlöny

Szociális és Munkaügyi Közlöny

39 564 Ft/év

Az Alkotmánybíróság Határozatai

27 972 Ft/év

Oktatási és Kulturális Közlöny

31 500 Ft/év

Belügyi Közlöny

39 564 Ft/év

Pénzügyi Közlöny

45 108 Ft/év

Egészségügyi Közlöny

39 564 Ft/év

Ügyészségi Közlöny

9 324 Ft/év

L'udové noviny

7 308 Ft/év

Neue Zeitung

7 056 Ft/év

Földmûvelésügyi
és Vidékfejlesztési Értesítõ

27 468 Ft/év

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2009. évi éves elõfizetési díjai
(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)
Önálló változat
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat

97 200 Ft
171 600 Ft
216 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat
50 munkahelyes hálózati változat
100 munkahelyes hálózati változat

351 000 Ft
459 000 Ft
780 000 Ft

AZ EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2009. évi éves elõfizetési díja
(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)
Önálló változat
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat

86 400 Ft
156 000 Ft
192 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat
50 munkahelyes hálózati változat
100 munkahelyes hálózati változat

312 000 Ft
408 000 Ft
708 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2008-as évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 18 480 Ft + áfa.

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