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III. Utasítások, jogi iránymutatások
A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter utasítása
A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
14/2008. (HÉ 50.) MeHVM
utasítása
a Miniszterelnöki Hivatal
bélyegzõhasználati rendjérõl
I. Az utasítás hatálya
1. Az utasítás hatálya kiterjed mindazokra, akiket a Miniszterelnöki Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Szervezeti
és Mûködési Szabályzata, illetve más jogszabály felhatalmaz a Hivatal képviseletére, a Hivatal nevében jogokat és
kötelezettségeket szerezhetnek, feladatkörük alapján kiadmányozásra jogosultak, valamint mindazokra, akik munkakörükbõl adódóan ügykezelõi feladatokat látnak el.
Ezen túlmenõen az utasítás betartására kötelezettek azok
is, akik egyedi vezetõi döntés alapján hivatali bélyegzõ
használatára jogosultak.

II. A bélyegzõhasználat általános szabályai
1. Bélyegzõk használatára a jelen utasítás hatálya alá
tartozó személyek, és csak az itt meghatározott feltételek
mellett jogosultak.
2. A Hivatalon belül az alábbi bélyegzõk használhatók:
a) körbélyegzõk,
b) fejbélyegzõk,
c) iratkezelés során használt bélyegzõk,
d) biztonsági bélyegzõk: fém pecsétnyomók,
e) speciális bélyegzõk.

III. A Hivatalban használt bélyegzõk típusai
Körbélyegzõ
1. A Hivatalban a körbélyegzõk következõ típusai használhatók:
a) Közepén a Magyar Köztársaság címere helyezkedik
el, melyet a bélyegzõ belsõ kerületére írva a következõ
szöveg fog körül „MINISZTERELNÖKI HIVATAL”.
A címer alatt található a bélyegzõ sorszáma arab számmal
jelölve.
b) Közepén a Magyar Köztársaság címere helyezkedik el, melyet a bélyegzõ belsõ kerületére írva a következõ szöveg fog körül: „MEH szervezeti egység neve
(SzMSz-ben, vagy más joganyagban megnevezett szervezeti egység elnevezése). A miniszterelnök, MeHVM miniszter vagy speciális feladatkörrel megbízott személy ese-

tében megnevezésüket, illetve feladatkörüket kell feltüntetni a körbélyegzõn. Amennyiben az adott szervezeti egység elnevezésû bélyegzõbõl csak egy készült, a címer alatt
egy csillag szerepel. Ha több bélyegzõ készül ugyanazon
szervezeti egység elnevezéssel, a címer alatt a bélyegzõ
sorszámát kell jelölni arab számmal.
2. A körbélyegzõk átmérõje 3,5 centiméter, betûtípusa
HSwitzerland Condensed. Indokolt esetben ettõl eltérõ
méretû körbélyegzõ is használható. A körbélyegzõk lenyomatához lila tintával átitatott párnát kell használni.
3. A körbélyegzõt csak hivatalos levelezésben, kiadmányokon, másolatok hitelesítésére lehet használni.
Fejbélyegzõk
4. A Hivatalban a következõ fejbélyegzõk használhatók:
a) Téglalap alakú, felirata „MINISZTERELNÖKI HIVATAL 1357 BUDAPEST PF. 2”
b) Téglalap alakú, felirata „MEH szervezeti egység neve
(SzMSz-ben, vagy más joganyagban megnevezett szervezeti egység elnevezés) 1357 BUDAPEST 1357 PF. 2”
5. Fejbélyegzõ kimenõ küldemények borítékán a feladó
jelölésére használható.
6. A fejbélyegzõk lenyomatához lila tintával átitatott
párnát kell használni.
Iratkezelés során használt bélyegzõk
7. A Hivatalban az iratkezeléshez kapcsolódóan a következõ bélyegzõk használhatók: érkeztetõ bélyegzõ, érkeztetõ-iktató bélyegzõ, dátumbélyegzõ, díjhitelesítõ bélyegzõ, aláírás bélyegzõ, hitelesítõ bélyegzõ, minõsített
küldeményen a minõsítési jelölés és kezelési utasítások jelölésére szolgáló bélyegzõk, tértivevények feladásánál
használt bélyegzõk.
8. Az iratkezelés során használt bélyegzõkre vonatkozó
részletes szabályok a Hivatal hatályos Iratkezelési és Titokvédelmi Szabályzataiban szerepelnek.
9. Az aláírás bélyegzõk lenyomatához kék tintával átitatott párnát, a többi bélyegzõ lenyomatához lila tintával átitatott párnát kell használni.
Biztonsági bélyegzõk
10. A fém pecsétnyomó kör alakú, negatív lenyomatú
bélyegzõ, melyen a következõ felirat szerepel
„MINISZTERELNÖKI HIVATAL sorszám”.
11. Fém pecsétnyomók minõsített iratok tárolására szolgáló páncél- és lemezszekrények lezárására használhatók.
Speciális bélyegzõk
12. A fenti felsorolásban nem szereplõ, egyedi célra felhasználható bélyegzõk.
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IV. Bélyegzõk megrendelése

1. A Hivatalban bélyegzõket az ebben az utasításban
meghatározott körben és célra lehet rendelni.
2. Megrendeléskor az Igénylõlap bélyegzõ igényléséhez, cseréjéhez, pótlásához címû nyomtatványt (1. sz. melléklet) kell kitölteni.
3. A kitöltött ûrlapot a Kormányzati Iratkezelési Fõosztályra kell küldeni, ahol ellenõrzik az igénylõlapot.
4. Amennyiben az igénylõlap megfelel ezen utasítás
elõírásainak, továbbítják a Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (továbbiakban KSzF) illetékes szervezeti egységének, ahol gondoskodnak a bélyegzõk elkészíttetésérõl.
5. Ha az igénylõlap adatai nem pontosak, vagy az nem
felel meg jelen utasítás elõírásainak, a Kormányzati Iratkezelési Fõosztály egyeztet az igénylõ szervezeti egységgel.
Vitás esetben a jogi és közigazgatási államtitkár dönt.
V. Bélyegzõk nyilvántartása, kiadása
1. Az elkészült bélyegzõket a KSzF átadja a Kormányzati Iratkezelési Fõosztály TÜK irattárának (a továbbiakban TÜK irattár).
2. A TÜK-irattár könyv formában összefûzött Bélyegzõ-nyilvántartó lapon (2. sz. melléklet) veszi nyilvántartásba a következõ bélyegzõket: körbélyegzõ, fejbélyegzõ,
érkeztetõbélyegzõ, érkeztetõ-iktató bélyegzõ, aláírás bélyegzõ, fém pecsétnyomó.
3. Nyilvántartásba vételt követõen a bélyegzõt az igénylõ szervezeti egység illetékes munkatársának aláírás ellenében adja ki a TÜK-irattár.
4. Egyéb bélyegzõk kiadása a bélyegzõ igényléséhez kitöltött nyomtatványon történik.
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kednie kell arról, hogy a bélyegzõvel való visszaélés megakadályozható legyen. Ennek érdekében:
a) írásban értesíti a jogi és közigazgatási államtitkárt,
b) a Kormányzati Iratkezelési Fõosztály gondoskodik a
körbélyegzõ letiltásról szóló közlemény megjelentetésérõl a Hivatalos Értesítõben,
c) bûncselekmény gyanúja esetén a körbélyegzõt használó szervezeti egység vezetõje értesíti a Biztonsági Osztályt a szükséges intézkedések megtételérõl,
d) a körbélyegzõ elvesztését vagy eltulajdonítását a bélyegzõ-nyilvántartó lapon fel kell tüntetni,
e) elveszett vagy eltulajdonított bélyegzõ új sorszámmal
pótolható,
f) a letiltást követõen elõkerült körbélyegzõt selejtezni kell.
VIII. Bélyegzõk cseréje és pótlása
1. Ha egy szervezeti egység elnevezése megváltozik, a
bélyegzõ elhasználódott vagy megrongálódott, az egység
vezetõje köteles gondoskodni a bélyegzõk cseréjérõl.
2. Bélyegzõ pótlására akkor kerülhet sor, ha az elveszett
vagy eltulajdonították.
IX. Bélyegzõk leadása
1. Bélyegzõ cseréje esetén csak akkor adható ki az új bélyegzõ, ha az addig használtat leadják a TÜK-irattárban.
2. Hivatalon belül áthelyezés, illetve a jogviszony megszûnése esetén, a bélyegzõt felvett munkatársnak a birtokában levõ bélyegzõket a TÜK-irattárban le kell adnia.

X. Bélyegzõk megsemmisítése
VI. Bélyegzõk használata és kezelése
1. Körbélyegzõ a Hivatal mûködésével összefüggésben
keletkezõ kimenõ iratokon csak a kiadmányozó aláírásával együtt használható.
2. Körbélyegzõ használatára kiadmányozási jogkörrel
rendelkezõk, illetve az általuk felhatalmazott személyek
jogosultak.
3. Az Állami Futárszolgálat által továbbítandó küldemények borítékjának lezárásakor a lezárás helyén a körbélyegzõ 3 lenyomatát kell elhelyezni.
4. A bélyegzõk használói és õrzõi felelõsséggel tartoznak a használatért.
5. A bélyegzõk tárolására a minõsített iratok tárolására
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
VII. Bélyegzõ elvesztése
1. Amennyiben a használó észleli, hogy körbélyegzõje
elveszett, vagy azt eltulajdonították, haladéktalanul intéz-

A TÜK-irattár kezdeményezi a KSzF-nél a leadott bélyegzõk jegyzõkönyv alapján történõ megsemmisítését, illetve a bélyegzõ-nyilvántartó lapokon rögzíti a megsemmisítés dátumát.
XI. Ellenõrzés
Ezen utasítás betartását a Hivatal titokvédelmi felügyelõje a TÜK-irattár munkatársainak bevonásával az éves titokvédelmi ellenõrzés során ellenõrzi.

XI. Záró rendelkezések
Ez az utasítás 2009. január 1-jén lép hatályba, közzététele a Hivatal intranethálózatán történik.

Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
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1. számú melléklet a 14/2008. (HÉ 50.) MeHVM utasításhoz

Igénylõlap
bélyegzõ igényléséhez, cseréjéhez, pótlásához1

Bélyegzõ

Megrendeléséhez
……………. db

Cseréjéhez
……………. db

Pótlásához
……………. db

1. Az igénylõ szervezeti egység megnevezése, a bélyegzõt használó személy neve, munkaköre:
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

2. A készítendõ bélyegzõ szövege:
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

3. A készítendõ bélyegzõ fajtája:
........................................................................................................................................................................................
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A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter utasítása
A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
11/2008. (HÉ 50.) KHEM
utasítása
a felügyeleti igazolványokról
A felügyeleti igazolványok kiadásának és nyilvántartásának rendjét a következõk szerint állapítom meg:
1. §
Az utasítás hatálya a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztériumra (a továbbiakban: minisztérium), a
Nemzeti Közlekedési Hatóságra, a Közlekedésbiztonsági
Szervezetre terjed ki.

2. §
A minisztérium állami vezetõi, fõosztályvezetõi, valamint az 1. §-ban meghatározott egyéb szervek felügyeleti
és hatósági jogkörben eljáró ügyintézõi (a továbbiakban:
ügyintézõ) és annál magasabb besorolású köztisztviselõi
részére a felügyeleti és hatósági jogkör gyakorlását igazoló okmányt (a továbbiakban: igazolvány) kell kiállítani.

3. §
A igazolvány fajtái a következõk:
a) a minisztérium állami vezetõi, fõosztályvezetõi részére a fedõlapon két ezüst sávval ellátott, kék színû igazolvány,
b) a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatalának, valamint a Közlekedésbiztonsági Szervezet osztályvezetõi és annál magasabb beosztású köztisztviselõi részére a fedõlapon, bal oldalt két haránt arany sávval ellátott,
piros színû igazolvány,
c) a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatalának, valamint a Közlekedésbiztonsági Szervezet ügyintézõi részére a fedõlapon, bal oldalt egy haránt arany sávval
ellátott, piros színû igazolvány,
d) a Nemzeti Közlekedési Hatóság területi szerveinek
vezetõi és ügyintézõi részére a fedõlapon, bal oldalt egy
haránt arany sávval ellátott, piros színû igazolvány.

4. §
(1) Az igazolványt
a) a 3. § a) pontjában megjelölt köztisztviselõk, a
7. §-ban megjelölt személyek, továbbá a Közlekedésbiztonsági Szervezet fõigazgatója, valamint a Nemzeti Közlekedési Hatóság elnöke részére a minisztérium Jogi Fõosz-

tálya állítja ki, és a közlekedési, hírközlési és energiaügyi
miniszter írja alá,
b) a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala
köztisztviselõi és a területi szervek vezetõi részére a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala állítja ki, és
az elnök írja alá,
c) az utasítás hatálya alá tartozó szervek – a)–b) pontban
nem említett – vezetõi és ügyintézõi részére a munkáltató
szervezet belsõ szabályzatában meghatározott szervezeti
egység állítja ki, és a szervezet vezetõje írja alá.
(2) Az igazolvány tartalmazza:
a) az igazolvány számát,
b) az igazolvány tulajdonosának arcképét és saját kezû
aláírását,
c) az igazolvány tulajdonosának nevét, beosztását, születési idejét és helyét, anyja nevét és a lakcímét,
d) az igazolvány tulajdonosát a hivatalos eljárás során
megilletõ jogokat,
e) a közigazgatási szerv – az igazolvány fedõlapján is
feltüntetett – megnevezését, bélyegzõlenyomatát, az igazolvány kiállításának keltét és az igazolvány kiadására jogosult vezetõ aláírását.
(3) A 3. § a)–c) pontjában meghatározott igazolványnak
a (2) bekezdésben említetteken felül tartalmazza az igazolvány tulajdonosát – közszolgálati jogviszonya kapcsán –
megilletõ egyéb jogosultságokat és annak gyakorlásának
feltételeit. Az igazolványnak ezt a részét a minisztérium
Jogi Fõosztálya bélyegzõlenyomattal látja el.
(4) Az igazolvány az igazolványban megjelölt év december 31-ig érvényes. Az igazolvány érvényességének
évenkénti meghosszabbításáról az igazolvány kiállítója
gondoskodik.

5. §
(1) Az igazolvány kiállítója
a) az igazolványokat sorszám szerint állítja ki;
b) nyilvántartást vezet a kiállított igazolványokról;
c) gondoskodik az igazolványok érvényességi idejének
az igazolványba történõ bejegyzésérõl;
d) az igazolványt bevonja, ha az igazolvány tulajdonosának köztisztviselõi jogviszonya megszûnt, az adatokban
változás történt, vagy az igazolvány megrongálódott;
e) gondoskodik az elveszett vagy megsemmisült igazolvány érvénytelenségének a a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben, valamint a minisztérium honlapján történõ közzétételérõl;
f) gondoskodik szükség szerint, de évente legalább egy
alkalommal a bevont igazolvány megsemmisítésérõl.
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(2) Az igazolványba bejegyzést kizárólag az azzal megbízott személy tehet.

az igazolvány tulajdonosa köteles azt az igazolvány kiállítójának haladéktalanul bejelenteni.

(3) Az igazolványokról vezetett nyilvántartás tartalmazza az igazolvány sorszámát, az igazolvány tulajdonosának
nevét, beosztását és az alkalmazó közigazgatási szerv
megnevezését.

7. §

6. §

Az igazolvány kiadását a közlekedési, hírközlési és
energiaügyi miniszter indokolt esetben az utasítás hatálya
alá nem tartozó személy részére engedélyezheti.

(1) Az igazolvány tulajdonosa köteles az igazolványt
hivatalos eljárása során magánál tartani.

8. §

(2) Az igazolvány tulajdonosa az igazolványt köteles ép
és tiszta állapotban megõrizni, köztisztviselõi jogviszonyának (állami vezetõi jogviszonyának) megszûnése esetén az igazolvány kiállítójának visszaadni.
(3) Ha az igazolvány elveszett, megrongálódott, megsemmisült, abban valamely bejegyzés olvashatatlanná vált
vagy az adatokban változás történt – így különösen, ha az
igazolványra jogosító vezetõi megbízást visszavonták –,

(1) Ez az utasítás 2008. december 15-én lép hatályba.
(2) Az utasítás hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a felügyeleti igazolványokról szóló 32/2007.
(XII. 7.) GKM utasítás. Ez a bekezdés a hatálybalépését
követõ napon veszti hatályát.
Dr. Molnár Csaba s. k.,
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
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Az önkormányzati miniszter utasításai
Az önkormányzati miniszter
13/2008. (HÉ 50.) ÖM
utasítása
a folyamatba épített, elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzés rendszerérõl
Az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 145/A–C. §-aiban foglaltakra tekintettel az Önkormányzati Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) folyamatba épített, elõzetes és utólagos vezetõi
ellenõrzése rendszerérõl kiadom a következõ
utasítást:
1. A Minisztérium fejezeti kezelésû elõirányzataira, valamint hivatali szervezetére (a továbbiakban: Igazgatás) vonatkozóan a folyamatba épített, elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzéssel (a továbbiakban: FEUVE) összefüggõ feladatokat
e rendelet mellékleteiben foglaltak szerint határozom meg.
2. Az ellenõrzési nyomvonalat az 1. számú melléklet, a kockázatkezelés rendjét a 2. számú melléklet, a szabálytalanságok kezelésének szabályait a 3. számú melléklet tartalmazza.
3. Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Dr. Gyenesei István s. k.,
önkormányzati miniszter
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1. számú melléklet a 13/2008. (HÉ 50.) ÖM utasításhoz
Ellenõrzési nyomvonal
1. Költségvetés tervezése
Sorszám

1.

3.

4.

Felelõs

Jogszabályok

Elõkészítés,
egyes feladat leírása,
dokumentum

Határidõ

Kockázat

PM tervezési körirat
megjelenése késhet,
ez esetben a belsõ
határidõk szûkösek.

Ellenõrzési pont

A tervezési
köriratban és a
kiadott belsõ
tervezési
intézkedésben
meghatározott
határidõk.

Ellenõrzést végrehajtó

Ellenõrzés
gyakorisága

A közjogi és
koordinációs
szakállamtitkár

évente

Intézményvezetõk,
ÖM kijelölt
fõosztályainak
vezetõi;

évente

Felelõs: a közjogi és
koordinációs
szakállamtitkár
Végrehajtó(k):
a PEF vezetõje és a
kijelölt munkatársai

Áht.;
217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet;
249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet;
PM körirat.

A tervezési
A tervezési körirat
alapján kiadott belsõ köriratban
tervezési intézkedés. meghatározott
rész/véghatáridõ.

Felelõs: PEF kijelölt
vezetõi, munkatársai,
illetve az
intézményvezetõk
Végrehajtó(k): a
tervezési munkára
kijelölt munkatársak

Áht.;
217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet;
249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet.

Fejezeti
elõirányzatokra
elkészített tervek,
amelyek tartalmazzák
a fejlesztési
többletigények
összeállítását.

A tervezési
köriratban
meghatározott
rész/véghatáridõ.

Nem érkeznek vissza Szakmai tervek;
határidõre a tervezési kialakított sablonok a
adatlapok;
tervezéshez.
a visszaérkezõ tervek
további egyeztetést
igényelnek.

Felelõs: PEF kijelölt
munkatársai; az
intézményi
költségvetési
tervekért, az ÖM
kijelölt
fõosztályainak
vezetõi az általuk
kezelt fejezeti
sorokért.
Végrehajtó(k): PEF
kijelölt munkatársai;
szakmai fõosztályok
kijelölt munkatársai.
Felelõs: PEF vezetõje
A költségvetési
tervek számszaki
Végrehajtó(k): PEF
összeállítása (kiemelt vezetõje által kijelölt
elõirányzatok
munkatársak.
bontásig).

Áht.;
217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet;
249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet.

Az egyes fejezeti
sorokhoz tartozó terv
elkészítése szakmai
és számszaki
megalapozottságának
ellenõrzése, a fejezeti
tervek összesítése.

A tervezési
köriratban
meghatározott
rész/véghatáridõ.

Összesített terv;
ÖM kijelölt
A megadott adatok
pontatlanok, idõhiány számszaki ellenõrzés. fõosztály-vezetõi,
illetve a
miatt az ellenõrzés
felügyeletüket ellátó
felületes lehet.
vezetõk.
Ha ugyanazon
személy készíti és
ellenõrzi a tervet,
akkor nagyobb az
esélye egy lényeges
hiba
bekövetkeztének.

évente

Áht;
217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet;
249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet.

Intézményi
költségvetési terv;
fejezeti kezelésû
elõirányzatokra
vonatkozó
költségvetési terv.

A tervezési
köriratban
meghatározott
rész/véghatáridõ.

Határidõre nem
érkeznek meg a
résztervek, emiatt e
feladat elvégzési
határideje csúszik.

Összesített terv;
beérkezés idõpontja.

évente

A PM tervezési
körirata alapján az
ÖM közjogi és
koordinációs
szakállamtitkára
kiadja a belsõ
tervezési intézkedését
(ÖM XI. fejezetre).
Az ÖM és az
irányítása alá tartozó
önálló költségvetési
szervek az intézményi
költségvetésre és a
fejezeti kezelésû
elõirányzatokra tervet
készítenek.
A beérkezett anyagok
ellenõrzése és
összesítése.

A közjogi és
koordinációs
szakállamtitkár és a
PEF vezetõje.
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5.

6.

7.

Felelõs

Felelõs: közjogi és
koordinációs
szakállamtitkár.
Végrehajtó(k): PEF
és a kijelölt szakmai
fõosztályok vezetõi
és kijelölt
munkatársai.
Fejezet költségvetési Felelõs: közjogi és
tervének (számszaki) koordinációs
megküldése a PM-be. szakállamtitkár.
Végrehajtó(k): PEF
vezetõje.
A fejezet szintû
normaszöveg javaslat
elkészítése,
megküldése a PM
részére.

Egyeztetés PM és az Felelõs: közjogi és
ÖM fejezetek között. koordinációs
szakállamtitkár.
Végrehajtó(k):
közjogi és
koordinációs
szakállamtitkár által
felkért ÖM-es
és intézményi
vezetõk.
Fejezeti indoklás és Felelõs:
Intézményvezetõk, az
fejezeti füzet
(szöveges indoklás) ÖM-ben a tervezési
feladatokra kijelölt
elkészítése.
fõosztályvezetõk.
Végrehajtó(k):
Intézmények és az
ÖM munkatársai.

9.

Fejezeti indoklás
és a fejezeti füzet
összesítése,
eljuttatása a PM
részére.

Felelõs: közjogi és
koordinációs
szakállamtitkár.
Végrehajtó(k): PEF
vezetõje.

10.

A PM által
összeállított
költségvetési törvény
normaszövegének
eljuttatása az
intézmények és
szakmai fõosztályok
részére.

Felelõs: PEF
vezetõje.
Végrehajtó(k): PEF
munkatársai.

Jogszabályok

Elõkészítés,
egyes feladat leírása,
dokumentum

Határidõ

Kockázat

Ellenõrzési pont

Áht.;
217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet;
249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet.

Fejezeti
normaszövegjavaslat kidolgozása,
amelyben minden
érintett szakterület
részt vesz.

A tervezési
köriratban
meghatározott
határidõ.

NormaszövegA normaszövegjavaslat.
javaslatból
kimaradnak, vagy
bekerülnek olyan
tényezõk, amelyek a
fejezet mozgásterét
szûkítik, korlátozzák.

Áht.;
217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet;
249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet.
Áht.;
217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet;
249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet.

PM részére
megküldött fejezeti
költségvetési terv

A tervezési
köriratban
meghatározott
rész/véghatáridõ.

Nem készül el
határidõre a
költségvetési terv.

Áht.;
217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet;
249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet.

Részletes szöveges
indoklás; táblázatok
elkészítése, vezetõi
ellenõrzése.

Áht.;
217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet;
249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet.
Áht.;
217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet;
249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet.

A tervezési
Végleges fejezeti
keret meghatározásra köriratban
meghatározott
kerül.
határidõ.

PM-nek eljuttatott
részletes indoklás és
fejezeti füzet
postázása.

Folyamatosan a
tervezési köriratban
meghatározott
véghatáridõt
figyelembe véve.

Folyamatosan a
tervezési köriratban
meghatározott
véghatáridõt
figyelembe véve.

Törvény szövegének Folyamatosan a
javaslata.
tervezési köriratban
meghatározott
véghatáridõt
figyelembe véve.

A kész költségvetési
terv elküldési
idõpontja.

Csökkentett források PM táblázatok;
leosztása fordulhat
Access-adatbázis.
elõ mind az
intézményi, mind a
fejezeti kezelésû
elõirányzatokra.

Nem kellõen
részletezett a
megküldött
táblázatok kitöltése;

Indoklások
megérkezése
(rögzített szerkezet
kitöltése).

nem érkeznek meg
határidõre a részletes
indoklások.
Kész terv
Nem készül el
elküldésének
határidõre a
idõpontja.
költségvetési terv.

Nem minden, a
fejezetet érintõ
normaszövegjavaslatot küldi ki a
PM.

Nem értelmezhetõ.

Ellenõrzést végrehajtó

Ellenõrzés
gyakorisága

évente
Miniszter vagy az
általa kijelölt
szakállamtitkár, PEF
vezetõje, szervezeti
egység vagy testület.

évente
Miniszter vagy az
általa felkért személy,
szervezeti egység
vagy testület.
évente
Miniszter vagy az
általa felkért személy,
szervezeti egység
vagy testület.

évente
Miniszter vagy az
általa felkért személy,
szervezeti egység
vagy testület.

évente
Miniszter vagy az
általa felkért személy,
szervezeti egység
vagy testület.
Nem értelmezhetõ.
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Sorszám

Nem
értelmezhetõ.
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11.

12.

13.

Tevékenység

Felelõs

Jogszabályok

Elõkészítés,
egyes feladat leírása,
dokumentum

Határidõ

Kockázat

Ellenõrzési pont

Ellenõrzést végrehajtó

Ellenõrzés
gyakorisága

évente

Áht.;
217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet;
249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet.

Intézmény vezetõk,
és az ÖM vezetõi
által javasolt
normaszövegváltoztatás
elkészítése.

Folyamatosan a
tervezési köriratban
meghatározott
véghatáridõt
figyelembe véve.

Nem érkeznek meg a Vélemények;
szakmai területekrõl a iktatókönyv,
vélemények idõben. postakönyv.

Közjogi és
koordinációs
szakállamtitkár

Áht.;
217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet;
249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet.

PM-nek eljuttatott
módosítási
javaslatok.

A tervezési
köriratban
meghatározott
véghatáridõt
figyelembe véve.

Nem minden javaslat Normaszöveg, a
megfogalmazott
kerül be a
javaslatok
normaszövegbe.
tanulmányozása.

évente
Miniszter vagy az
általa felkért személy,
szervezeti egység
vagy testület.

Áht.;
217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet;
249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet.

Módosító indítvány
véleményezése.

Folyamatosan a
tervezési köriratban
meghatározott
véghatáridõt
figyelembe véve.

Megválaszolt
módosító indítvány
elkészítése és
továbbküldése a
közjogi és
koordinációs
szakállamtitkár és
kabinetfõnök részére.
A kabinetfõnök
titkársága továbbítja a
választ a Parlamenti
Titkárság részére.
Parlamenti titkárnak
eljuttatott módosító
indítványokra adott
válasz, miniszteri
felkészítõ anyagok
elkészítése.

Folyamatosan a
tervezési köriratban
meghatározott
véghatáridõt
figyelembe véve.

Nem teljes körû az
OGY honlapjáról
leszedett indítványok
köre.
Nem minden érintett
szervezethez jut el a
módosító indítvány.
Rövid határidõ az
indítványok
megválaszolásához.
Nem minden
módosító indítványra
érkezik válasz;
határidõcsúszás miatt
nem veszik
figyelembe a választ.

14.

Módosító indítványra
válaszok elkészítése,
eljuttatása a
Parlamenti Titkárság
részére.

Felelõs:
Intézményvezetõk, az
ÖM-ben a tervezési
feladatokra kijelölt
vezetõk.
Végrehajtó(k):
intézmények és az
ÖM kijelölt
munkatársai.

Áht.;
217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet;
249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet.

15.

Parlamenti bizottsági
üléseken való
részvétel, a felmerülõ
kérdések
megválaszolása.

Felelõs: miniszter.
Végrehajtó(k):
miniszter vagy az
általa kijelölt
személy.

Áht.;
217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet;
249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet.

Folyamatosan a
tervezési köriratban
meghatározott
véghatáridõt
figyelembe véve.

Módosító
indítványok;
OGY honlapjára
feltett, illetve
miniszterhez
eljuttatott
indítványok.

Kabinetfõnök és
a közjogi és
koordinációs
szakállamtitkár

évente

Indítványokra adott
válaszok.

Kabinetfõnök

évente

Ülések
Nem képviselteti
magát a Parlamentben jegyzõkönyvei.
a fejezet.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

Felelõs:
Intézményvezetõk, az
ÖM-ben a tervezési
feladatokra kijelölt
vezetõk.
Végrehajtó(k):
intézmények és az
ÖM munkatársai.
Felelõs: közjogi és
Normaszövegkoordinációs
javaslatok
szakállamtitkár.
összesítése,
a módosítási
Végrehajtó(k): PEF
javaslatok eljuttatása vezetõje és
a PM részére.
munkatársai.
Felelõs: kabinetfõnök
Képviselõi vagy
bizottsági módosító és a közjogi és
indítványok fogadása, koordinációs
szakállamtitkár.
eljuttatása a
megfelelõ
fõosztály(ok),
Végrehajtó(k):
szakállamtitkárok,
kabinetfõnök
intézményvezetõk
titkársága.
részére.

Javasolt szöveg
véleményezése.

8888

Sorszám

Miniszter vagy az
évente
általa felkért személy.
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16.

17.

19.

20.

21.

Felelõs

Jogszabályok

Elõkészítés,
egyes feladat leírása,
dokumentum

Határidõ

Kockázat

–

Költségvetési törvény
Ha nem jut el
határidõre a
költségvetés a
MÁK-ba, nem
kerülnek megnyitásra
az elõirányzatok.
A végrehajtók nem
Elemi költségvetés;
tartják be a határidõt. leadási határidõk.

Miniszter vagy az
általa felkért
szervezeti egység
vezetõje vagy
testület.

évente

Közjogi és
koordinációs
szakállamtitkár

évente

Folyamatosan a
tervezési köriratban
meghatározott
véghatáridõt
figyelembe véve.

A határidõ be nem
tartása.

–

–

–

Folyamatosan a
tervezési köriratban
meghatározott
véghatáridõt
figyelembe véve.

A határidõ be nem
tartása.

–

–

–

FORRÁSrendszerben
felrögzített
költségvetés

PEF vezetõje

évente

Áht.;
217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet;
249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet.

OGY által elfogadott Tárgyév január 10.
költségvetés;
felhívás elemi
költségvetés
készítésére.

Ha az intézmények
nem ismerik meg
idõben
keretszámaikat.

Felelõs: PEF
vezetõje.
Végrehajtó(k): PEF
kijelölt munkatársai.

Áht.;
217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet;
249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet.

Kincstári költségvetés Tárgyév január 15-ig.
elkészítése,
eljuttatása a
MÁK-hoz.

Felelõs: PEF
vezetõje,
intézményvezetõk.
Végrehajtó(k): PEF
és az intézmények
kijelölt munkatársai.
Elemi költségvetés
Felelõs és
elfogadása.
végrehajtó(k): ÖM
tekintetében a
miniszter, felügyelt
intézmények
vonatkozásában az
intézmények vezetõi.
Elemi költségvetés
Felelõs és
aláírása.
végrehajtó(k):
miniszter, közjogi és
koordinációs
szakállamtitkár,
intézmények vezetõi.
Felelõs: PEF
ÖM elemi
költségvetés rögzítése vezetõje.
a FORRÁSVégrehajtó(k): PEF
rendszerben.
munkatársai.

Áht.;
217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet;
249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet.

Elemi költségvetések A tervezési
elkészítése.
köriratban
meghatározott
véghatáridõt
figyelembe véve.

Áht.;
217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet;
249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet.

Elfogadott elemi
költségvetés.

Áht.;
217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet;
249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet.

Szervezet felügyeletét
ellátó szervezet
vezetõje által aláírt
elemi költségvetés.

Áht.;
217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet;
249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet.

Jóváhagyást követõen Ha késedelmesen
FORRÁSrögzítik az elemi
rendszerben rögzített folyamatosan.
költségvetést a
költségvetés.
számviteli
rendszerben, addig
nem lehet az adott
évre
kötelezettségvállalást
és kifizetést rögzíteni.

Elemi költségvetés
elkészítése.

–

Ellenõrzés
gyakorisága

Ellenõrzést végrehajtó

–

Felelõs: közjogi és
koordinációs
szakállamtitkár.
Végrehajtó(k): PEF
vezetõje és
munkatársai.

OGY által elfogadott
költségvetés alapján a
miniszter felügyelete
alatt álló hivatalok
számára intézményi
költségvetés
keretszámainak
kiadása, felszólítás az
elemi költségvetés
készítésére.
Kincstári költségvetés
elkészítése, és
eljuttatása a MÁK
részére.

Ellenõrzési pont

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

18.

Tevékenység
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Sorszám

8889

Sorszám

Tevékenység

Felelõs

Jogszabályok

2.

Felelõs és végrehajtó: Áht.,
miniszter, vagy az
217/1998. (XII. 30.)
általa megbízott
Korm. rendelet.
közjogi és
koordinációs
szakállamtitkár.

Kockázat

Ellenõrzési pont

Ellenõrzés
gyakorisága

Ellenõrzést végrehajtó

Kormányhatározat
elõkészítése, korm.
határozat.

Nem értelmezhetõ.

–

–

–

–

Ügyirat: költségvetési
törvényi elõirányzatmódosítás
dokumentuma.

Határozat
meghozatalától
számított 5
munkanapon belül.

–

–

–

–

Módosítás
dokumentuma a
pénzügyminiszter
rendeletében és
tájékoztatójában
közzétett formában.
Módosított
elõirányzat,
MÁK-értesítés
elkészítése.
FORRÁSrendszerben rögzített,
módosított
elõirányzat.

–
A határozat
kézhezvételét követõ
3 munkanapon belül.

–

–

–

–

–

–

–

–

A kincstári értesítést
követõ 3
munkanapon belül.

Helytelen vagy
késedelmes
adatrögzítés.

Elõirányzat
MÁK-értesítõ és
PEF
változásonként.
FORRÁS-adatbázisa. fõosztályvezetõje
által kijelölt vezetõk.

Döntés-elõkészítõ
anyag megírása,
amelybõl kiderül,
hogy mi indokolja az
elõirányzatátcsoportosítás,
-módosítás igényét.
Az anyagot az érintett
szakállamtitkárral
egyeztetni szükséges.
Miniszter, vagy
közjogi és
koordinációs
szakállamtitkár
határozata.

–

Ha az elõterjesztés
nem elég részletes
ahhoz, hogy
megítélhetõ legyen az
elõirányzatátcsoportosítás,
-módosítás
indokoltsága.

Szakmai elõterjesztés,
fõkönyvi
nyilvántartások
adattartalmának
ellenõrzése.

Intézményfelügyeletet ellátó
szakállamtitkár
és/vagy közjogi és
koordinációs
szakállamtitkár.

Az elõterjesztés
átvételétõl számított
15 napon belül.

Elõfordulhat, hogy
nem a törvényi
szabályozásnak
megfelelõ a
módosítások
kezdeményezése.

Határozat a fejezet
alá tartozó
elõirányzatok
változtatásáról.

Miniszter által felkért Félévente
személy, szervezeti
egység vagy testület.

Elõirányzatátcsoportosítás,
-módosítás
valamennyi
esetében.
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Felügyeleti szerv
vezetõjének, vagy
megbízása alapján a
közjogi és
koordinációs
szakállamtitkár
határozata a fejezeten
belüli elõirányzatok
átcsoportosításáról,
módosításáról.

Határidõ

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

Elõirányzat-átcsoportosítás, -módosítás a Kormány hatáskörében
Áht.;
1.
Kormányhatározat a Felelõs: Kormány.
fejezetek közötti
217/1998. (XII. 30.)
átcsoportosításról,
Korm. rendelet.
Végrehajtó:
általános
Kormány.
költségvetési tartalék
felhasználásáról.
Áht.;
Felelõs: Pénzügy2.
A Kormány
minisztérium.
hatáskörében
217/1998. (XII. 30.)
meghozott
Végrehajtó: Pénzügy- Korm. rendelet.
elõirányzat módosítás minisztérium.
nyilvántartása.
Áht,;
3.
A PM tájékoztatása Felelõs: PEF
vezetõje.
alapján a fejezetet
217/1998. (XII. 30.)
érintõ elõirányzat
Végrehajtó(k): PEF Korm. rendelet.
változtatás iktatása, munkatársai.
és továbbítása a
MÁK részére.
Felelõs: MÁK.
Áht.;
4.
Kincstár által
nyilvántartott kiemelt
217/1998. (XII. 30.)
elõirányzatok
Végrehajtó(k): MÁK. Korm. rendelet.
változtatása.
Áht.;
Felelõs: PEF
5.
A megváltoztatott
elõirányzat felvitele a vezetõje.
217/1998. (XII. 30.)
FORRÁS-rendszerbe. Végrehajtó(k): PEF Korm. rendelet.
munkatársai.
Elõirányzat-átcsoportosítás, -módosítás felügyeleti szerv hatáskörében
Áht.,
Felelõs: felügyelt
1.
Elõirányzat
intézmény vezetõje 217/1998. (XII. 30.)
átcsoportosítás,
vagy a PEF vezetõje. Korm. rendelet.
-módosítás
kezdeményezése a
felügyelt intézmény
vagy az ÖM PEF
részérõl.

Elõkészítés,
egyes feladat leírása,
dokumentum

8890

2. Elõirányzat-gazdálkodás

3.

4.

Tevékenység

A felügyeleti
hatáskörben
meghozott
elõirányzat
változtatás iktatása,
továbbítása a MÁK
irányába.
Kincstár által
nyilvántartott kiemelt
elõirányzatok
változtatása.
A megváltozott
elõirányzat felvitele
az informatikai
rendszerbe.

Felelõs

Jogszabályok

Elõirányzatváltoztatásról szóló
döntés.

Kockázat

Ellenõrzési pont

Ellenõrzés
gyakorisága

Ellenõrzést végrehajtó

Módosítás
dokumentuma a
pénzügyminiszter
rendeletében és
tájékoztatójában
közzétett formában.

Ha nem történik meg Iktatási rendszer
A határozat
kézhezvételét követõ a döntés továbbítása
5 munkanapon belül. idõben a MÁK felé,
ezért azt év vége után
már a MÁK nem
tudja átvezetni.

PEF vezetõje által
kijelölt vezetõ
beosztású személy.

havonta egyszer

Felelõs: MÁK.
Áht.,
Végrehajtó(k): MÁK. 217/1998.(XII. 30.)
Korm. rendelet.

Módosított
elõirányzat.

–

–

–

Felelõs és végrehajtó: Áht.,
miniszter, vagy az
217/1998. (XII. 30.)
általa megbízott
Korm. rendelet.
közjogi és
koordináció
szakállamtitkár.

–

A kincstári értesítést Helytelen vagy
FORRÁSkésedelmes
rendszerben rögzített, követõ
3 munkanapon belül. adatrögzítés.
módosított
elõirányzat.

Döntés-elõkészítõ
anyag megírása,
amelybõl kiderül,
hogy mi indokolja az
elõirányzatátcsoportosítás,
módosításigényét.
Az anyagot az érintett
szakállamtitkárral
egyeztetni szükséges.
Elõterjesztésrõl
írásbeli döntés
születik.

–

MÁK-értesítõ és a
PEF vezetõje.
FORRÁS adatbázisa.

Területet felügyelõ
szakállamtitkár
és/vagy közjogi és
koordinációs
szakállamtitkár.

havonta

Elõirányzat
átcsoportosításonként,
módosításonként.

–

Ha az elõirányzat
átcsoportosítási,
-módosítási javaslat
nem elég
megalapozott.

Szakmai elõterjesztés,
fõkönyvi
nyilvántartások
adattartalmának
ellenõrzése.

Az elõterjesztésnek a
döntéshozóhoz való
eljuttatását követõ 15
napon belül születik
meg a döntés,
amelyet 3
munkanapon belül
továbbítani kell a
PEF felé.

Ha az elõterjesztés
nem elég részletes
ahhoz, hogy
megítélhetõ legyen az
elõirányzatátcsoportosítás,
-módosítás
indokoltsága. Nem
minden esetben a
törvényi
szabályozásnak
megfelelõ a
módosítások
kezdeményezése.
Az elõirányzat
változtatására már
nem biztosítható
pénzügyi fedezet.

Miniszter által felkért minimum
Elõirányzatfélévente
személy vagy
módosítási igény;
szervezeti egység.
az írásba foglalt
döntés dokumentuma,
fõkönyvi
nyilvántartás.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

2.

Határidõ

Áht.,
Felelõs: PEF
vezetõje.
217/1998. (XII. 30.)
Végrehajtó(k): PEF Korm. rendelet.
vezetõje által kijelölt
munkatársak.

Felelõs: PEF vezetõje Áht.,
által kijelölt vezetõk. 217/1998. (XII. 30.)
Végrehajtó(k): PEF Korm. rendelet.
vezetõje által kijelölt
munkatársak.
Elõirányzat-átcsoportosítás, -módosítás költségvetési szerv hatáskörében
Felelõs: a PEF vagy Áht.,
1.
Elõirányzatszakmai fõosztály
átcsoportosítás,
217/1998. (XII. 30.)
vezetõje.
módosítás
Korm. rendelet.
kezdeményezése ÖM
PEF vagy szakmai
fõosztályok részérõl.
5.

Elõkészítés,
egyes feladat leírása,
dokumentum

2008/50. szám

Sorszám

8891

3.

4.

5.

Tevékenység

A költségvetési szerv
hatáskörben
meghozott
elõirányzat
változtatás iktatása és
továbbítása a MÁK
felé.
Kincstár által
nyilvántartott a
kiemelt elõirányzatok
módosítása.
A megváltoztatott
elõirányzat felvitele
az informatikai
rendszerbe.

Felelõs

Jogszabályok

Elõkészítés,
egyes feladat leírása,
dokumentum

Határidõ

Kockázat

Ellenõrzési pont

Iktatórendszer,
PEF vezetõje.
Nem, vagy nem
A határozat
döntésrõl szóló levél.
kézhezvételét követõ idõben kerül
5 munkanapon belül. továbbításra a döntés
a MÁK felé, amely
azt nem tudja idõben
átvezetni a
nyilvántartásán.
–
–
–
–

Módosítás
dokumentuma a
pénzügyminiszter
rendeletében és
tájékoztatójában
közzétett formában.

Felelõs: MÁK.
Áht.,
Végrehajtó(k): MÁK. 217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet.

Módosított
elõirányzatról szóló
MÁK-értesítés.

Felelõs: PEF vezetõje Áht.,
által megbízott
217/1998. (XII. 30.)
vezetõ.
Korm. rendelet.
Végrehajtó: PEF
vezetõje által kijelölt
munkatársak.

A kincstári értesítést Helytelen vagy
FORRÁSkésedelmes
rendszerben rögzített, követõ
3 munkanapon belül. adatrögzítés.
módosított
elõirányzat.

FORRÁS-rendszer
nyilvántartása.

PEF vezetõje

havonta

–

havonta

3. Könyvvezetés
Sorszám

Tevékenység

Fõkönyvi évnyitás
1.
Költségvetési
szerkezet felépítése.

2.

Év megnyitása a
fõkönyvben.

Elõkészítés,
egyes feladat leírása,
dokumentum

Határidõ

Kockázat

Ellenõrzést végrehajtó

Felelõs: PEF
Számviteli Osztály
(SZO) vezetõje.
Végrehajtó: PEF SZO
munkatársai.

Áht.,
217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet;
249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet;
adott évre vonatkozó
költségvetési törvény.

Tárgyév január 15-ig.
Jóváhagyott
költségvetési törvény
szerint a számviteli
rendszerben ki kell
alakítani a
költségvetési
szerkezetet.

Költségvetési
törvény, illetve
költségvetési
szerkezet
összehasonlítása.

PEF vezetõje.

évente

Felelõs: PEF SZO
vezetõje.
Végrehajtó: PEF SZO
munkatársai.

Áht.; Számv. tv.;
217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet;
249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet.

Fõkönyvi számlák
megnyitása a
jogszabályi
változások
figyelembevételével,
évnyitással
összefüggõ feladatok
ellátása.

Alkalmazott fõkönyvi PEF vezetõje
számlák
összehasonlítása a
jogszabályban foglalt
kötelezõen
alkalmazandó
fõkönyvi számlákkal.

évente
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Jogszabályok

Ha nem a
költségvetési
törvényben
jóváhagyott
szerkezetben építik
fel a számviteli
rendet, akkor
helytelen könyvelés
esetén nehezebb a
helyzetet tisztázni.
Tárgyév január 15-ig. Helytelen fõkönyvi
számla alkalmazása.

Ellenõrzési pont

Ellenõrzés
gyakorisága

Felelõs

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

Áht.,
Felelõs:
217/1998. (XII. 30.)
PEF vezetõje által
Korm. rendelet.
megbízott vezetõ.
Végrehajtó:
PEF vezetõ által
kijelölt munkatársak.

Ellenõrzés
gyakorisága

Ellenõrzést végrehajtó

8892

Sorszám

Tevékenység

Felelõs: PEF
Intézménygazdálkodási Osztály (IGO)
vezetõje.
Végrehajtó: IGO
munkatársai.

Felelõs: PEF
Intézménygazdálkodási Osztály
vezetõje.
Végrehajtó: PEF IGO
adóbevallás
elkészítéséért felelõs
munkatársai.

Felelõs: PEF IGO
vezetõje.
Végrehajtó: PEF IGO
munkatársai.

Jogszabályok

Szja tv.; Art.; Mnytv.;
Eho tv.; Tbj.; áfatv.;
Flt.;
195/1997. (XI. 5.)
Korm. rendelet.

Elõkészítés,
egyes feladat leírása,
dokumentum

Határidõ

Adatszolgáltatás az Bevallási határidõt
áfa, szja, tb, eho, maj, megelõzõ minimum 3
munkanappal.
magánnyugdíjpénztári bevalláshoz.

Adóhatóság felé
továbbított
bevallások.

Befizetés, bevallás a
jogszabályban
rögzített határidõ
szerint.

Befizetés: tárgyhót
Szja tv.; Art.; Mnytv.; AdófolyószámlaEho tv.; Tbj.; Áfa-tv.; kivonat, folyószámla- követõ hó 12.
kivonat;
Flt.
195/1997. (XI. 5.)
Korm. rendelet.

Kockázat

Ellenõrzési pont

Ellenõrzést végrehajtó

Ellenõrzés
gyakorisága

havonta

Ha az
adatszolgáltatás nem
pontos, vagy nem
teljes körû, ebbõl
adódóan a bevallás is
helytelen lesz.
Késedelmesen
történik az
adatszolgáltatás.

Fõkönyv,
adatszolgáltatáshoz
felhasznált
bizonylatok.

PEF IGO vezetõje
tételesen, PEF
vezetõje
szúrópróbaszerûen.

Ha a bevallás nem
készül el idõben,
vagy pontatlan
alapadatok,
dokumentumok
kerülnek
felhasználásra a
bevalláshoz.

Elkészült bevallás
beadási idõpontja.

havonta
PEF IGO vezetõje
tételesen, a PEF
vezetõje szúrópróbaszerûen.

Adóhatóság
pontatlansága,
hosszadalmas
egyeztetést
igényelhet.

Elkészült bevallás,
fõkönyv,
elektronikusan
elérhetõ adó
folyószámla
vizsgálata.

PEF vezetõje.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

Adóügyek kezelése
1.
Illetmény
kifizetéséhez,
bérjellegû
költségtérítéshez
kapcsolódó, külsõ
személyi juttatással,
egyéb szja és
járulékvonzattal járó
(pl.: repi,
magánszemély által
felszámított bérleti díj
stb.), adó- és
járulékkifizetéssel
összefüggõ
adatszolgáltatás,
áfabevalláshoz
információ átadása a
PEF Intézménygazdálkodási Osztály
vezetõje által kijelölt
adóbevallás
elkészítéséért felelõs
munkatársa felé.
2.
Illetmény
kifizetéséhez,
bérjellegû
költségtérítéshez,
kapcsolódó, külsõ
személyi juttatással,
egyéb szja- és
járulékvonzattal járó
(pl.: repi,
magánszemély által
felszámított bérleti
díj, telefonadó stb.)
adó, járulékbevallás
elkészítése, adó,
járulékbefizetés
lebonyolítása,
áfabevallás és
-befizetés elkészítése.
3.
Adóhatóság által
vezetett
adófolyószámla
ellenõrzése,
rendezése.

Felelõs
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Tevékenység

Felelõs

Jogszabályok

Szja tv.; Art.; Mnytv.;
Felelõs: PEF IGO
Egyéb, adóhatóság
Eho tv.; Tbj.; Áfa-tv.;
vezetõje.
felé teljesítendõ
adóbevallás és
Végrehajtó: PEF IGO Flt.
adatszolgáltatási
195/1997. (XI. 5.)
munkatársai.
kötelezettség
Korm. rendelet.
ellenõrzése,
teljesítése.
Fejezeti és intézményi átutalásos kifizetések végrehajtása
Felelõs: szakterületek Áht.;
1.
A kifizetésrõl levél
írása a PEF vezetõje vezetõi.
217/1998. (XII. 30.)
részére, szakmai
Korm. rendelet;
Végrehajtó(k):
teljesítésigazolás
szakterületek
249/2000. (XII. 24.)
csatolása.
munkatársai.
Korm. rendelet.
4.

Elõkészítés,
egyes feladat leírása,
dokumentum

Egyéb
kötelezettségekhez
kapcsolódó
bevallások és
adatszolgáltatások
teljesítése.

Határidõ

Jogszabályokban
meghatározott
idõpont.

Folyamatos
Levél;
számla/megrendelés,
szerzõdés,
szállítólevél, szakmai
teljesítés igazolás
csatolása.

Kockázat

Helytelen
adatszolgáltatás, vagy
bevallás
pénzbüntetéssel
járhat.

Ellenõrzési pont

Ellenõrzést végrehajtó

Elektronikus bevallás PEF vezetõje.
és adatszolgáltatás,
kapcsolódó fõkönyvi
számlák és analitika.

negyedévente
legalább egyszer

folyamatos
IGO (intézményi),
Fejezeti Költségvetési
és Kontrolling
Osztály (FKKO)
vezetõje (fejezeti).

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

Kifizetéseket igazoló
Ha nem megfelelõ
felszerelt számla.
bizonylatokkal
felszerelt, a
kifizetésre vonatkozó
levél.
Ha a
teljesítésigazoláshoz
nem azonosítható a
szerzõdésben
meghatározott feladat
és a teljesítésigazolás
formális.

Ellenõrzés
gyakorisága

8894

Sorszám
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2.

Tevékenység

Felelõs

A számla ellenõrzése, Felelõs: PEF IGO
vezetõje; PEF FKKO
utalványrendelet
vezetõje
elkészítése.
Végrehajtó(k): IGO
és FKKO
munkatársai

Jogszabályok

Áht., Számv. tv., Áfa
tv.;
217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet;
249/2000 (XII. 24.)
Korm. rendelet.

Elõkészítés,
egyes feladat leírása,
dokumentum

Az alapbizonylatok
beérkezését követõ
egy héten belül, de
lehetõleg, még a
fizetési határidõ elõtt.

Kockázat

Ellenõrzési pont

Ha nem azonosítható Megkötött szerzõdés;
a kifizetéshez tartozó számlához csatolt
szerzõdés.
bizonylatok.
Ha az érvényesítõ
nem fedezi fel a
számlán azokat a
hiányosságokat,
amelyek az Áfa-,
illetve Szv-tv. alapján
nem felelnek meg a
jogszabályi
elõírásoknak.
Ha nem a szerzõdés
szerint teljesített a
szállító és a
támogatott.

Ellenõrzést végrehajtó

Ellenõrzés
gyakorisága

folyamatos
PEF IGO, FKKO
vezetõi;
PEF vezetõje, illetve
mindazon személy,
aki utalványozásra,
utalvány-ellenjegyzésre jogosult.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

A számla, kifizetésrõl
szóló alapbizonylatok
ellenõrzését követõen
el kell készíteni az
utalványrendeletet. A
kiadások teljesítését,
bevételek elrendelését
megelõzõen meg kell
gyõzõdni a kifizetés
jogosultságáról,
összegszerûségérõl,
fedezet meglétérõl, a
szolgáltatás,
áruszállítás
átvételérõl, a
számviteli
bizonylatok
kiállításának alaki és
tartalmi
követelményeinek
meglétérõl, a szakmai
teljesítésigazolást
kiállító személy
jogosultságáról,
utóbbi személy
aláírásának
hitelességérõl. Fent
felsorolt feltételek
fennállása esetén
megtörténhet az
utalványrendelet
érvényesítése.

Határidõ
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Tevékenység

Felelõs

Jogszabályok

Elõkészítés,
egyes feladat leírása,
dokumentum

Az
utalványrendeletek
átvételét követõ
három munkanapon
belül, kivéve, ha az
utalványozó,
utalvány-ellenjegyzõ
szakértõt kér fel a
kifizetés
jogszerûségének
elbírálására.

Ha alaki hibás vagy
fiktív számla kerül
kifizetésre úgy, hogy
az ellenõrzés során
nem derül ki.
Ha az utalvány
ellenjegyzõjére
nyomás nehezedik,
hogy ne jelentse a
miniszter felé a
szabálytalan
kifizetést.

Gazdasági eseményt
alátámasztó összes
rendelkezésre álló
bizonylat.

folyamatos
Utalványozásra,
utalványellenjegyzésre
jogosult személyek.
Utalványellenjegyzés írásbeli
elrendelésének kérése
esetén a PEF és
közjogi és
koordinációs
szakállamtitkár
együttesen köteles
kivizsgálni az ügyet,
kivéve, ha
érintettségük
felmerül.

Esedékesség elõtt
1 munkanappal.

Késedelmes utalás a
jogosultak részére.
Téves utalás (nem a
megadott számlára
érkezik az utalás
összege).
Ha nem az összes
bizonylat kerül a
bankkivonathoz
csatolásra,
bizonylatok
elkallódnak.

Számla- és
szerzõdés(fizetési
határidõ,
számlaszám).

PEF vezetõje, PEF
folyamatos
IGO, FKKO vezetõje.

Felszerelt banki
kivonatok.

PEF IGO vezetõje;
FKKO vezetõje.

Banki értesítõ és
számviteli
nyilvántartás
összevetése.

PEF SZO vezetõje és folyamatos
az által kijelölt
munkatársak.

Áht.;
Felelõsök és
végrehajtók:
217/1998. (XII. 30.)
utalványozásra,
Korm. rendelet.
utalványellenjegyzésr
e jogosult személyek.

4.

Átutalási megbízás
kitöltése és elküldése
a MÁK részére vagy
GIRO-n keresztül
történõ utalás
teljesítése.

Felelõs és végrehajtó:
PEF vezetõje, illetve
az általa megbízott
vezetõk és
munkatársak.

Áht.;
217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet;
36/1999. (XII. 27.)
PM rendelet.

5.

Bankkivonat
felszerelése.

Áht., Számv. tv.;
217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet;
249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet.

Bankkivonat
felszerelése.

A beérkezéstõl
számított 3
munkanapon belül.

6.

A számviteli
rendszerben a
kifizetés
(bankkivonat) és a
nyilvántartás
összevetése, a
bankkivonat
rögzítésre.
Fõkönyvi feladás,
fõkönyvi napló
ellenõrzése.

Felelõs: PEF IGO
vezetõje; PEF FKKO
vezetõje.
Végrehajtó(k): PEF
IGO; PEF FKKO
munkatársai.
Felelõs: PEF
Számviteli Osztály
vezetõje (SZO).
Végrehajtó(k): PEF
SZO munkatársai.

Áht., Számv. tv.;
217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet;
249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet.

Ellenõrzött listák

Ha nem derül ki
Banki kivonat
beérkezését követõ 3 idõben egy
jogosulatlan banki
munkanapon belül.
tranzakció.

Áht., Számv. tv.;
217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet;
249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet.

Fõkönyvi napló
elkészítése és
ellenõrzése.

Éves ütemterv
alapján.

7.

Felelõsök és
végrehajtók: PEF
IGO; PEF FKKO
kijelölt munkatársai.

Ha a fõkönyvi naplók Fõkönyvi napló,
feladások.
ellenõrzésére nincs
elég idõ vagy az
ellenõrzés felületes.

folyamatos

éves ütemterv
PEF IGO vezetõje;
PEF FKKO vezetõje alapján
által kijelölt
munkatársak, illetve
az érintett vezetõk.
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Utalványozás,
utalványellenjegyzés.

Ellenõrzést végrehajtó

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

Utalványozás,
utalvány-ellenjegyzés
során meg kell
gyõzõdni a szakmai
teljesítésigazolás és
érvényesítés
megtörténtérõl, a
gazdasági esemény
szabályszerû
lebonyolításáról. Ha
az utalványozást vagy
annak ellenjegyzését
végzõ személy nem
ért egyet a kifizetés
szabályszerûségével,
akkor a
jogosítványait csak
írásbeli utasításra
köteles gyakorolni,
melyrõl 8 napon belül
tájékoztatni kell a
minisztert.
Elküldött
utalványrendelet és
átutalási megbízás,
GIRO-bizonylat.

Kockázat

3.

Ellenõrzési pont

Ellenõrzés
gyakorisága

Határidõ

8896

Sorszám

Tevékenység

Felelõs

Jogszabályok

Elõkészítés,
egyes feladat leírása,
dokumentum

Határidõ

Kockázat

Ellenõrzési pont

Ellenõrzést végrehajtó

PEF SZO vezetõje,
illetve az általa
megbízott,
munkafolyamatba
épített ellenõrzést
végzõ munkatársak.
PEF IGO; FKKO
vezetõi, PEF
vezetõje.

Ellenõrzés
gyakorisága

folyamatos

8.

Feladott tételek
fogadása a
fõkönyvben, tételek
könyvelése.

Felelõs: PEF SZO
vezetõje.
Végrehajtó(k): PEF
SZO munkatársai.

Áht., Számv. tv.;
217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet;
249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet.

Gazdasági események Jogszabályokban
Helytelen könyvelés, Számviteli
nyilvántartási
könyvelése.
megjelölt határidõig. nem megfelelõ a
rendszer.
munkafolyamatba
épített ellenõrzés.

9.

Kötelezettség
(pl.: szállítói)
állományváltozás
összeállítása.

Felelõs: PEF IGO;
PEF FKKO vezetõi.
Végrehajtó(k): PEF
IGO; PEF FKKO
kijelölt munkatársai.

Áht., Számv tv.;
217/1998.( XII. 30.)
Korm. rendelet;
249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet.

Kötelezettségeket
összesítõ analitikus
nyilvántartás.

Havonta

Szerzõdések,
Ha nem kerül
analitika.
valamely
kötelezettségvállalás
nyilvántartásba véve.

Áht.;
217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet.

Jóváhagyott
elõlegfelvételi igény
bizonylata.

Folyamatos

Elõleg felvételi
Ha nem a hatályos
jogszabályok alapján igény; engedély
történik.

PEF vezetõje.

folyamatos

Áht.;
217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet;
36/1999. (XII. 27.)
PM rendelet.

Készpénzfelvételi
utalvány kiállítása,
MÁK felé való jelzés
a készpénzigény
összegére, a felvétel
idõpontjára.
Pénztárkönyv, illetve
a számviteli
rendszerben a
pénztármodul
értelemszerû
használata.
Elkészült
utalványrendeletet az
érvényesítõ,
utalványozó,
utalvány-ellenjegyzõ
aláírja.

Az igény elõtt 5
nappal.

Készpénzigény nem Készpénzfelvételi
megfelelõ felmérése. utalvány; pénztári
rovancs.

PEF IGO vezetõje.

alkalmanként

Tárgynap.

Ha a pénztárban
többlet vagy hiány
keletkezik a rossz
adatrögzítés miatt.

Pénztárkönyv;
pénztárbizonylatok.

PEF IGO vezetõje.

folyamatos

Folyamatos.

Ha a kifizetés
dokumentáltsága,
nem teljes körû
(hiányzik az
elõlegfelvételrõl
szóló engedély).

Utalványrendelet.

PEF vezetõje, PEF
IGO vezetõje.

folyamatos

Folyamatos.

Ha a pénztárban
többlet vagy hiány
keletkezik.

Pénztárkönyv;
pénztárbizonylatok.

PEF IGO vezetõje

folyamatos

3.

4.

5.

Kiszállított készpénz
pénztárban való
elhelyezése és a
számviteli
rendszerben való
rögzítése.
Utalványrendelet
elkészítése,
érvényesítés,
utalványozás,
utalványellenjegyzés.

Elõleg kifizetése,
rögzítés a számviteli
rendszerben.

Felelõs: PEF IGO
vezetõje.
Végrehajtó(k):
pénztáros.

Áht., Számv. tv.;
217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet;
249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet.

Felelõsök és
végrehajtók:
Utalványozásra,
utalványellenjegyzésre
jogosult személyek
(kiállító, érvényesítõ,
utalványozó és
ellenjegyzõ).
Felelõs: PEF IGO
vezetõje.
Végrehajtó(k):
pénztáros

Áht.;
217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet.

Kiadott vásárlási
Áhr., Számv. tv.;
217/1998.( XII. 30.) elõleg.
Korm. rendelet;
249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet.

havonta

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

Pénztári kifizetések végrehajtása
1.
Az elõlegfelvételi
Felelõs és
igény jóváhagyása.
végrehajtó(k): PEF
vezetõje, PEF IGO
vezetõje
2.
Készpénzigénylés
Felelõs: PEF IGO
írása a MÁK felé.
vezetõje.
Végrehajtó(k):
PEF IGO megbízott
munkatársa.
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6.

7.

Tevékenység

Az elõleg
felhasználása után
a korábban kiadott
elõleg
visszavételezése
bevételi bizonylat
ellenében (rögzítés a
számviteli
rendszerben).
Fõkönyvi feladás

Felelõs: PEF IGO
vezetõje.
Végrehajtó(k):
pénztáros.

Jogszabályok

Áht., Számv. tv.;
217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet;
249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet.

Áht., Számv. tv.;
Felelõs: PEF SZO
vezetõje és az általa 217/1998. (XII. 30.)
kijelölt munkatársak. Korm. rendelet.
249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet.
Felelõs: PEF
vezetõje, illetve a
tárgyieszközbeszerzésben érintett
vezetõk.
Végrehajtó(k):
PEF SZO vezetõje,
illetve munkatársai.

Áht., Számv. tv.,
Vtv.;
217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet;
254/2007. (X. 4.)
Korm. rendelet;
249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet.

Elõkészítés,
egyes feladat leírása,
dokumentum

Határidõ

Folyamatos.
Elõleggel való
elszámoltatás
lebonyolítása,
korábban kiadott
elõleg visszavétele,
illetve számla alapján
történõ elszámolás
rögzítése a számviteli
rendszerben.
Fõkönyvi napló.
Ütemterv alapján.

A nyilvántartáshoz
szükséges
bizonylatok (számla,
szerzõdés, üzembe
helyezési okmány)
összegyûjtése az
adatrögzítéshez.

Az eszköz és a
bizonylatok
átvételétõl számított 5
napon belül.

Kockázat

Ellenõrzési pont

Ellenõrzést végrehajtó

Ha nem kerül a
bevételezésrõl
kiállításra bizonylat.

Pénztárkönyv;
pénztárbizonylatok.

PEF IGO vezetõje.

Ha a feladás adatai
pontatlanok.

Fõkönyv.

PEF ISZO vezetõje.

Ha az eszköz
nyilvántartásba
vételéhez szükséges
adatok csak részben
találhatok meg a
bizonylatokon
(szállítólevél,
számla). Üzembe
helyezések
bizonylatolásának
késedelmessége.

Szerzõdés;
megrendelés.

PEF vezetõje, PEF
SZO vezetõje.

Ellenõrzés
gyakorisága

folyamatos

folyamatos

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

Vagyongazdálkodás
1.
A tárgyi eszköz
nyilvántartásba
vételéhez szükséges
elõkészítés,
bizonylatok
továbbítása.

Felelõs

8898

Sorszám
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Tevékenység

Felelõs

Jogszabályok

Az adatok rögzítése a
számviteli
rendszerben és
bevételezési bizonylat
kinyomtatása.

Felelõs: PEF SZO
vezetõje.
Végrehajtó(k): PEF
SZO munkatársai.

Áht., Számv. tv.,
Vtv.;
217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet;
254/2007. (X. 4.)
Korm. rendelet;
249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet.

3.

A bevételi
Felelõs és
bizonylatok aláírása. végrehajtó(k): PEF
SZO vezetõje.

4.

A bevételezés
iratainak lefûzése,
illetve továbbítása.

5.

Adatok feladása a
fõkönyv felé.

Áht., Számv. tv.;
217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet;
249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet.
Áht., Számv. tv.;
217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet;
249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet.
Számv. tv.;
249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet.

6.

Felelõs: PEF SZO
vezetõje.
Végrehajtó(k): PEF
SZO munkatársai.

Számv. tv.;
249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet.

Kockázat

Ellenõrzési pont

Ellenõrzést végrehajtó

Ellenõrzés
gyakorisága

Az eszköz és a
bizonylatok
átvételétõl 10
munkanap.

Az eszköz leltári
azonosítója minden
esetben kerül-e az
eszközre;
az eszközök
mozgásából eredõ
átvezetések
megtörténnek-e a
számviteli
rendszerben (személy
változása, költözés);
rossz az
eszközcsoportba
sorolás.

PEF SZO vezetõje.
Leltári azonosító;
tárgyieszközanalitika,
bevételezéssel
kapcsolatban kiállított
számviteli
bizonylatok.

folyamatos

Folyamatos.

Ha a bevételezési
bizonylat aláírása
késedelmesen
történik meg.

Bevételezési
bizonylat.

PEF vezetõje.

negyedévente,
szúrópróbaszerûen

Bizonylatok tárolása Iktatás.
nem biztosított a
jogszabályban
rögzített határideig.

PEF vezetõje.

évente

Folyamatos.
Tárgyieszközbeszerzéshez
kapcsolódó archivált
iratok.
Analitika adatainak
feladása a fõkönyv
felé.

Havonta.

Ha a feladott adatok
nem valósak.

Analitikafõkönyv.

PEF SZO vezetõje.

havonta

Amortizáció
elszámolása.

Negyedévente.

Ha téves a
paraméterezés az
informatikai
rendszerben.

Rendszerparaméterek.

PEF SZO vezetõje.

negyedévente

8899

Felelõs: PEF SZO
vezetõje.
Végrehajtó(k): PEF
SZO munkatársai.
Idõszaki amortizáció Felelõs: PEF SZO
vezetõje.
elszámolása (a
Számv. tv.-nek
Végrehajtó(k): PEF
megfelelõ
SZO munkatársai.
amortizációt a
számviteli rendszer
automatikusan
elszámolja).

Bevételezési
bizonylatok kiállítása,
adatok rögzítése a
tárgyieszközanalitikában.
Kis értékû tárgyi
eszköz (100 E Ft
alatti érték)
költségként egy
összegben
elszámolásra kerül.
A személyes
használatra kiadott
értékhatáros eszközök
(mobiltelefon,
notebook stb.) esetén
átvételi bizonylat
kitöltése és aláíratása,
valamint az
értékhatáros eszközök
könyvébe való
rögzítés és az átvevõ
által való aláírás is
szükséges. (Ilyen
esetekben a
számviteli rendszerben név szerint
rögzítik az átvevõt.)
Aláírt bevételezési
bizonylat.

Határidõ

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

2.

Elõkészítés,
egyes feladat leírása,
dokumentum

2008/50. szám

Sorszám

Tevékenység

Felelõs

Jogszabályok

Elõkészítés,
egyes feladat leírása,
dokumentum

Határidõ

Kockázat

Ellenõrzési pont

Ellenõrzést végrehajtó

Ellenõrzés
gyakorisága

Felelõs: PEF SZO
vezetõje.
Végrehajtó(k): PEF
SZO munkatársai.

Számv. tv., Vtv.;
249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet;
254/2007. (X. 4.)
Korm. rendelet.

Tárgyi eszköz
Folyamatos.
átadás-átvétele,
mozgatási
bizonylatok kiállítása.

8.

A tárgyi eszközök
alapadatainak, státusa
módosulásának
rögzítése a
tárgyieszköznyilvántartási
rendszerben.
Bizonylat nyomtatása
és lefûzése.

Felelõs: PEF SZO
vezetõje.
Végrehajtó(k): PEF
SZO munkatársai.

Számv. tv., Vtv.;
249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet;
254/2007. (X. 4.)
Korm. rendelet.

Tárgyi eszköz
alapadatainak,
státusváltozásainak
dokumentálása.

Folyamatos.

Felelõs: PEF SZO
vezetõje.
Végrehajtó(k): PEF
SZO munkatársai.
Felelõs: PEF SZO
vezetõje.

Számv. tv.;
249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet.

Nyomtatott és
lefûzött bizonylatok
tárolása.

Folyamatos.

Áht., Számv. tv.,
Vtv.;
217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet;
254/2007. (X. 4.)
Korm. rendelet;
249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet.
Áht., Számv. tv.,
Vtv.;
217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet;
254/2007. (X. 4.)
Korm. rendelet;
249/2000.(XII. 24.)
Korm. rendelet.
Áht., Számv. tv.,
Vtv.;
217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet;
254/2007. (X. 4.)
Korm. rendelet;
249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet.
Áht., Számv. tv.;
217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet;
249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet.

Eladás, átadás
elõkészítésének
dokumentációja.

–

Ha az értékfelmérés
nem pontos.

Elõkészítõ
dokumentációk.

Számla és bizonylat
az eladásról,
átadásról.

Eseti.

Ha az értékesítés,
vagyonátadás nem
jogszerûen történik.

Értékesítéshez,
Miniszter vagy az
átadáshoz kapcsolódó általa kijelölt
teljes dokumentáció. személy, vagy
szervezet.

eseti

Analitikus
Az értékesítéstõl,
nyilvántartási
átadástól számított 8
rendszerben rögzíteni napon belül.
kell a kivezetéssel
kapcsolatos adatokat.

A vagyonnyilvántartás nem a
valós adatokat
tartalmazza, mivel a
kivezetés elmaradt.

Fõkönyv, analitika,
alapbizonylatok
összevetése.

PEF vezetõje.

félévente

Feladás a fõkönyv
felé.

Nem minden
eszközmozgás kerül
rögzítésre eladáskor
és értékesítéskor az
analitikában, ezért a
feladás is pontatlan.

Gazdasági
eseményhez
kapcsolódó
számviteli
alapbizonylatok,
fõkönyv, analitika.

PEF SZO vezetõje.

feladásonként

9.

10.

Az eladás, illetve
átadás elõkészítése
(értékfelmérése).

Végrehajtó(k): PEF
SZO munkatársai.

11.

Eladás, átadás
lebonyolítása, számla,
illetve bizonylat
kiállítása.

Felelõs: közjogi és
koordinációs
szakállamtitkár és a
PEF vezetõje.
Végrehajtó(k):
PEF munkatársai.

12.

Az eladás, illetve az
átadás adatainak
rögzítése az
analitikus
nyilvántartási
rendszerben.

Felelõs: PEF SZO
vezetõje.
Végrehajtó(k): PEF
SZO munkatársai.

13.

Az adatok feladása a Felelõs: PEF SZO
fõkönyvhöz.
vezetõje.
Végrehajtó(k): PEF
SZO munkatársai.

Havonta.

Ha az eszközök
mozgatásáról a PET
SZO nem értesül.
Eszközmozgásról
nem készül határidõre
bizonylat.
Ha nem jut el az
eszközökben beálló
változás a számviteli
területre.

Leltár, analitika
összehasonlítása.

Eszközadatváltoztatásához
kapcsolódó
alapbizonylat
adatainak
megjelenése az
analitikában.
Ha a bizonylat õrzése Iktatás.
nem garantált.

PEF SZO vezetõje.

folyamatos

PEF SZO vezetõje.

folyamatos

PEF SZO vezetõje.

évente

Közjogi és
koordinációs
szakállamtitkár.

eseti

2008/50. szám

Az érintett egységek
jelzése alapján a
tárgyi eszköz
átadás-átvételi,
mozgatási
bizonylatok kiállítása.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

7.

8900

Sorszám

14.

15.

Tevékenység

Felelõs

Vagyongazdálkodási Felelõs: PEF
vezetõje.
beszámoló
elkészítése.
Végrehajtó(k):
PEF SZO vezetõje és
munkatársai.
Vagyongazdálkodási Felelõs: közjogi és
koordinációs
beszámoló
szakállamtitkár.
jóváhagyása és
továbbítása az MNV Végrehajtó(k): PEF
Zrt. felé.
vezetõje.

2.

Követelés elõírása a
pénzügyi és a
számviteli
rendszerben.

3.

Követelések
könyvelése (befolyt
bevételek kezelése,
folyószámlák
vezetése).

4.

Fizetési felszólítás
kiküldése, ha a
fizetési késedelem
eléri a 30 napot.

5.

Követeléseket
tartalmazó analitika
negyedéves
összesítése és
feladása.

Áht., Számv. tv.;
217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet;
249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet.
Áht.;
217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet;
249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet.

Elõkészítés,
egyes feladat leírása,
dokumentum

Határidõ

Ellenõrzési pont

Ellenõrzést végrehajtó

Vagyongazdálkodási PEF vezetõje.
beszámolótovábbítás
idõpontja.

Vagyongazdálkodási Jogszabályban
rögzített határidõ
beszámoló
elõtt 5 nappal.
elkészítése.

Ha a
vagyongazdálkodási
beszámoló nem
készül el határidõre.

Vagyongazdálkodási Jogszabályban
beszámoló.
rögzített határidõre.

Vagyongazdálkodási Vagyongazdálkodási Miniszter.
beszámoló.
beszámolót nem
továbbítják az MNV
Zrt. felé, vagy nem
tartják be a
jogszabályban
rögzített határidõt.
Téves
számla-elõkészítõ
bizonylat, téves
alapadat.
Hibás adattartalomra
épülõ elszámolás.
A munkatársakkal
való elszámolásokhoz
kapcsolódó adatok
nem teljeskörûek.
Ha a Számv. tv.-ben
meghatározott
határidõ nincs
betartva.

Felelõs: PEF
vezetõje.
Végrehajtó: PEF
kijelölt vezetõi és
munkatársai.

Áht., Számv. tv.;
217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet;
249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet.

Folyamatos.
Követeléshez
kapcsolódó
bizonylatok kiállítása.

Felelõs: PEF IGO,
FKKO és SZO
vezetõje
Végrehajtó(k): PEF
IGO; FKKO, és SZO
munkatársai
Felelõs: PEF SZO
vezetõje.
Végrehajtó: PEF SZO
munkatársai.

Áht., Számv tv.;
217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet;
249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet.

Követelés elõírása a
számviteli
rendszerben.

Folyamatos.

Követelés
könyvelése.

Folyamatos.

Fizetési felszólítás.

Folyamatos.

Áht., Számv tv.;
217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet;
249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet.
Áht., Számv. tv.;
Felelõs: PEF SZO
vezetõje.
217/1998.( XII. 30.)
Végrehajtó: PEF SZO Korm. rendelet;
munkatársai.
249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet.
Áht., Számv. tv.;
Felelõs: PEF SZO
vezetõje.
217/1998. (XII. 30.)
Végrehajtó: PEF SZO Korm. rendelet;
vezetõje; PEF SZO
249/2000. (XII. 24.)
munkatársai.
Korm. rendelet.

Kockázat

Folyamatos.
Követeléseket
tartalmazó analitikus
nyilvántartás
vezetése.

Ellenõrzés
gyakorisága

évente

évente

Követeléshez
kapcsolódó
bizonylatok
alapdokumentumok.

PEF vezetõje.

folyamatos

Alapbizonylatok és
könyvelés
összevetése.

PEF vezetõje, IGO,
FKKO és SZO
vezetõi.

folyamatos

Ha a könyvelés nem
naprakész.

Számviteli rendszer, PEF SZO vezetõje.
gazdasági események
alapdokumentációjának összevetése.

folyamatos

Késedelmes
felszólítás;
a követelések nem
behajthatóak.

Számviteli rendszer.

PEF SZO vezetõje.

folyamatos

Ha az adatfeldolgozás Számviteli rendszer.
nem naprakész.

PEF SZO vezetõje.

folyamatos

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

Követelések nyilvántartása
1.
Követelést tartalmazó
bizonylatok
elkészítése.
(a követelés
keletkezhet
különbözõ, az ÖM-et
és fejezetet érintõ
elszámolásból,
adásvételbõl).

Jogszabályok

2008/50. szám

Sorszám
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Tevékenység

Felelõs

Fõkönyv zárásának elõkészítése
1.
Készpénz-helyettesítõ Felelõs: PEF IGO
vezetõje.
kincstári
folyószámlák
Végrehajtó: PEF IGO
(intézményi,
munkatársai.
fedezetbiztosítási,
VIP-számlák)
nyilvántartása,
karbantartása,
feltöltése.
Felelõs: PEF SZO
2.
Könyvelést követõ
vezetõje.
egyeztetések,
ellenõrzések.
Végrehajtó: PEF SZO
munkatársai.

Jogszabályok

Elõkészítés,
egyes feladat leírása,
dokumentum

Határidõ

Kockázat

Ellenõrzési pont

Kincstári
folyószámlaegyenleg.

Kincstári
folyószámlakimutatás.

Folyamatos.

Fedezetbiztosítás
felesleges
elkülönítéssel;
pénzeszköz nem
idõben történõ
feloldása.

Áht., Számv. tv.;
217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet;
249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet.

Fõkönyvi kivonat,
könyvelési naplók,
analitikák
egyeztetése.

Havonta.

A havi egyeztetések
tényét dokumentálni
kell (ki, mikor, mit,
kivel egyeztetett, ha
eltérés volt, miként
történt annak
rendezése).
Analitikus
A nyilvántartások
nyilvántartások;
nem valósak, nem
minden esetben került leltár.
sor a módosítások
karbantartására;
az eszközök
értékelése mennyiben
felel meg a
valóságnak.
–
Számviteli
nyilvántartási
rendszer.

3.

Fõkönyvi analitikák
összeállítása.

Felelõs: PEF érintett
osztályainak vezetõi.
Végrehajtó: PEF
érintett osztályainak
munkatársai.

Áht., Számv. tv.;
217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet;
249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet.

Fõkönyvi analitikák
összeállítása.

Havonta.

4.

Fõkönyvi számlák
zárása.

Felelõs: PEF SZO
vezetõje.
Végrehajtó: PEF SZO
munkatársai.

Áht., Számv. tv.;
217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet;
249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet.

Fõkönyvi számlák
lezárása.

Jogszabályban elõírt
határidõ.

Egyeztetés idõ
hiányában felületes
vagy elmarad.

Ellenõrzés
gyakorisága

PEF vezetõje.

folyamatos

PEF SZO vezetõje.

havonta egyszer

PEF vezetõje.

évente

PEF vezetõje.

évente

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

Áht.;
217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet;
249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet.

Ellenõrzést végrehajtó

8902

Sorszám
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Tevékenység

Felelõs

Felelõs: PEF vezetõje Számv. tv.;
által kijelölt vezetõk. 249/2000. (XII. 24.)
Végrehajtó(k): PEF Korm. rendelet.
vezetõje által kijelölt
vezetõk és
munkatársaik.

A leltározási ütemterv
elkészítése.
A feladat fõbb részei
(értelemszerûen):
leltárkörzetek
kijelölése;
leltározók kijelölése;
leltár idõpontjainak
és kiértékelésének
kijelölése.

2.

A leltározási ütemterv Felelõs: PEF
jóváhagyása.
vezetõje.
Végrehajtó(k): PEF
vezetõi és
munkatársai.

3.

Leltározási utasítások Felelõs: PEF
elkészítése.
vezetõje.
Végrehajtó(k): PEF
kijelölt vezetõi,
munkatársai.
Leltározási utasítások Felelõs: PEF
jóváhagyása.
vezetõje.
Végrehajtó(k): PEF
kijelölt vezetõi és
munkatársai.

5.

Felelõs: PEF
vezetõje.
Végrehajtó(k): PEF
kijelölt munkatársai.

Számv. tv.;
249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet.

Számv. tv.;
249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet.

Erõforrások
felmérése arra
vonatkozóan, hogy
a leltározási
tevékenységet
teljeskörûen saját
erõbõl, vagy külsõs
cég bevonásával
együtt lehetséges
elkészíteni.
(Leltározók
kijelölése) Leltározási
tevékenység
különbözõ
idõpontjainak, illetve
a leltárkörzetek
meghatározása.
Összeállított
leltározási ütemterv.
Leltározási
ütemtervben foglalt
feladatok
engedélyezése.

Határidõ

Legkésõbb tárgyév
december 15ig.

Kockázat

Fejezeti kezelésû
elõirányzatokra
vonatkozóan a
leltározás gondot
okozhat, ha nem volt
megfelelõen
dokumentálva
a korábban átvett
követelés és
kötelezettségállomány
nyilvántartásának
alapdokumentációja.

Ellenõrzési pont

Ha a leltározás nem
minden leltározandó
eszközre, forrásra
terjed ki.

Jóváhagyott
A leltározási ütemterv A leltározási utasítás
leltározási utasítások. szerint.
jóváhagyásának
hiányában egy
esetleges feladat
elmaradásból fakadó
felelõsségre vonás
nem érvényesíthetõ.
Átvételi elismervény; A leltározási ütemterv Elmarad valahol a
megbízólevél,
leltározási utasítások, szerint.
megbízólevelek
leltározási
átadása.
dokumentáció
átadása, emiatt a
felelõsség utólag nem
érvényesíthetõ.

Ellenõrzés
gyakorisága

PEF vezetõje.

évente

Közjogi és
koordinációs
szakállamtitkár.

évente

Leltározási utasítás,
fõkönyvi kimutatás.

Közjogi és
koordinációs
szakállamtitkár.

évente

Ütemterv
jóváhagyásának
dokumentálása;
leltárszabályzat.

Közjogi és
koordinációs
szakállamtitkár.

évente

Ütemterv egyezõsége Közjogi és
koordinációs
az utasításokkal,
megbízólevelekkel. szakállamtitkár.

évente

Ütemterv,
leltárkörzetet
alátámasztó
dokumentáció.

Ütemterv
A leltározási ütemterv Ha a leltározási
jóváhagyásának
szerint.
ütemterv túl feszes
dokumentálása.
határidõket ír elõ,
amely nem tartható
erõforráshiány miatt.

Elkészített leltározási Leltározás
utasítások.
megkezdése elõtt
minimum 15 nap.

Ellenõrzést végrehajtó

8903

A leltározási utasítást
átvételi elismervény
ellenében meg kell
küldeni: a
leltárfelelõsnek,a
szervezeti egységek
vezetõinek a
leltározásban érintett
dolgozóknak,
leltárellenõröknek.

Áht., Számv. tv.;
217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet;
249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet.
Számv. tv.;
249/2000.( XII. 24.)
Korm. rendelet.

Elõkészítés,
egyes feladat leírása,
dokumentum

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

1.

4.

Jogszabályok
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4. Leltározás, selejtezés

Tevékenység

Felelõs

Jogszabályok

Számv. tv.;
Felelõs: PEF
vezetõje.
249/2000. (XII. 24.)
Végrehajtó(k): PEF Korm. rendelet.
vezetõje által
megbízott vezetõ(k).

7.

A leltár felvétele.

Számv. tv.;
Felelõs:
leltárcsoportok
249/2000. (XII. 24.)
vezetõi; a követelések Korm. rendelet.
és kötelezettségek
leltározásáért a PEF
SZO vezetõje.
Végrehajtó(k):
Leltárcsoport tagjai;
PEF SZO
munkatársai.

8.

A leltárak értékelése,
egyeztetése,
a különbözetek
megállapítása.

Felelõs: PEF vezetõje Számv. tv.;
és az általa kijelölt
249/2000. (XII. 24.)
vezetõk.
Korm. rendelet.
Végrehajtó(k): SZO
munkatársai.

9.

A különbözetek
okainak vizsgálata.

Felelõs: PEF
vezetõje.
Végrehajtó(k):
Leltárcsoport tagjai;
a leltárkülönbözettel
érintett szervezeti
egységek vezetõi.

Számv. tv.;
249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet.

Kockázat

A leltározási ütemterv A szervezeten belül
szerint.
érzékelhetõ
munkaterhelés miatt a
leltárfelvétel gyors
végrehajtása kerülhet
elõtérbe a
pontossággal
szemben.
A leltározási ütemterv Ha a szervezeti
A leltározás
szerint.
változások, illetve
bizonylatai:
költözések miatt a
leltárfelvételi ív
leltárívek, és a
leltárfelvételi
valóság között
összesítõ.
jelentõs lehet az
eltérés.
Ha a leltárfelvétel
alatt az
eszközmozgások nem
szüntethetõk meg.
Ha az eszközökhöz
kapcsolódó
azonosítók nem
olvashatók le, vagy
nem szerepelnek
rajta.
Leltározás során
felmerülõ
összeférhetetlenség
(leltározásban részt
vevõk közötti
összeférhetetlenségi
szabályok
betartásának hiánya).
A leltározási ütemterv A szervezeti
Leltáregyeztetések
változások, illetve
elvégzését követõen szerint.
költözések miatt a
meg kell állapítani a
leltárívek és a valóság
leltárkülönbözeteket,
között jelentõs lehet
el kell végezni azok
az eltérés, mely
értékelését.
megnehezítheti a
munkát.
A leltározási ütemterv Ha az ÖM
Ki kell vizsgálni a
szabályozási
leltáreltérések okait, szerint.
hiányossága miatt a
ha lehetséges, akkor
felelõsök
meg kell állapítani
megállapítása nem
felelõsök neveit.
lehetséges.
Leltározási
jegyzõkönyv.
Felkészítõ anyag,
leltárhoz szükséges
szigorú számadású
bizonylatok
elkészítése, kiadása.

Ellenõrzési pont

Ellenõrzést végrehajtó

Ellenõrzés
gyakorisága

Belsõ szabályozás a
leltárfelvételrõl,
ütemterv,
leltárbizonylatok
alaki feltételeinek
teljesülése.

PEF vezetõje.

évente

Leltározásbizonylatok teljes
körû kitöltése.
A leltáridõszak alatt
bekövetkezett
vagyoni változások
rögzítése, követése.
A leltárfelvétel
szúrópróbaszerû
visszaellenõrzése.

Leltárcsoport
vezetõje,
a leltárfelelõs, és
a PEF vezetõje.

évente

Leltárfelvételi ív;
munkatársi
nyilatkozat

PEF vezetõje.

évente

Érintett vezetõk
nyilatkozatai.

Közjogi és
koordinációs
szakállamtitkár.

évente

2008/50. szám

A leltárban részt
vevõk felkészítése,
leltárívek kiadása.

Határidõ

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

6.

Elõkészítés,
egyes feladat leírása,
dokumentum
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Sorszám

10.

11.

Tevékenység

Közjogi és
koordinációs
szakállamtitkár
indoklást is
tartalmazó javaslata
alapján a miniszter
határozattal dönt a
dolgozókat terhelõ
hiány összegének
megtérítésérõl.
A leltározást
alátámasztó egyes
bizonylatok 10 évig
való megõrzése.
A feleslegessé vált,
vagy hasznosításra
alkalmatlannak
minõsített
vagyontárgyak
elõkészítése
selejtezésre.

13.

A selejtezési eljárás
lefolytatása.

Jogszabályok

Elõkészítés,
egyes feladat leírása,
dokumentum

Határidõ

Kockázat

Ellenõrzési pont

Ellenõrzést végrehajtó

A leltározási ütemterv Nehezen bizonyítható A javaslatokhoz
szerint.
a hiányok esetében a tartozó határozatok.
gondatlanság.

Felelõs: miniszter
Végrehajtó(k):
miniszter

Számv. tv.;
249/2000.(XII. 24.)
Korm. rendelet.

Határozat a
különbözet
rendezésének
módjáról.

Felelõs: PEF
vezetõje.
Végrehajtó(k): PEF
iktatásért felelõs
munkatársai.
Felelõs: PEF
vezetõje.
Végrehajtó(k): a
selejtezési szabályzat
elõírásai szerint.

Számv.tv.;
249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet.

Bizonylatok iktatása, A leltározási ütemterv Ha a bizonylatok
irattározása, õrzése. szerint.
elvesznek, utólagos
ellenõrzése a
leltárnak emiatt nem
lehetséges.

Számv. tv., Vtv.;
249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet;
254/2007. (X. 4.)
Korm. rendelet.

Felelõs: a selejtezési
bizottság vezetõje.
Végrehajtó(k): a
selejtezési bizottság
tagjai.

Számv. tv., Vtv.;
249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet;
254/2007. (X. 4.)
Korm. rendelet.

A megjelölt
jogszabályok és az
ÖM hatályos
selejtezési
szabályzata alapján, a
leltározást
megelõzõen elõ kell
készíteni a nem
hasznosítható,
feleslegessé vált
vagyontárgyak
jegyzékét.
A selejtezési
bizottság a
jogszabályok, az ÖM
selejtezési
szabályzata alapján,
valamint az
elõkészített
selejtezési jegyzék
ismeretében
lefolytatja a
selejtezést.

Iktatás, leltározási
bizonylatok.

Ellenõrzés
gyakorisága

évente

ÖM Ellenõrzési
Fõosztálya (EF).

minimum
5 évente egyszer

Évente: január 1-je és Ha a használhatatlan,
feleslegessé vált
szeptember 10-e
termékek jegyzéke
között.
pontatlan és nem
készül el határidõre.

Közjogi és
Az ÖM selejtezési
koordinációs
szabályzata.
A nem hasznosítható, szakállamtitkár.
feleslegessé vált
vagyontárgyak
jegyzéke és a
kapcsolódó iratok.

évente

Ha a selejtezés nem
A selejtezéssel
összefüggõ iratokban az elõírásoknak
megfelelõen történik.
meghatározott
határidõk.

A selejtezés
lefolytatása során
készült iratok,
elõírások.

A PEF vezetõje.

évente

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

12.

Felelõs
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Sorszám
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Sorszám

Tevékenység

Felelõs

Jogszabályok

Könyvvezetés
utóellenõrzése

Felelõs: PEF SZO
vezetõje.
Végrehajtók: SZO
munkatársai.

Számv. tv.;
249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet.

2.

Fõkönyvi kivonat
egyeztetése.

Számv. tv.;
249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet.

3.

Negyedéves és
háromnegyedévi
mérlegjelentés
összeállítása.

Felelõs: PEF SZO
vezetõje.
Végrehajtók: SZO
munkatársai.
Felelõs: PEF
vezetõje.
Végrehajtók: SZO
vezetõje és
munkatársai.

4.

Féléves beszámoló
összeállítása
kiegészítõ
mellékletek,
intézményi
költségvetési és
fejezeti beszámoló
szöveges indoklása
nélkül.

Felelõs: PEF
vezetõje.
Végrehajtók: SZO
vezetõje, illetve
munkatársai.

Számv. tv.;
249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet.

Számv. tv.;
249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet.

Fõkönyvi számlák
forgalmi adatainak
áttekintése,
utóellenõrzés során
kiválasztott gazdasági
események
könyvelésének
újraellenõrzése.
Fõkönyvi naplók és
fõkönyvi kivonatok
egyeztetése.

Határidõ

Kockázat

Utóellenõrzés
idõhiány miatt csak
szûk területre
terjedhet ki.

Negyedéves és
háromnegyedéves
mérleg leadás elõtt
minimum 5 nappal.

Ha az egyeztetés nem Fõkönyvi naplók és
teljes körû.
fõkönyvi kivonatok.

április 20.
október 20.

Ellenõrzést végrehajtó

PEF SZO vezetõje.
Számviteli
nyilvántartási
rendszer, kiválasztott
gazdasági események
alapbizonylatai.

Negyedéves és
háromnegyedéves
mérleg leadás elõtt
minimum10 nappal.

Ha a könyvelés
szabályszerûsége nem
megfelelõ.
Ha a fejezeten belül
nem kizárólag az ÖM
végzi a fejezeti
elõirányzati sorok
könyvelését.
Ha a külsõ
könyvelésben részt
vevõk által a
határidõk betartására
nem kerül sor.
Ha a könyvelés
MÁK köriratában
Féléves és éves
szabályszerûsége nem
intézményi és fejezeti meghatározott
fejezeti beszámolási megfelelõ.
beszámoló
határidõ elõtti 5 nap. Ha fejezeten belül
elkészítése,
(könyvviteli mérleg,
nem kizárólag az ÖM
pénzforgalmi jelentés,
végzi a fejezeti
pénzforgalmi jelentés
elõirányzati sorok
tájékoztató adatai,
könyvelését.
elõirányzatHa a külsõ
maradvány).
könyvelésben részt
vevõk által a
határidõk betartására
nem kerül sor.
Évközi
mérlegjelentés
(negyedévi és
háromnegyedévi)
elkészítése.

Ellenõrzési pont

Ellenõrzés
gyakorisága

negyedévente

PEF SZO vezetõje.

negyedévente

Számviteli rendszer
rögzített könyvviteli
adatai.
Átadott könyvelési
adatok.

Közjogi és
koordinációs
szakállamtitkár,
illetve az EF.

évente egyszer

Számviteli
rendszerben rögzített
könyvviteli adatok.
Átadott könyvelési
adatok.

Közjogi és
koordinációs
szakállamtitkár,
illetve az EF.

évente egyszer

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

1.

Elõkészítés,
egyes feladat leírása,
dokumentum
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5. Beszámolás, zárszámadás

2008/50. szám

Tevékenység

5.

2.

A táblázatok
kitöltésének és a
szöveges indoklás
elkészítésének
bekérése.
Felügyelt
intézmények felé
adat- és információszolgáltatási
kötelezettség elõírása.

Jogszabályok

Elõkészítés,
egyes feladat leírása,
dokumentum

Határidõ

Kockázat

Ellenõrzési pont

Ellenõrzést végrehajtó

Ellenõrzés
gyakorisága

Közjogi és
Elõirányzatok
pénzügyi teljesülése. koordinációs
szakállamtitkár.
Szakmai területek
által megküldött
szöveges
beszámolók.

évente

Iktatórendszer.

PEF vezetõje.

évente

Zárszámadási körirat Ha a határidõk túl
feszesre sikerülnek.
ütemezése szerinti
határidõ.

PEF vezetõje.

évente

A zárszámadási
köriratban megjelölt
határidõ elõtt
3–10 nappal.

Közjogi és
koordinációs
szakállamtitkár.

évente

Ha határidõre nem
érkeznek meg a
szakmai beszámolók.
Ha nem megfelelõ
szerkezetben,
struktúrában készül el
a beszámoló.

Számv..tv.;
Felelõs: szöveges
részek tartalmáért, a 249/2000. (XII. 24.)
szakterületekért
Korm. rendelet.
felelõs
szakállamtitkárok;
Pénzügyi-gazdasági
számszaki adatok
összeállításáért a PEF
vezetõje.
Végrehajtói:
szakállamtitkárok, a
fõosztályvezetõk által
kijelölt vezetõk,
munkatársak.

Szakmai beszámoló; A zárszámadási
kiegészítõ melléklet körirat ütemezése
szerinti határidõ.

Felelõs: PEF vezetõje Áht.;
217/1998. (XII. 30.)
Végrehajtók: PEF
Korm. rendelet.
munkatársai

Jogszabályokban
meghatározott
tartalmú
dokumentációk
továbbítása.

MÁK-körirat szerinti Határidõre nem
határidõ
készül el a
beszámoló.

Felelõs: PEF
vezetõje.
Végrehajtó(k): PEF
vezetõje által kijelölt
munkatársak.

Áht.;
217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet;
249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet.

PM zárszámadási
körirat alapján
rögzített fejezeti
határidõk.

Felelõs: PEF
vezetõje.
Végrehajtó(k): PEF
munkatársai.

Áht.;
217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet;
249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet.

Belsõ határidõket
tartalmazó bekérõ
levél elkészítése és
kiküldése.

PM zárszámadási
körirat;
a fejezetre vonatkozó
határidõk és
kitöltendõ táblázatok,
adatlapok.
A belsõ határidõk be A bekért táblázatok
és szöveges anyagok
nem tartása miatt
veszélybe kerülhet a egymással való
koherenciájának
végsõ határidõ
vizsgálata.
betartása.
Megadott belsõ
határidõk teljesülése.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

Az éves beszámoló
kiegészítõ mellékletét
képezõ szakmai
beszámoló elkészítése
(a kiegészítõ
melléklet beépül a
zárszámadás
folyamatába, annak
anyagába).
Kiegészítõ
mellékletek
számszaki adatainak
összeállítása az
intézményi
költségvetési fejezeti
beszámolóhoz.
6.
Az ÖM fejezet
féléves és éves
beszámolójának,
továbbítása a MÁK
felé.
Zárszámadás
1.
A PM zárszámadási
körirat alapján a
fejezeti határidõk
rögzítése.

Felelõs
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Sorszám

8907

3.

4.

6.

A tárgyévi
kötelezettségvállalással terhelt és nem
terhelt költségvetési
maradvány
megállapítása.
(Kötelezettségvállalással nem
terhelt maradvány
visszatartásának
kérelmezése
indoklással.
Maradványkifizetések ütemezése.)
Szöveges szakmai
értékelés elkészítése,
a köriratban
nevesített táblázatok
összeállítása
(kiegészítõ
melléklet).

Felelõs: PEF, illetve
ÖM által felügyelt
intézmények vezetõi.
Végrehajtó(k):
felelõsként felsorolt
szervezetek vezetõi
által megbízott
munkatársak.

Áht.;
217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet;
249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet.

Táblázatok fejezeti
kezelésû
elõirányzatonként;
intézményenként.
Fejezeti összesítés.
Szöveges indoklás a
kötelezettséggel nem
terhelt maradványok
visszatartásához.

Ha nem minden
Részhatáridõk a
bekérõ levél szerint. kötelezettségvállalás
kerül összesítésre.
Végsõ határidõ a
zárszámadási körirat
szerint.

Felelõs: szöveges
részek tartalmáért:
intézmények vezetõi,
szakállamtitkárok;
összeállításért: PEF
vezetõje.
Végrehajtó(k):
intézmények és az
ÖM kijelölt
munkatársai.
Felelõs: PEF
vezetõje.
Végrehajtó(k): PEF
munkatársai.

Áht., Számv. tv.;
217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet;
249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet.

Szakmai értékelés.
Köriratban nevesített
táblázatok
elkészítése.

Részhatáridõk a
bekérõ levél szerint.
Végsõ határidõ a
zárszámadási körirat
szerint.

Áht.;
217/1998. (XII. 30)
Korm. rendelet;
249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet.

Fejezeti szöveges
beszámoló,
zárszámadás
elkészítése.

Zárszámadási
köriratban jelölt
teljesítési határidõk.

Áht.;
217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet;
249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet.

Szöveges
zárszámadás.

Zárszámadási
köriratban jelölt
teljesítési határidõk.

A zárszámadáshoz
bekért
adatszolgáltatás
adatainak
felülvizsgálata,
ellenõrzése, javítása
és összesítése.
A zárszámadási
körirat szerinti
ütemezésben és
formában a PM felé
az elõírt adatszolgáltatás biztosítása.
Normaszövegjavaslat, szöveges
zárszámadás
elkészítése.
Szöveges
zárszámadás
felterjesztése
miniszteri
jóváhagyásra.

Felelõs: közjogi és
koordinációs
szakállamtitkár.
Végrehajtó(k): PEF
vezetõje.

Határidõ

Kockázat

Ha kevés hangsúlyt
kap az értékelés
elkészítése.
Nem azonos tartalmú,
felépítésû
értékelések.
Ha a szöveges
indoklás adatai és a
táblázatok adatai nem
azonosak.
Ha a táblázatok adatai
és a szöveges
indoklásokban
szereplõ adatok
eltérõek.
Ha a normaszöveg
javaslatból
kimaradnak olyan
elemek, amihez
OGY-jóváhagyás
kell.

–

Ellenõrzési pont

Ellenõrzést végrehajtó

Ellenõrzés
gyakorisága

Számviteli rendszer Közjogi és
kötelezettségvállalási koordinációs
szakállamtitkár.
nyilvántartása;
szerzõdések;
intézményektõl
érkezõ
adatszolgáltatások.

évente

Közjogi és
Szakmai értékelés
koordinációs
beérkezése.
Szöveges értékelés és szakállamtitkár.
táblázatok
összevetése.

évente

Táblázatok és
szöveges értékelés
összevetése,
jóváhagyása.

Közjogi és
koordinációs
szakállamtitkár.

évente

Szöveges
zárszámadás.

Miniszter

évente

2008/50. szám

Felelõs
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5.

Jogszabályok

Elõkészítés,
egyes feladat leírása,
dokumentum

Tevékenység

8908

Sorszám

Tevékenység

7.

Zárszámadás
jóváhagyása.

8.

Zárszámadás
továbbítása a PM
felé.

Felelõs

Felelõs: miniszter.
Végrehajtó(k):
miniszter, közjogi és
koordinációs
szakállamtitkár, PEF
vezetõje.
Felelõs: PEF
vezetõje.
Végrehajtó(k): PEF
vezetõje, által kijelölt
munkatársak.

Jogszabályok

Elõkészítés,
egyes feladat leírása,
dokumentum

Határidõ

Áht.;
217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet;
249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet.

Szöveges
Zárszámadási
zárszámadás aláírása. köriratban jelölt
teljesítési határidõ.

Áht.;
217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet;
249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet.

Zárszámadás
továbbítása a PM
felé.

Zárszámadási
köriratban jelölt
teljesítési határidõk.

Kockázat

Ellenõrzési pont

Ellenõrzést végrehajtó

Ellenõrzés
gyakorisága

–

Iktatási rend.

Miniszter.

évente

Ha a zárszámadás
nem érkezik meg
határidõre.

Iktatási rend.

PEF vezetõje.

évente

Sorszám

1.

Tevékenység

Szerzõdés
tartalmának
kidolgozása,
szükséges
szerzõdéses
kötelezettségek
megadása.

Felelõs

Felelõs: szakterületért
felelõs fõosztály
vezetõje (szakmai
területek).
Végrehajtó(k):
szakterületért felelõs
fõosztály munkatársai
(szakmai területek).

Jogszabályok

Ptk., Áht.;
217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet;
224/2000. (XII.19.)
Korm. rendelet;
249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet.

Elõkészítés,
egyes feladat leírása,
dokumentum

Határidõ

Folyamatos.
Lehetõség szerint
elõzetesen
kidolgozott
mintaszerzõdés
készítése, illetve a
korábban elkészült
mintaszerzõdés
kötelezõ alkalmazása.
Szakmailag
kidolgozott
szerzõdéstervezet.

Kockázat

Ha a
szerzõdéstervezet
nem megfelelõen
kidolgozott;
ha az elektronikusan
továbbított és
kinyomtatott
formában
véleményezésre
elküldött
szerzõdéstervezet
eltérõ feltételeket
tartalmaz.

Ellenõrzési pont

Mintaszerzõdések
alkalmazása;
szerzõdéstervezet
véleményezése;
iktatási rend.

Ellenõrzést végrehajtó

Ellenõrzés
gyakorisága

Szerzõdést elõkészítõ folyamatos
vezetõ (aki a
szerzõdéstervezetet
szakmailag
ellenjegyzi).
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6. Kötelezettségvállalás, szerzõdéskötés
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Sorszám

8909

2.

Tevékenység

Elõzetes pénzügyi
fedezetvizsgálat
megadása/továbbítása
jogi ellenjegyzésre
vagy elutasítása,
válasz továbbítása a
szerzõdést
kezdeményezõ
szervezeti egység
felé. Közbeszerzési
szempontból
összeszámíthatósági
szabály vizsgálata.

Felelõs

Felelõs: PEF
vezetõje, vagy az
általa megbízott
vezetõ.
Végrehajtó(k): PEF
kijelölt munkatársai.

Jogszabályok

Áht; Kbt.;
217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet.

Elõkészítés,
egyes feladat leírása,
dokumentum

Határidõ

Nem kerül a fedezet
vizsgálat során
elõzetes
kötelezettségvállaláslekötésre a számviteli
informatikai
rendszerbe és a
kifizetés
megtörténtekor már
nincs az adott
elõirányzaton fedezet.
Helytelenül állapítják
meg az
összeszámítási
értékhatárt, vagy nem
továbbítják annak
eredményét.

Ellenõrzési pont

Fedezetigazolásról
szóló bizonylat,
összeszámítási
értékhatár elérésérõl
szóló nyilatkozat,
iktatási rend.

Ellenõrzést végrehajtó

PEF
fõosztályvezetõje
által megbízott
vezetõ.

Ellenõrzés
gyakorisága

folyamatos

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

Beérkezéstõl
Pénzügyifedezetszámított 3
igazolás kiállítása,
munkanapon belül.
továbbítása a jogi
ellenjegyzésért
felelõs szervezeti
egység felé.
„Rögzített státusú
szerzõdés” (elõzetes
kötváll.) a számviteli
rendszerben.
Közbeszerzési eljárás
során alkalmazandó
összeszámítási
értékhatár
meghaladása esetén
visszajelzés a
kezdeményezõ
szervezeti egység felé
az eljárás
lebonyolítása
érdekében.

Kockázat

8910

Sorszám

2008/50. szám

Jogszabályok

Elõkészítés,
egyes feladat leírása,
dokumentum

Felelõs

3.

Szerzõdéstervezet
jogi ellenjegyzése,
ennek érdekében a
szerzõdéstervezet
megküldése a
PEF-nek vagy
a JOF-nak.
Közbeszerzési eljárás
megtörténtének
vizsgálata.

Felelõs: a közjogi és
koordinációs
szakállamtitkár.
Végrehajtó(k): a
fejezeti kezelésû
elõirányzatok
felhasználásáról
szóló, valamint az
ÖM hivatali
szervezetei
kötelezettségvállalási
szabályzatban
megjelölt, vagy annak
felhatalmazása
alapján megbízott
jogi végzettségû
személyek.

Ptk., Áht., Kbt.;
217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet;
224/2000. (XII.19.)
Korm. rendelet;
249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet.

Szerzõdéstervezet.
Jogi szempontból
megfelelõ
szerzõdéstervezet, a
szerzõdéstervezetben
megjelenõ jogi
személy
cégbejegyzésének,
vállalkozói
engedélyének, illetve
tevékenységi
körének,
engedélyköteles
tevékenység esetében
az engedély
meglétének, kötelezõ
kamarai tagság esetén
a kamarai tagsági
igazolás ellenõrzése,
a céginformációs
rendszerbõl a csõd,
felszámolási,
végelszámolási,
végrehajtási eljárások
figyelése, a
lefolytatott
közbeszerzési eljárás
megtörténtének
vizsgálata. Jogi
ellenjegyzés.

Folyamatosan, a
beérkezéstõl
számított 8 napon
belül.

4.

Pénzügyi
ellenjegyzés
megadása vagy
visszautasítása, az
ellenjegyzést
követõen a szerzõdés
továbbítása a
kötelezettségvállaló
felé.

Felelõs: pénzügyi
ellenjegyzéssel
felhatalmazott
személy.
Végrehajtó(k): PEF
vezetõje.

Ptk., Áht.;
217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet;
224/2000. (XII.19.)
Korm. rendelet;
249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet.

Átdolgozandó a
szerzõdéstervezet
(1. lépés újra).

Folyamatos,
a beérkezéstõl
számított 8 napon
belül.

Pénzügyileg
ellenjegyzett
szerzõdés továbbítása
a kötelezettségvállaló
felé.

Határidõ

Ellenõrzés
gyakorisága

Kockázat

Ellenõrzési pont

Ellenõrzést végrehajtó

Ha a
szerzõdéstervezet jogi
véleményezése
elmarad.
Jogi vélemény nem
vagy nem
teljeskörûen kerül
beépítésre a
szerzõdéstervezetbe.
A szerzõdéstervezet
elõzményeirõl, vagy
az elsõ körben kiment
jogi véleményrõl az
érintett ügyintézõnek
nincs információja.
A cég nem
bejegyzett, vagy
felszámolási,
végelszámolási,
illetve csõdeljárás
alatt van,
szerzõdéstervezetben
megjelölt
tevékenység
végzésére nem
jogosult, melyet a
kontroll esetleges
elmulasztása miatt a
döntéshozók
figyelmen kívül
hagynak.
Közbeszerzési eljárás
megtörténtének
hiánya a kontroll
elmaradása esetén
nem derül ki.
Pénzügyjogilag a
szerzõdés nem
megfelelõ, de
ellenjegyzésre kerül.
Ha jogi ellenjegyzés
nélkül kerül sor a
pénzügyi
ellenjegyzésre, így a
szükséges (jogi
ellenjegyzés során
ellátandó kontroll
nem érvényesül.

Jogi vélemény;
szerzõdéstervezet,
iktatási rend,
Complex vagy más
informatikai rendszer
céghírek adatbázisa,
vagy a cégtõl,
vállalkozótól bekért
cégkivonat,
vállalkozói engedély,
tevékenység
végzésére vonatkozó
engedély, kamarai
nyilvántartás.
Közbeszerzési eljárás
dokumentációja.

PEF, illetve JOF
fõosztályvezetõje
vagy az általa írásban
kijelölt vezetõ, mely
szerzõdésenként
eltérhet, aki a
szerzõdéstervezetet
jogilag ellenjegyzi
vagy visszaküldi.

Folyamatos
feladatellátás
minden
szerzõdéstervezetet érintõen.

Szerzõdés, iktatási
rend.

PEF vezetõje.

folyamatos
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Tevékenység

2008/50. szám

Sorszám

8911

5.

6.

Felelõs

Határidõ

Kötelezettségvállalás
aláírása, szerzõdés
iktatása, továbbítása a
szerzõdõ partner, a
pénzügyi és jogi
ellenjegyzõ,
szerzõdéskötést
kezdeményezõ
szervezeti egység
felé.
Kötelezettségvállalás
rögzítése a számviteli
rendszerben.
Fedezetigazolás
lefûzése a
szerzõdéssel együtt.
(Kapcsolódás a
könyvvezetés
folyamatához).
A szerzõdés
módosításával együtt
járó
kötelezettségvállalás
módosítása.
(1–6 pontban foglalt
lépések értelemszerû
megtételét követõen.)

Felelõs:
kötelezettségvállalásra jogosult vezetõk.
Végrehajtó(k):
kötelezettségvállalásra jogosult vezetõk.

Ptk., Áht.;
217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet;
224/2000. (XII. 19.)
Korm. rendelet;
249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet.

Aláírt szerzõdés.

Felelõs: PEF vezetõje
vagy az általa
megbízott vezetõ.
Végrehajtó(k): PEF
munkatársai.

Áht., Számv. tv.;
217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet;
249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet.

Aláírt szerzõdés
Számviteli
rendszerben rögzített átvételét követõ 3
kötelezettségvállalás, munkanap.
fedezetigazolás,
szerzõdés tárolása.

Felelõs: PEF
fõosztályvezetõje
vagy az általa
megbízott vezetõ.
Végrehajtó(k): PEF
munkatársai.

Ptk., Áht., Számv. tv.; Megváltozott státusú
217/1998. (XII. 30.) szerzõdés.
Korm. rendelet;
224/2000. (XII.19.)
Korm. rendelet;
249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet.

Folyamatos.

A módosított
szerzõdés
megérkezésétõl
számított
3 munkanap.

Kockázat

Ellenõrzési pont

Ellenõrzést végrehajtó

Ellenõrzés
gyakorisága

Jogi és pénzügyi
folyamatos
Pénzügyi és jogi
Ha a pénzügyi
ellenjegyzés, iktatási ellenjegyzést végzõk.
fedezetvizsgálat,
illetve ellenjegyzések rend.
elmaradnak a
kötelezettségvállalás
elõtt.

Számviteli
Ha a
kötelezettségvállalás nyilvántartási
rendszer
rögzítése elmarad.

Ha a
kötelezettségvállalás-módosítás
elmarad.

PEF vezetõje vagy az folyamatos
általa megbízott
vezetõ.

Módosított szerzõdés; PEF vezetõje.
iktatási rend.

folyamatos

7. Közbeszerzési eljárás bonyolítása
Sorszám

1.

Tevékenység

Éves beszerzési
igények összeírása.

Felelõs

Elõkészítés,
egyes feladat leírása,
dokumentum

Éves közbeszerzési
terv elkészítéséhez
igényfelmérés.

Határidõ

Tárgyév január 31.

Kockázat

Ha nem terjed ki
minden beszerzendõ
eszközre,
szolgáltatásra az
igényfelmérés.

Ellenõrzési pont

Éves igénylista.

Ellenõrzést végrehajtó

PEF vezetõje.

Ellenõrzés
gyakorisága

évente

2008/50. szám

Felelõs: PEF vezetõje Kbt.
a kötelezettségvállalásra jogosult
szervezeti egységek
vezetõinek
bevonásával.
Végrehajtó(k): PEF
és a beszerzésekért
felelõs szervezeti
egységek munkatársa.

Jogszabályok

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

7.

Jogszabályok

Elõkészítés,
egyes feladat leírása,
dokumentum

Tevékenység

8912

Sorszám

Tevékenység

Felelõs

Jogszabályok

Éves igények
összesítése,
egyeztetése és
jóváhagyásának
elõkészítése.

Felelõs: PEF vezetõje Kbt.
által kijelölt vezetõ.
Végrehajtó(k): PEF
munkatársai.

3.

Központi
közbeszerzési
portálon elektronikus
regisztráció,
adatváltozások
folyamatos
elektronikus jelzése.
Közbeszerzési terv
engedélyezése,
nyilvánosságra
hozatala az ÖTM
honlapján.

Felelõs: PEF
vezetõje.
Végrehajtó: PEF
vezetõje és az általa
kijelölt további
vezetõk.

4.

5.

Közbeszerzési terv
módosításának
kérése.

6.

Közbeszerzési terv
módosításának
engedélyezése,
nyilvánosságra
hozatala az ÖM
honlapján.

168/2004. (V. 25.)
Korm. rendelet.

Kbt.
Felelõs: közjogi és
koordinációs
szakállamtitkár.
Végrehajtó(k):
közjogi és
koordinációs
szakállamtitkár, PEF
vezetõje.
Kbt.
Felelõs:
kötelezettségvállalásra jogosult
személy a PEF
vezetõjének
véleményét
figyelembe véve
kezdeményezheti a
terv módosítását.
Végrehajtó(k):
kötelezettségvállalásra jogosult személy és
a PEF vezetõje.
Kbt.
Felelõs: közjogi és
koordinációs
szakállamtitkár.
Végrehajtó(k):
közjogi és
koordinációs
szakállamtitkár, PEF
vezetõje.

Határidõ

Kockázat

Tárgyév február 28.
Jóváhagyható,
összegyûjtött, és
egyeztetett igények
listájának elkészítése.

Ha tévesen kerül
összesítésre a felmért
igény, az összesített
igény nem fedi le a
költségvetési tervben
szereplõ
elõirányzatok teljes
körét.
Ha elmarad, vagy
Adatváltozás
Központi
elektronikus portálon bekövetkeztét követõ késik a regisztráció,
5 munkanapon belül. adatmódosítás,
elektronikus
jogsértés történik.
regisztráció.
Adatváltozások
bejelentése.

Közbeszerzési terv
elfogadásának
dokumentálása,
nyilvánosságra való
hozatala az ÖTM
honlapján keresztül.

Tárgyév április 15ig. –

A kötelezettségvállaló – az eredeti
közbeszerzési tervben
nem szereplõ
közbeszerzési eljárást
megelõzõen –
kezdeményezi a
közbeszerzési terv
módosítását a PEF
vezetõjéhez eljuttatott
levélben, aki a
tervmódosítást
véleményezi.

A közbeszerzési
eljárás megindítását
megelõzõ
15 munkanapon
belül.

Közbeszerzési terv
módosítása
elfogadásának
dokumentálása,
nyilvánosságra való
hozatala az ÖM
honlapján keresztül.

–
A tervmódosítás
benyújtásához képest
15 munkanapon
belül.

Értesítés elmaradása
esetén nem a
megfelelõ
közbeszerzési eljárás
szerepel a tervben,
mivel nem tud
érvényesülni az
összeszámítási
értékhatár.

Ellenõrzési pont

Ellenõrzést végrehajtó

Ellenõrzés
gyakorisága

Éves költségvetési
terv;
éves beszerzési terv.

PEF vezetõje.

évente

Ügyfélkapu,
intézményi adatok
lekérdezése.

PEF vezetõje.

negyedévente
egyszer

Iktatási rend, aláírt
Közjogi és
dokumentum, honlap. koordinációs
szakállamtitkár.

évente

Közbeszerzési terv és PEF vezetõje.
a tényleges
beszerzések
fõkönyvben szereplõ
tételeinek
összehasonlítása.

negyedévente
egyszer

Iktatási rend, aláírt
Közjogi és
dokumentum, honlap. koordinációs
szakállamtitkár.

negyedévente
egyszer
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2.

Elõkészítés,
egyes feladat leírása,
dokumentum

2008/50. szám

Sorszám

8913

7.

8.

Központosított
közbeszerzési körbe
tartozó áruk,
szolgáltatások
beszerzésének három
hónappal korábbi
(sürgõs eljárásnál a
beszerzést
megelõzõen)
bejelentése a
központosított
közbeszerzési
portálon.
Éves statisztikai
összegzés elkészítése,
továbbítása a
Közbeszerzési Tanács
(KT) felé.

Felelõs

Jogszabályok

168/2004. (V.25.)
Felelõs: PEF
Korm. rendelet.
vezetõje.
Végrehajtó:
A PEF vezetõje által
kijelölt munkatársak.

Határidõ

Kockázat

Ellenõrzési pont

Ellenõrzést végrehajtó

Ellenõrzés
gyakorisága

Központosított
közbeszerzési körbe
tartozó termékek,
szolgáltatások
vásárlása elõtt
3 hónappal.

Adatszolgáltatás
elmaradása esetén
nem jogszerû
mûködés.

Központosított
PEF vezetõje.
közbeszerzési portál.

negyedévente
egyszer

Tárgyévet követõ év
Elõzõ év
május 31-ig.
közbeszerzési
adatainak összegzése,
az eredmény
továbbítása a KT felé.

Adatszolgáltatás
elmaradása esetén
nem jogszerû
mûködés.

Iktatási rend.

Közjogi és
koordinációs
szakállamtitkár.

évente

Folyamatos.
A beszerzésben
érdekelt
kötelezettségvállalásra jogosult keretgazda
kezdeményezõ iratot
intéz a PEF
vezetõjéhez a
pénzügyi fedezet
biztosítása érdekében.
Az irathoz csatolni
kell az ajánlati,
részvételi,
ajánlattételi felhívást,
szükség esetén az
elkészített szakmai
dokumentációt.
A közbeszerzést
kezdeményezõnek
intézkednie kell a
bírálóbizottság
tagjainak a
kinevezését érintõen.

A közbeszerzési
eljárás megindítása
magas szakmai és
jogi ismeretet kíván,
az ÖM-en belül kevés
a közbeszerzésben
jártas szakember.

Ajánlati, részvételi,
ajánlattételi felhívás
jogszabályi
követelményeknek
való
megfeleltetésének
ellenõrzése.
Bírálóbizottsági tagok
megbízásának
kontrollja.

eseti
Közjogi és
koordinációs
szakállamtitkár,
illetve az EF vezetõje.

Elektronikus
adatszolgáltatás a
központosított
közbeszerzési
portálon keresztül.
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Kbt.
Felelõs: PEF
vezetõje.
Végrehajtó: a PEF
vezetõje által kijelölt
munkatárs.
Kbt.
Felelõs: egyszerû
Közbeszerzést
kezdeményezõ iratok közbeszerzési
elkészítése, bizottság értékhatár esetében a
tagjainak kijelölése. kötelezettségvállalásra jogosult
vezetõ, nemzeti
közbeszerzési
értékhatárt
meghaladó eljárásnál
közjogi és
koordinációs
szakállamtitkár.
Végrehajtó(k):
egyszerû
közbeszerzési
értékhatár esetében a
kötelezettségvállalásra jogosult
vezetõ által kijelölt
munkatársak, nemzeti
közbeszerzési
értékhatárt
meghaladó eljárásnál
közjogi és
koordinációs
szakállamtitkár által
kijelölt vezetõ(k),
munkatársak.

Elõkészítés,
egyes feladat leírása,
dokumentum

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

9.

Tevékenység

8914

Sorszám

10.

Tevékenység

Pénzügyi
fedezetvizsgálat,
összeszámítási
értékhatár vizsgálata,
közbeszerzési adatlap
aláírása, a
dokumentáció
visszaküldése az
ajánlatkérõ
szakterülethez.

Felelõs

Kbt.
Felelõs: PEF
vezetõje.
Végrehajtó(k): PEF
vezetõje által kijelölt
vezetõk.

Jogszabályok

Elõkészítés,
egyes feladat leírása,
dokumentum

Határidõ

Ha nem történik meg
a pénzügyi
fedezetvizsgálat,
vagy nem rögzítik
az informatikai
rendszerben az
elõzetes
kötelezettségvállalást.
Nem történik meg az
összeszámítási
vizsgálat.

Ellenõrzési pont

Közbeszerzési
adatlap; pénzügyi
fedezetigazolás,
iktatórendszer.

Ellenõrzést végrehajtó

PEF vezetõje.

Ellenõrzés
gyakorisága

folyamatos

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

Az okmányok PEF-re
Pénzügyi fedezet
ellenõrzést követõen való beérkezését
fejezeti és intézményi követõ 8 napon belül.
költségvetési
elõirányzatok terhére
vállalt kötelezettségvállalások
összeszámításának
vizsgálatát kell
elvégezni. Ha a kiírás
megfelel a
jogszabályi
követelményeknek,
akkor közbeszerzési
adatlap aláírása,
elõzetes
kötelezettségvállalási
nyilvántartásba
vétele. Dokumentáció
visszaküldése az
ajánlatkérõ
szakterületnek.

Kockázat

2008/50. szám

Sorszám
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11.

Tevékenység

Hirdetmény
közzététele,
ajánlattevõ,
Közbeszerzési
Értesítõ
szerkesztõbizottsága,
Közbeszerzési
Döntõbizottság
értesítése.

Felelõs

Felelõs: ajánlatkérõ
szervezeti egység
vezetõje, vagy a
közbeszerzést
bonyolító szervezet.
Végrehajtó(k):
közbeszerzést
bonyolító szervezeti
egység munkatársai.

Jogszabályok

Kbt.

Elõkészítés,
egyes feladat leírása,
dokumentum

Közbeszerzési
szabályzatban
meghatározott
idõpont.

Kockázat

Ellenõrzési pont

Ha nem kerül
betartásra a
jogszabályban, illetve
belsõ utasításban
meghatározott
feladat, vagy
határidõ.

Közremûködõ
munkatársak
közbeszerzési
kompetenciái, iktatási
rend, Közbeszerzési
Értesítõ.

Ellenõrzést végrehajtó

Ellenõrzés
gyakorisága

folyamatos
Közjogi és
koordinációs
szakállamtitkár,
illetve az EF vezetõje.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

Egyszerû
közbeszerzési eljárás
esetén az ajánlattételi
felhívást az
ajánlatkérõ szervezeti
egység küldi el az
ajánlattevõknek.
Nyílt, meghívásos,
tárgyalásos
közbeszerzési eljárás
ajánlati, részvételi,
ajánlattételi felhívását
a jogszabályban
nevesített „kérelem”
mellékleteként kell az
ajánlatkérõ szervezeti
egységnek/bonyolító
szervezetnek
megküldeni a
Közbeszerzési
Értesítõ
szerkesztõbizottsága
részére. Hirdetmény
közzétételre való
megküldése –
egyszerûsített eljárás,
illetve hirdetmény
közzététele nélküli
tárgyalásos eljárás
esetén – a
Közbeszerzési
Értesítõ szerkesztõbizottságának,
továbbá a
Közbeszerzési
Döntõbizottság
tájékoztatása az
eljárás
megkezdésérõl.

Határidõ

8916

Sorszám
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Tevékenység

Eljárás fõbb
idõpontjainak
egyeztetése, szükség
esetén helyettesítõ tag
kijelölése.

13.

Ajánlattevõk
tájékoztatása a
felmerülõ
kérdésekkel
kapcsolatban.

Kbt.
Felelõs: egyszerû
közbeszerzési
értékhatár esetében a
kötelezettségvállalásr
a jogosult vezetõ,
nemzeti
közbeszerzési
értékhatárt
meghaladó eljárásnál
közjogi és
koordinációs
szakállamtitkár.
Végrehajtó(k):
egyszerû
közbeszerzési
értékhatár esetében a
kötelezettségvállalásr
a jogosult vezetõ által
kijelölt munkatársak,
nemzeti
közbeszerzési
értékhatárt
meghaladó eljárásnál
közjogi és
koordinációs
szakállamtitkár által
kijelölt vezetõ(k),
munkatársak.
Felelõs: ajánlatkérõ Kbt.
szervezeti egység
vezetõje, vagy
közbeszerzést
bonyolító szervezet.
Végrehajtó:
közbeszerzést
bonyolító szervezeti
egység munkatársai.

Jogszabályok

Elõkészítés,
egyes feladat leírása,
dokumentum

Határidõ

Kockázat

Eljárás fõbb pontjait
érintõ
dokumentációjának
elkészítése,
helyettesítõ tagok
kijelölése.

Az eljárás ütemterve
A 11. pontban
elvégzendõ feladattal nem minden esetben
jut el a bizottsági
egyidejûleg.
tagokhoz, nem
kerülnek idõben
póttagok kijelölésre.

Az ajánlattevõk által
feltett kérdések
megválaszolása az
esélyegyenlõség
biztosításának
betartásával. Az
ajánlatkérõ
szervezetnek mind a
felmerülõ kérdéseket,
mind a válaszokat
továbbítani kell a
Bírálóbizottság tagjai
felé is.

Közbeszerzési
szabályzatban
meghatározott
idõpont.

Ellenõrzési pont

Közbeszerzési
ütemterv, póttagok
felkérésérõl szóló
dokumentáció.

Közbeszerzési
Az eljárással
ütemterv
kapcsolatban
(feladatterv).
beérkezett
kérdéseknél
elõfordulhat, hogy a
válasz félreérthetõ,
nem egyértelmû.
A beérkezett
kérdések
megválaszolásakor a
törvény által elõírt
határidõket nem tudja
tartani a szervezet.

Ellenõrzést végrehajtó

Ellenõrzés
gyakorisága

Bírálóbizottság
elnöke.

közbeszerzési
eljárásonként
egyszer

Bizottság elnöke.

eseti

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ
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Felelõs
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Tevékenység

Felelõs

Kbt.
Bontás, jegyzõkönyv Felelõs:
készítése.
közbeszerzést
bonyolító szerv vagy
a bírálóbizottság
elnöke.
Végrehajtó(k):
bonyolító, bizottság
elnöke.

15

Ajánlatok formai és
elõzetes szakmai
értékelése,
jegyzõkönyv
készítése.

16.

Hiánypótlási
felszólítások
kiküldése
ajánlattevõknek.

17.

Hiánypótlás
vizsgálata, ajánlatok
formai és szakmai
vizsgálata.

Kbt.
Felelõs:
közbeszerzést
bonyolító szerv, vagy
a bizottság elnöke.
Végrehajtó(k):
bonyolító,
bizottságban kijelölt
tagok.
Kbt.
Felelõs:
közbeszerzést
bonyolító szerv, vagy
a bizottság elnöke.
Végrehajtó(k):
bonyolító,
bizottságban kijelölt
tagok.
Kbt.
Felelõs:
Közbeszerzést
bonyolító szerv vagy
a bizottság elnöke.
Végrehajtó(k):
bonyolító,
bizottságban kijelölt
tagok.

Elõkészítés,
egyes feladat leírása,
dokumentum

Ajánlatok felbontása,
jelenléti ív,
jegyzõkönyvkészítés,
ajánlati felhívásban
elõírt esetben
közjegyzõ
jelenlétének
biztosítása. Egyszerû
közbeszerzési eljárás
esetén, ha legalább
három ajánlat nem
érkezett be, akkor
ajánlatokat nem lehet
felbontani, új
ajánlattételi eljárást
kell kiküldeni.
Formailag és
szakmailag
elõzetesen értékelt
ajánlatok
feldolgozása,
értékelése,
jegyzõkönyv
készítése.

Határidõ

Kockázat

Ajánlattételi határidõ Ha a bontásnál nem
lejárta.
érvényesülnek a
jogszabályban
meghatározott
követelmények.

Ellenõrzési pont

Ellenõrzést végrehajtó

Ellenõrzés
gyakorisága

Bontásról készült
jegyzõkönyv,
jelenléti ívek.

Bizottság elnöke.

közbeszerzési
eljárásonként

Jegyzõkönyv.

Bizottság elnöke.

közbeszerzési
eljárásonként

Közbeszerzési
szabályzatban
meghatározott
idõpont.

Hiánypótlások
elbírálásakor,
érvénytelenség,
kizárás
megállapításakor a
feladat és felelõsség
nem megfelelõen
elhatárolt

Kiküldött
hiánypótlási
felszólítás.

Közbeszerzési
szabályzatban
meghatározott
idõpont.

Adminisztrációs hiba Iktatási rend.
miatt nem értesül a
hiánypótlásra
felszólított fél a
hiánypótlásról.

Bizottság elnöke

közbeszerzési
eljárásonként

Formailag és
szakmailag
véglegesen elbírált
ajánlatok értékelése.

Közbeszerzési
szabályzatban
meghatározott
idõpont.

Bizottság elnöke.
Az ajánlatok szakmai, Jegyzõkönyv,
beérkezett ajánlatok.
pénzügyi, mûszaki
alkalmasságát a
bonyolító szerv,
bírálóbizottság nem
megfelelõen értékeli.

közbeszerzési
eljárásonként

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

14.

Jogszabályok

8918

Sorszám
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Felelõs

Kbt.
Jegyzõkönyv aláírása. Felelõs:
közbeszerzést
bonyolító szerv, vagy
a bizottság elnöke.
Végrehajtó(k):
bonyolító,
bizottságban kijelölt
tagok.

19.

Eredményhirdetés.

Felelõs: a döntéshozó Kbt.
személy írásbeli
egyetértésével a
bírálóbizottság
elnöke.

Elõkészítés,
egyes feladat leírása,
dokumentum

A bírálóbizottság
tagjai megállapítják
és jegyzõkönyvben
rögzítik az
ajánlattevõkkel, azok
ajánlataival
kapcsolatban a kizáró
okokat,
ajánlattevõknek a
szerzõdés teljesítésére
való alkalmasságát.
Alkalmatlanságát,
ajánlatok
érvényességét/
érvénytelenségét, az
ajánlatok
értékelésének a
részletes indoklását,
döntéshozatali
javaslatot.
Eredmény
dokumentációjának
elkészítése,
eredményhirdetésrõl
jegyzõkönyv felvétele
illetve annak az
ajánlattevõkhöz való
megküldése.
Kizárásról,
alkalmatlanságról,
érvénytelenség
megállapításáról való
tájékoztatás az
indoklással együtt a
döntést követõ öt
napon belül.

Határidõ

Közbeszerzési
szabályzatban
meghatározott
idõpont.

Kockázat

Ha az értékelés nem
szakszerû vagy
elfogult.

Jellemzõen az ajánlati Ha az
eredményhirdetés
felhívásban
nem szabályos.
meghatározott
idõpont vagy
maximum 30 nappal
késõbb.

Ellenõrzési pont

Ellenõrzést végrehajtó

Ellenõrzés
gyakorisága

Jegyzõkönyv.

évente több
Közjogi és
közbeszerzést
koordinációs
illetõen
szakállamtitkár,
illetve az EF vezetõje.

Jegyzõkönyv.

évente több
Közjogi és
közbeszerzés
koordinációs
esetében
szakállamtitkár,
illetve az EF vezetõje.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ
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Tevékenység

Felelõs

„Összegzés az
eljárásról”
hirdetmény
elkészítése.

Kbt.
Felelõs:
bírálóbizottság
vezetõje.
Végrehajtó(k):
bírálóbizottság tagjai.

21.

Szerzõdéskötés

Felelõs és végrehajtó: Kbt.
kötelezettségvállalásra jogosult vezetõ.

22.

Szerzõdésmódosítás- Felelõs és végrehajtó: Kbt.
ról, illetve szerzõdés kötelezettségvállalásra jogosult vezetõ.
teljesítésérõl szóló
hirdetmény feladása.

Elõkészítés,
egyes feladat leírása,
dokumentum

Összegzést kell
készíteni nyílt,
meghívásos,
tárgyalásos
közbeszerzési eljárás
esetén, melyrõl az
ajánlattevõket
tájékoztatni kell.
Az eljárás nyertesét
fel kell kérni a
szerzõdéskötésre. Az
eljárás eredményérõl
a Közbeszerzési
Értesítõben
hirdetményt kell
feladni.
Szerzõdés megkötése.

Kockázat

Ellenõrzési pont

Ellenõrzést végrehajtó

Ellenõrzés
gyakorisága

Eredményhirdetéskor,
vagy azt követõ két
munkanapon belül.
Egyszerû
közbeszerzési
eljárásnál a döntést
követõ öt napon
belül. A
Közbeszerzési
Értesítõben a
döntéstõl számított
5 munkanapon belül
kell feladni a
hirdetményt.

Összegzés, az
Ha nem készül el
eljárásról,
határidõre az
hirdetmény.
összegzés, illetve a
hirdetmény feladása.

évente több
Közjogi és
közbeszerzés
koordinációs
esetében
szakállamtitkár,
illetve az EF vezetõje.

Eljárásban elõre
meghatározott
határidõig.

Ha a szerzõdéskötés Iktatási rend.
az eljárásban
meghatározott
határidõ után történik
meg.
Ha elmarad a
Iktatási rend,
hirdetmény feladása. szerzõdés teljesítésrõl
szóló igazolás,
szerzõdésmódosítás.

évente több
Közjogi és
közbeszerzés
koordinációs
esetében
szakállamtitkár,
illetve az EF vezetõje.

A hirdetményt
legkésõbb a
szerzõdés
módosításától,
illetõleg a szerzõdés
teljesítésétõl
számított
5 munkanapon belül
kell feladni. Az egy
évnél hosszabb, vagy
határozatlan idõre
kötött szerzõdés
esetében a szerzõdés
megkötésétõl
számítva évenként
kell a szerzõdés
részteljesítésérõl
tájékoztatót készíteni.

évente több
Közjogi és
közbeszerzés
koordinációs
esetében
szakállamtitkár,
illetve az EF vezetõje.

2008/50. szám

A
kötelezettségvállaló
köteles a szerzõdés
módosításáról,
valamint a szerzõdés
teljesítésérõl külön
jogszabályban
meghatározott minta
szerint tájékoztatót
készíteni, és
hirdetmény útján a
Közbeszerzési
Értesítõben
közzétenni.
A tájékoztatóban az
ajánlattevõként
szerzõdõ félnek
nyilatkoznia kell,
hogy egyetért-e az
abban foglaltakkal.
A fent említettek nem
alkalmazandók,
amennyiben a
Kbt.-rõl szóló tv.
negyedik része
alapján lefolytatott
közbeszerzési eljárás
közvetlen ajánlattételi
felhívással indul.

Határidõ

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ
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Jogszabályok
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8. Gazdálkodásfelügyelet
Közhasznú társaságok, közalapítványok/alapítványok gazdálkodásfelügyelete
Gazdasági társaságok felügyelete
Sorszám

Tevékenység

Felelõs

Jogszabályok

Feladatterv készítése. Felelõs: PEF
Tulajdonosfelügyeleti és
Gazdálkodásszabályozási Osztály
(TFGO) vezetõje.
Végrehajtó(k): PEF
TFGO munkatársai.

Számv. tv.;
217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet;
224/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet;
249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet.

2.

Az ütemterv alapján
az iratok,
bizonylatok,
negyedéves
adatszolgáltatás és a
féléves, éves
beszámoló bekérése.
Elemzések
elkészítése.
A feladatterv alapján
helyszíni vizsgálatok
szükség szerinti
lebonyolítása.

Felelõs: PEF TFGO
vezetõje.
Végrehajtó(k):
Osztály munkatársai.

Számv. tv.;
217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet;
249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet;
224/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet.

Felelõs: PEF TFGO
vezetõje.
Végrehajtó(k): TFGO
munkatársai.

Számv. tv.;
217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet;
249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet;
224/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet.

3.

Határidõ

Tárgyév január 31-ig.
Felügyelt
intézmények korábbi
tevékenységének,
gazdálkodásuk
hatékonyságának
tanulmányozása,
elemzése, ez alapján
feladatterv-készítés a
felügyeleti
tevékenység
elvégzésére.
Felügyeleti
feladatterv.
Bekért bizonylatok, Feladatterv szerint.
iratok
tanulmányozása.

Feladatterv szerint.
Helyszínen
összegyûjtött
bizonylatok és adatok
ellenõrzése, a
tevékenység
hatékonyságának és
jogszerûségének
vizsgálata.

Kockázat

Ellenõrzési pont

Ellenõrzést végrehajtó

ÖM által felügyelt
szervezetek
vonatkozásában nem
készült még
kockázatelemzés a
felügyelt szervezetek
gazdálkodásának
megítélésérõl.

PEF vezetõje.
Feladatterv
tartalmának és a
felügyelt szervezetek
korábbi
beszámolóinak
áttekintése.

Ha a bekért adatok,
iratok hiányosak,
vagy nem valós
adatokat
tartalmaznak.

Bekért iratok,
bizonylatok tételes
ellenõrzése,
nyilvántartása.
Szükség esetén
pontosítás kérése.

Nincs olyan részletes Pénzügyi
nyilvántartások.
nyilvántartásuk a
felügyelt
szervezeteknek, ami
alapján a vizsgálat
célját teljes mértékig
teljesíteni lehet.

Ellenõrzés
gyakorisága

évente

PEF vezetõje.

szervezetek
adatszolgáltatásának
ellenõrzése
negyedévente,
alapítványoknál
évente

PEF vezetõje.

szervezetek
ellenõrzése
kétévente
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Elõkészítés,
egyes feladat leírása,
dokumentum
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– a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.),
– a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (Flt.),
– az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.),
– a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.),
– a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.),
– a magánnyugdíjról és a magánnyugdíj-pénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (Mnytv.),
– az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény (Eho tv.),
– a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.),
– az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.),
– a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.),
– az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (Vtv.),
– az általános forgalmi adóról szóló 2007.évi CXXVII. törvény (Áfa tv.),
– a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról
szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet,
– az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet,
– a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII.19.) Korm.
rendelet,
– az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet,
– a központosított közbeszerzési rendszerrõl, valamint a központi beszerzõ szervezet feladat- és hatáskörérõl szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet,
– az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet,
– a kincstári rendszer mûködésével kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások teljesítésének rendjérõl szóló 36/1999. (XII. 27). PM rendelet.
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2. számú melléklet a 13/2008. (HÉ 50.) ÖM utasításhoz
Az Önkormányzati Minisztérium
Kockázatkezelési Szabályzata
I. Általános rész
1. A szabályzat vonatkozásában
1.1. Kockázat: az Önkormányzati Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) gazdálkodása tekintetében mindazon
állapotok, események bekövetkeztének valószínûsége, amelyek hátrányosan érinthetik a mûködését, céljainak elérését,
feladatainak teljesítését.
1.2. Minisztériumi szervek: a Minisztérium mint intézmény hivatali szervezetei [a Minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 4/2008. (MK 101.) ÖM utasítás melléklete 1. számú függelék A. fejezete szerint].

2. A kockázatkezelési tevékenység célja
a) a kockázatelemzés során felmérni és megállapítani a minisztériumi gazdálkodásban rejlõ kockázatokat;
b) a kockázatkezelés rendjének kialakítása során meghatározni azon intézkedéseket és megtételük módját, amelyek
csökkentik (illetve megszüntetik) a kockázatokat, másrészt megelõzik a Minisztériumra gyakorolt negatív hatások bekövetkeztét.

3. A kockázatkezelésért felelõs vezetõk kijelölése
3.1. A Minisztérium kockázatkezelési tevékenysége a gazdálkodási intézkedésekben meghatározott tevékenységek,
feladatok vezetõi szintû felelõsségi rendszerhez kötött kockázatkezelésén alapul.
3.2. A folyamatba épített, elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzés (a továbbiakban: FEUVE) rendszerén belül a misztérium kockázatkezelési feladatainak ellátásáért a közjogi és koordinációs szakállamtitkár felelõs, aki tevékenységét a
3.4. pontban meghatározott vezetõk útján gyakorolja.
3.3. A közjogi és koordinációs szakállamtitkár a kockázatkezelés rendjének mûködtetésében szükséges korrekciók
megállapítása és elrendelése tekintetében támaszkodik a külsõ ellenõrzõ szervezetek [Állami Számvevõszék (a továbbiakban: ÁSZ), Kormányzati Ellenõrzési Hivatal (a továbbiakban: KEHI), Pénzügyminisztérium (a továbbiakban: PM),
Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH)] és a Minisztérium FEUVE-tevékenységének koordinációját végzõ Pénzügyi Erõforrás-gazdálkodási Fõosztály (a továbbiakban: PEF) és a belsõ ellenõrzését végzõ Ellenõrzési Fõosztály (a továbbiakban: EF) ajánlásaira, megállapításaira.
3.4. A szakfeladatok végzése során felmerülõ kockázatkezelésért az alábbi személyek a felelõsek:
a) a minisztériumi szervek vezetõi a saját szervezetüket érintõ gazdálkodással összefüggõ tevékenységért;
b) a PEF vezetõje a Minisztérium gazdálkodásával összefüggõ tevékenységért.
3.5. Kockázatkezelõ a fentieken túl minden olyan személy, aki döntéseivel, tevékenységével befolyással bír a szervezeti cél megvalósításához szükséges folyamatokra.
3.6. A Minisztérium kockázatkezelésével kapcsolatos feladatok végrehajtását az EF ellenõrzi.

4. A kockázatkezelési feladatok meghatározása
4.1. A kockázatkezelésért felelõs vezetõk feladata a költségvetési terv kialakítása és végrehajtása, valamint a folyamatba épített ellenõrzés során a kockázati tényezõk és elemek azonosítása, a kockázatok valószínûségének meghatározása, a kockázatok hatásainak mérése és lehetõség szerinti csökkentése.
4.2. A kockázatelemzésnek ki kell terjednie a Minisztérium valamennyi gazdasági, gazdálkodási, költségvetési kihatással járó tervezési és végrehajtási szaktevékenységére, valamint a fejezeti gazdálkodás feladatrendszerére hatással és
befolyással bíró folyamatokra.
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4.3. A kockázatkezelésért felelõs vezetõ(k):
a) a szervezeti egységek vezetõi saját szakterületük vonatkozásában elvégzik a Minisztérium gazdálkodására, költségvetési elõirányzataira hatással lévõ feladataik, tevékenységeik azonosítását és kockázatértékelését,
b) a költségvetési terv elkészítése/elfogadása után az ellenõrzési nyomvonal és a kockázat-nyilvántartás felülvizsgálatával, az új, illetve év közben jelentkezõ feladatok vonatkozásában a kockázat-nyilvántartási táblázat kitöltésével elkészítik a szakterületükön felmerülõ kockázatok elemzését, meghatározzák azok kezelési módját,
c) a szükséges intézkedések meghatározását követõen intézkednek azok végrehajtása és ellenõrzése érdekében.

II. A végrehajtás szabályai
5. A kockázat azonosítása, az azonosítás kereteinek meghatározása
5.1. A kockázatazonosítás célja annak megállapítása, hogy a minisztériumi szervek által végzett tevékenységekben
melyek a Minisztérium, illetve a minisztériumi fejezet feladatainak ellátását veszélyeztetõ fõ kockázati tényezõk.
5.2. A kockázati tényezõk azonosítását a kockázatkezelésért felelõs vezetõk által, a szakterületükön megbízott kockázatkezelési felelõsök végzik az ellenõrzési nyomvonal tevékenységei alapján.
5.3. A beazonosított kockázati tényezõket azok felmerülésének valószínûsége és a tevékenységre gyakorolt hatása
alapján tevékenységenként az alábbi táblázat szerint kell értékelni:
A kockázati tényezõ hatása

A kockázati tényezõ
valószínûsége

Alacsony
1

Közepes
2

Magas
3

Alacsony 1

1

2

3

Közepes 2

2

4

6

Magas 3

3

6

9

5.4. A kockázatok bekövetkezésének valószínûségét a tevékenység jellege szerint kell az alacsony, közepes vagy magas kategóriába sorolni.
5.5. A tevékenységek kockázatelemzését, illetve annak felülvizsgálatát az elemi költségvetési elõirányzat (keretek)
jóváhagyása után, a nem tervezett feladatok esetén év közben, a feladatok felmerülésekor kell végrehajtani.

6. A kockázatkezelés, a kockázatokra adott válaszok meghatározása
6.1. A feltárt kockázatok ismeretében saját szakterületük vonatkozásában a kockázatkezelésért felelõs vezetõk meghatározzák, hogy az egyes feladatok/tevékenységek vonatkozásában az alábbi kockázatkezelési módok közül melyiket
kell alkalmazni:
a) kockázat átadása – biztosítás kötésével;
A szükséges biztosítások megkötése érdekében a PEF vezetõje intézkedik.
b) kockázat elviselése – nincs reakció;
Külsõ kockázati tényezõk esetében, illetve ha a kockázati tényezõ felmerülési valószínûsége és hatása értékeinek
szorzata 1–3 közé esik, további intézkedés nem szükséges.
Külsõ kockázati elemeknek kell tekinteni a Minisztérium feladatainak azon kockázati tényezõit, amelyek felmerülése
független a Minisztérium tevékenységétõl, ezért azok kezelése a Minisztériumban nem lehetséges.
c) kockázat elfogadható szintre csökkentése;
A kockázatkezelési felelõsök meghatározzák, illetve az illetékes vezetõnél kezdeményezik azoknak az intézkedéseknek a megtételét, melyek a kockázati szint csökkenését eredményezhetik.
6.2. A kiemelten nagy kockázatú tevékenységek esetében (ahol a kockázat bekövetkezése valószínûsége és hatása értékeinek szorzata megközelíti, vagy eléri a 9-et) a kockázatkezelésért felelõs vezetõnek intézkednie kell a kockázat csökkentésére, vagy az EF-nél ellenõrzést kezdeményez az adott folyamat értékelése és a hatékony kockázatkezelés céljából.
6.3. A kockázatkezelésért felelõs vezetõk gondoskodnak a hatáskörükbe tartozó választott intézkedések kockázatkezelési folyamatba történõ beépítésérõl.
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7. A kockázatok és intézkedések nyilvántartása
7.1. A kockázatkezelési felelõsök szervezetüknél kockázat-nyilvántartást vezetnek. A nyilvántartás tevékenységenként/feladatonként minden kockázati tényezõre nézve tartalmazza:
– a kockázat bekövetkezése valószínûségének és a szervezetre gyakorolt hatása nagyságának értékelését, illetve ezek
szorzatát;
– a kockázat kezelésére javasolt intézkedést;
– a felelõs megnevezését;
– a kockázatkezelés hatékonyságát ellenõrzõ eljárás leírását;
– nem megfelelõ hatékonyságú kockázatkezelés esetén az alkalmazandó eljárás leírását.
7.2. A kockázatelemzés a szaktevékenységek végzése során folyamatosan jelentkezõ feladat, amelynek során a kockázatkezelési felelõsök félévente (április 15-ig, illetve október 15-ig) a jelen szabályzat 1. számú függeléke szerinti formában, a 4–9 közötti szorzatértékû kockázati tényezõk esetében a 2. számú függelék szerinti adatlap egyidejû kitöltésével, indoklással együtt tájékoztatják az EF és a PEF vezetõjét.
7.3. A kockázat-nyilvántartás felülvizsgálatát az ellenõrzési nyomvonal változásakor, de legalább félévente (a 7.2. pontban leírtak figyelembevételével) kell elvégezni.

A 13/2008. (HÉ 50.) ÖM utasítás 2. számú mellékletének 1. számú függeléke
……………………………………………
ÖM szervezet megnevezése

Az Önkormányzati Minisztérium kockázat-nyilvántartása

Sorszám

Tevékenység/
feladat
megnevezése

Kockázati
tényezõk

Kockázati tényezõk
értékelése

Besorolás

Javasolt
intézkedés

Felelõs

Ellenõrzési
eljárás

Eljárás
eredménytelenség esetén

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Budapest, 200 .………………………………………-n.

……………………………………………
kockázatkezelési felelõs

……………………………………………
ÖM szervezet vezetõje
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A 13/2008. (HÉ 50.) ÖM utasítás 2. számú mellékletének 2. számú függeléke
……………………………………………
ÖM szervezet megnevezése
………. sz. példány

Ellenõrzõ adatlap

Sorszám

Tevékenység/feladat
megnevezése1

Kockázati
tényezõk

Kockázati tényezõk
értékelése
200..

Kockázati tényezõk
értékelése
200..

Változás indoklása2

Javasolt intézkedések
megvalósulása

200……………………………………
……………………………………………
ÖM szervezet vezetõje

Az adatlapot a vizsgált idõszak alatt bekövetkezett változások alapján, a vizsgált és az elõzõ idõszaki szervezeti kockázat-nyilvántartások alapján kell kitölteni.
A két idõszakban vizsgált azonos tevékenységek/feladatok közül azokat kell feltüntetni, melyek egy vagy több kockázati tényezõjének értékelésében változás következett be.
Az adatlapon fel kell tüntetni a változás (javulás, vagy romlás) okait, valamint a kockázatok csökkentésének további
lehetséges lépéseit, a szükséges intézkedéseket.
Az adatlapon minden esetben fel kell tüntetni a két vizsgált idõszak legalább egyikében magas kockázati besorolást elért tevékenységet/feladatot.
A mindkét vizsgált idõszakban magas kockázati besorolású tevékenység/feladat esetében a „Változás indoklása” oszlopban a javulás elmaradásának okait, és indoklását kell feltüntetni.

1
2

A magas kockázatú tevékenységet akkor is fel kell tüntetni, ha értékelésében az idõszak során változás nem történt.
Mindkét vizsgált idõszakban magas kockázati besorolású tevékenység esetében a javulás elmaradásának okai, indoklása.
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3. számú melléklet a 13/2008. (HÉ 50.) ÖM utasításhoz
Az Önkormányzati Minisztérium
szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjérõl szóló szabályzata
I. Általános rész
1. A szabálytalanságok fogalma
Szabálytalanság: a jogszabály, az állami irányítás egyéb jogi eszköze, illetve a belsõ szabályzat szándékos vagy gondatlan megszegésével elkövetett tevékenység vagy mulasztás, amely az államháztartás mûködési rendjét, a költségvetést, illetve a gazdálkodást, az állami feladatellátást sérti vagy veszélyezteti.

2. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjérõl szóló szabályzat célja
2.1. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjérõl szóló szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy rögzítse azokat a fogalmakat, intézkedéseket, eljárásokat, módszereket, amelyek biztosítják az Önkormányzati Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) sajátosságainak, adottságainak, körülményeinek leginkább megfelelõ szabálytalanságok kezelésének rendjét, a szabálytalanságok elõfordulásának megelõzését.
2.2. A Szabályzat a folyamatba épített, elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzés (a továbbiakban: FEUVE) része.
A FEUVE-rendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belsõ szabályzatokat, amelyek alapján a Minisztérium
érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló elõirányzatokkal, létszámmal és a vagyonnal való szabályszerû, gazdaságos,
hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit.

3. A szabálytalanságok megelõzésével kapcsolatos felelõsség
3.1. A szabálytalanságok megelõzése tekintetében a közjogi és koordinációs szakállamtitkár felelõssége:
a) a Minisztérium jogszabályoknak, az állami irányítás egyéb jogi eszközeinek és a belsõ szabályzatoknak megfelelõ
mûködésének biztosítása;
b) a szabályozottság, illetve a szabályok betartásának folyamatos figyelemmel kísérése;
c) szabálytalanság esetén hatékony intézkedés megtétele, a szabálytalanság rendezése.
3.2. A szabálytalanságokkal kapcsolatos intézkedések általános célja:
a) járuljon hozzá a különbözõ jogszabályokban és belsõ szabályzatokban meghatározott elõírások sérülésének, megszegésének, a szabálytalanság kialakulásának megakadályozásához (megelõzés);
b) biztosítson keretet ahhoz, hogy azok sérülése, megsértése esetén kerüljön helyreállításra a megfelelõ állapot;
c) a hibák, hiányosságok, tévedések korrigálása, a felelõsség megállapítása, az intézkedések foganatosítása megtörténjen.
3.3. A szabálytalanságok kezelése (pl. a szükséges intézkedések elõkészítése, meghozatala, a keletkezett iratanyagok
elkülönített nyilvántartása stb.) a szabálytalanságot elõidézõ szervezeti egységen belül, a szervezeti egység vezetõjének
felelõssége mellett történik.

4. A szabálytalanságok megelõzése
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben a szabálytalanságok megelõzésével kapcsolatban meghatározott kötelezettségek teljesítése a közjogi és koordinációs szakállamtitkár feladata, amely a Minisztérium struktúrájában meghatározott szervezeti egységek [a Minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 4/2008.
(MK 101.) ÖM utasítás melléklete 1. számú függelék A. fejezete] vezetõi hatáskörének, felelõsségének és beszámoltathatóságának szabályozottságán keresztül valósul meg. A Minisztérium munkatársainak a szabálytalanságok megelõzésével kapcsolatos pontos feladatát, hatáskörét, felelõsségét, beszámoltathatóságát a munkaköri leírásokban kell szabályozni, a köztisztviselõi jogviszonyból, illetve munkaviszonyból származó kötelezettségeiket a jogszabályoknak megfelelõen kell teljesíteni.
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5. A szabálytalanságok észlelése
5.1. A szabálytalanságok észlelése történhet a munkavállaló és munkáltató részérõl, valamint külsõ bejelentés alapján.
5.2. Amennyiben a Minisztérium valamely munkatársa észlel szabálytalanságot:
a) köteles értesíteni a szervezeti egység vezetõjét. Amennyiben a szervezeti egység vezetõje az adott ügyben érintett, a
munkatársnak a közjogi és koordinációs szakállamtitkárt kell értesítenie;
b) ha az értesített vezetõ megalapozottnak találja a szabálytalanságot, úgy errõl köteles értesíteni a közjogi és koordinációs szakállamtitkárt;
c) a közjogi és koordinációs szakállamtitkárnak kötelessége gondoskodni a megfelelõ intézkedések meghozataláról,
illetve indokolt esetben a szükséges eljárások megindításáról;
5.3. A közjogi és koordinációs szakállamtitkár, illetve a szervezeti egységek vezetõinek észlelése alapján a feladat,
hatáskör és felelõsségi rendnek megfelelõen kell intézkedést hozni a szabálytalanság korrigálására, megszüntetésére.
5.4. Amennyiben a Minisztérium belsõ ellenõrzése észleli a szabálytalanságot:
a) ha a belsõ ellenõr az ellenõrzési tevékenysége során szabálytalanságot tapasztal, a költségvetési szervek belsõ ellenõrzésérõl szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelõen jár el;
b) a belsõ ellenõrzés megállapításai alapján a vizsgált szervezeti egységnek intézkedési tervet kell kidolgoznia, az intézkedési tervet végre kell hajtania és errõl be kell számolnia a közjogi és koordinációs szakállamtitkárnak és az EF vezetõjének.
5.5. Amennyiben külsõ ellenõrzési szerv észleli a szabálytalanságot:
a) a külsõ ellenõrzési szerv szabálytalanságra vonatkozó megállapításait az ellenõrzési jelentés tartalmazza;
b) a büntetõ-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy
hiányosság gyanúja esetén az ellenõrzõ szervezet a mûködését szabályozó jogszabály alapján jár el (pl. ÁSZ, KEHI, PM,
APEH). A szabálytalanságra vonatkozó megállapítások alapján a vizsgált szervezeti egységnek intézkedési tervet kell
készítenie.
II. A végrehajtás szabályai
6. Az intézkedések, eljárások meghatározása
6.1. A közjogi és koordinációs szakállamtitkár felelõs a szükséges intézkedések végrehajtásáért.
6.2. A szabálytalanságra vonatkozó megállapítások, észlelések alapján a közjogi és koordinációs szakállamtitkár vizsgálatot kezdeményez a tényállás teljes körû tisztázására. A vizsgálatban való részvételre munkatársakat, indokolt esetben külsõ szakértõt is felkérhet. A vizsgálat eredménye lehet további vizsgálat elrendelése is. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szabálytalanság megállapítását követõen a felelõsség eldöntéséhez és/vagy a hasonló esetek megelõzése
érdekében szükséges intézkedések meghatározásához nem elég a rendelkezésre álló információ.
6.3. Amennyiben a szabálytalanság olyan jellegû, hogy fegyelmi, polgári, büntetõeljárás stb. kezdeményezése indokolt, a szükséges intézkedéseket az arra illetékes szervek eljárása érdekében meg kell tenni.

7 Az intézkedések, eljárások nyomon követése
7.1. A közjogi és koordinációs szakállamtitkár a szabálytalansággal kapcsolatos eljárás (intézkedés) során:
a) nyomon követi az elrendelt vizsgálatokat, a meghozott döntések, illetve a megindított eljárások helyzetét, eredményét;
b) figyelemmel kíséri az általa hozott és a vizsgálatok során készített javaslatokra vonatkozó döntések végrehajtását;
c) a feltárt szabálytalanság típusa alapján az érintett szervezeti egység közremûködése mellett a további szabálytalanságok lehetõségeit beazonosítja (témák, kockázatok meghatározása) és információt szolgáltat a belsõ ellenõrzés számára, elõsegítve annak folyamatban lévõ ellenõrzéseit, az ellenõrzési környezetre és a vezetési folyamatokat érintõ eseményekre való nagyobb rálátást.
7.2. Amennyiben az eljárás nem az intézkedés szerint történik, akkor az érintett szervezeti egység vezetõje javaslatot
tesz a szükséges módosító intézkedések megtételére.
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8. A szabálytalanságokkal kapcsolatos intézkedések nyilvántartása
A minisztériumi szervezeti egységek vezetõi a szabálytalanságokkal kapcsolatos ügyek gondozására és nyilvántartására területükön felelõs munkatársat (a továbbiakban: SZF) bíznak meg. Az SZF a szabálytalansággal kapcsolatos eljárás (intézkedés) nyilvántartása során gondoskodik:
a) a szabálytalanságokkal kapcsolatban keletkezett iratanyagok iktatásáról és az elkülönített nyilvántartásának naprakész és pontos vezetésérõl;
b) a megtett intézkedések és az azokhoz kapcsolódó határidõk nyilvántartásáról.

9. Jelentési kötelezettség
9.1. A külsõ és a belsõ ellenõrzés által végzett ellenõrzések jelentései alapján a javasolt feladatokról az ellenõrzöttnek
intézkedési tervet kell készíteni és arról a közjogi és koordinációs szakállamtitkárt, illetve az EF vezetõjét tájékoztatni
kell.
9.2. Az SZF – a szervezeti egységek közremûködése mellett – a közjogi és koordinációs szakállamtitkár és az EF vezetõje részére évente, január 15-ig ad tájékoztatást az ellenõrzések által tett megállapítások és javaslatok hasznosításáról,
az intézkedési tervek megvalósításáról, az ellenõrzési megállapítások és ajánlások hasznosulásának tapasztalatairól, az
ellenõrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatokról.
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Az önkormányzati miniszter
14/2008. (HÉ 50.) ÖM
utasítása
a belföldi reprezentációról

A belföldi reprezentációs költségek racionalizálása és
felhasználásuk egységesítése érdekében kiadom az alábbi
utasítást:
1. Az utasítás hatálya kiterjed az Önkormányzati Minisztérium (a továbbiakban: ÖM) hivatali szervezeteire
(a továbbiakban: hivatali egységek); a miniszter irányítása
alá tartozó önálló szervezetekre (a továbbiakban: önálló
szervek); valamint a miniszter közremûködésével irányított – a Kormány területi államigazgatási szerveiként mûködõ – közigazgatási hivatalokra; továbbá a miniszter tanácsadó testületeire (a továbbiakban együtt: szervek).
2. Az ÖM szervek belföldi reprezentációs elõirányzatát
az 1. mellékletben felsorolt vezetõk a beosztásukkal, szakmai feladatukkal kapcsolatos vendéglátás költségeire – az
ott meghatározott keret összegéig – használhatják fel.
3. A vezetõi reprezentáció mellett a belföldi reprezentáció részeként az ünnepségekkel, kiemelt rendezvényekkel
kapcsolatos fogadásra és vendéglátásra felszámítható, illetve felhasználható költségnormákat a 2. melléklet tartalmazza.
4. A minisztérium igazgatását érintõen a 2. mellékletben
hivatkozott, az elszámolhatóság szempontjából az ünnepségnek és a kiemelt rendezvénynek kizárólag a minisztérium elsõ és második féléves (éves) jóváhagyott munkaprogramjának részét képezõ, a miniszter jóváhagyásával, a
közjogi és koordinációs szakállamtitkár egyetértésével kiadott „Minisztériumi ünnepség- és rendezvényterv”-ben (a továbbiakban: Terv) felsoroltak számolhatók
el. A Tervben rögzített valamennyi rendezvénynél szerepeltetni kell a 2. mellékletnek megfelelõ besorolást és a besorolás szerinti normatíva figyelembevételével kalkulált
és tervezett reprezentációs költséget. A Tervet az ÖM Humánerõforrás és Civilkapcsolati Fõosztály készíti el (a besorolásra, valamint a kalkulált és tervezett reprezentációs
költségekre vonatkozó részét az ÖM Pénzügyi Erõforrás-gazdálkodási Fõosztály visszaigazolása alapján) összhangban a minisztérium munkaprogramjának részét képezõ „Eseménynaptárral”. A Terven kívül esõ rendezvények
fogadási és vendéglátási költségei csak az azt összehívó
vezetõ 1. mellékletben meghatározott reprezentációs keretének terhére számolhatók el. Különösen indokolt esetben
egyedi kérelemre, a Tervben nem szereplõ rendezvény tervezett reprezentációs költségei alapján a megrendelést és a
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költségeknek a 2. mellékletben foglalt normák alapján való
elszámolását a miniszter engedélyezheti.
5. Az önálló szervek és a közigazgatási hivatalok vezetõi, az 1. mellékletben nem szereplõ vezetõk körére a belföldi reprezentációs keret felhasználási jogosultságot és az
alkalmazható keretek összegét, valamint a 2. mellékletben
a fogadási és vendéglátási költségnormákat, azok felhasználásának rendjét, az irányításuk alá tartozó területre – a
mellékletben szereplõ normaösszegeken belül a jelen utasítással összhangban – belsõ szabályzatban határozzák
meg.
6. Az ünnepségekkel, kiemelt rendezvényekkel kapcsolatos fogadás és vendéglátás költségnormája a vezetõi reprezentáció kerete terhére túlléphetõ.
7. Reprezentáció keretében ajándék kizárólag az adózással kapcsolatos hatályos jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével, az 1. mellékletben meghatározott vezetõi reprezentációs keret terhére adható.
8. A vezetõi reprezentáció felhasználását minden érintett köteles legkésõbb a tárgynegyedév utolsó munkanapjáig az ÖM szervek pénzügyi szervezetének számla (bizonylat) megküldésével igazolni. Az ÖM-szervek pénzügyi szervezete a bizonylatok befogadását követõen intézkedik a reprezentációs költségek megtérítésérõl. Számlaként a számviteli és az általános forgalmi adóról szóló törvények elõírásainak megfelelõen kiállított bizonylat fogadható el. A számlát, az ÖM Igazgatása, 1051 Budapest,
József Attila u. 2–4. nevére kell kiállítani.
9. Az ünnepségekkel, kiemelt rendezvényekkel kapcsolatos fogadási és vendéglátási költségnorma (valamint annak a vezetõi reprezentációs keret terhére való túllépése)
alapján felhasznált költségek elszámolása számla ellenében történik. A 2. mellékletben felsorolt rendezvények esetében a rendezvény tervezett idõpontját megelõzõen
igénybejelentõ lapot (3. melléklet) kell kitölteni és pénzügyi ellenjegyzés céljából megküldeni a kifizetést teljesítõ
szervezeti egység részére. A kifizetéshez a 4. melléklet
szerinti elszámolólapot kell benyújtani, amelyhez csatolni
kell az elszámolás alapjául szolgáló számlákat, továbbá a
rendezvényen ténylegesen részt vevõk névsoráról készült
jelenléti ívet, regisztrációt. A teljesítés igazolására a
4. melléklet záradékának kitöltésével a rendezvényt kezdeményezõ és lebonyolító szervezeti egység vezetõje (megrendelõ) által kijelölt személy jogosult. Amennyiben az elszámolás bármilyen okból nem teljes vagy nem megfelelõ,
úgy – a pótlás 15 napon belüli elmaradása esetén – a rendezvény költségei az azt összehívó vezetõ reprezentációs
keretét terhelik.
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10. A 4. pontban meghatározott tárgyévi elsõ féléves
Tervet az ÖM Humánerõforrás és Civilkapcsolati Fõosztálynak minden év január 15-ig, a tárgyévi második féléves Tervet minden év július 15-ig kell elkészítenie.
11. Ez az utasítás a közzététele napján lép hatályba, ezzel egyidejûleg a belföldi reprezentációról szóló 5/2007.
(BK 9.) ÖTM utasítás hatályát veszti.

8931

12. Az utasítás hatálybalépését követõ 60. napig el kell
készíteni, illetve felül kell vizsgálni az 5. pontban meghatározott belsõ szabályzatot.

Dr. Gyenesei István s. k.,
önkormányzati miniszter

1. melléklet a 14/2008. (HÉ 50.) ÖM utasításhoz

A belföldi reprezentáció részeként a vezetõi reprezentáció felhasználására jogosultak köre,
a keretek összegei

1. Miniszter

70 000 Ft/hó

2. Államtitkár
OKF fõigazgatója

30 000 Ft/hó

3. Szakállamtitkárok
Közigazgatási hivatalok vezetõi
ÖM kabinetfõnök

20 000 Ft/hó

4. Minisztériumi fõosztályvezetõk és fõosztályvezetõ jogállású vezetõk, akik e mellékletben
szervezetvezetõi elnevezéssel nem szerepelnek
Az önálló szervek vezetõje, aki e mellékletben szervezetvezetõi elnevezéssel nem szerepel
Államtitkár titkárságának vezetõi
Miniszteri fõtanácsadó, politikai fõtanácsadó

10 000 Ft/hó

5. Minisztériumi fõosztályvezetõ-helyettesek
Szakállamtitkárok titkárságainak vezetõi
Az önálló szervek vezetõjének helyettese(i), akik e mellékletben szervezetvezetõi elnevezéssel
nem szerepelnek
Miniszteri tanácsadó, politikai tanácsadó

8 000 Ft/hó

6. Osztályvezetõ

5 000 Ft/hó
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2. melléklet a 14/2008. (HÉ 50.) ÖM utasításhoz
Az ünnepségekhez, kiemelt rendezvényekhez kapcsolódó fogadási és vendéglátási normák

1. Ünnepségek és kiemelt rendezvények alkalmával, ha
a) miniszter ad fogadást

4000 Ft/fõ

b) államtitkár, szakállamtitkár, Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság fõigazgatója
ad fogadást

3000 Ft/fõ

c) hivatalvezetõ, kirendeltségvezetõ, igazgatásiszerv-vezetõ, állami fõépítész által adott
fogadás alkalmával

2000 Ft/fõ

2. Sajtófogadás, valamint a többi ünnepség, illetve rendezvény esetén (amennyiben az
ünnepség, illetve rendezvény az elismerések átadásával egybekötött, úgy az elismerésben
részesültek és az általuk meghívott vendégek után)

2000 Ft/fõ

3. Nyugdíjas-találkozók alkalmával az évente egy alkalommal rendezett találkozóra meghívott ÖM-nyugdíjasok után

500 Ft/fõ

4. Miniszter, államtitkár, szakállamtitkárok, velük azonos jogállású vezetõk által rendsze resen tartott vezetõi munkaértekezlet maximum hetente egy alkalommal

500 Ft/fõ

5. A miniszter által összehívott Kormány- Önkormányzatok Egyeztetõ Fóruma ülése havonta maximum egy alkalom

2200 Ft/fõ

6. Az Ágazati Érdekegyeztetõ Tanács ülése alkalmanként (éves szinten 5-6 alkalom)

780 Ft/fõ

7. Az országgyûlési, az önkormányzati, az európai parlamenti, az országos népszavazási
és a kisebbségi választásokkal kapcsolatos rendezvények alkalmával, ha
a) min. 4 órás a rendezvény

500 Ft/fõ

b) min. 4 órás az OVB-ülés

2000 Ft/fõ

c) min. 8 órás a rendezvény (egy fõétkezéssel)

4000 Ft/fõ

d) Választási Fõosztály által szervezett 12 órás a rendezvény

4000 Ft/fõ

e) kihelyezett a rendezvény (fõétkezésenként)

4000 Ft/fõ

számítható fel a meghívottak után.
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3. melléklet a 14/2008. (HÉ 50.) ÖM utasításhoz
Igénybejelentõ lap rendezvények költségeinek elszámolásához
1. A rendezvényt kezdeményezõ és lebonyolító szervezet vezetõje:
2. A rendezvény megnevezése, célja:
3. A rendezvény helye, tervezett idõpontja:
4. A résztvevõk köre, tervezett létszáma:
5. A rendezvény …/2008. (…) ÖM utasítás 2. melléklete (pont/alpont) szerinti besorolása:
6. A rendezvényhez igényelt költségnorma (Ft/fõ):
7. A rendezvény költségnormák alapján elszámolható költsége:
8. A rendezvény tervezett összköltsége:

Dátum:
P. H.
……………………………………
igénylõ aláírása

A 2. pontban megnevezett rendezvény költségigénylését elfogadom, annak szervezését engedélyezem:

……………………………………
ellenjegyzõ

……………………………………
kötelezettségvállaló
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4. melléklet a 14/2008. (HÉ 50.) ÖM utasításhoz

Rendezvények költségeinek elszámolása

1. A rendezvényt kezdeményezõ és lebonyolító szervezet vezetõje:
2. A rendezvény megnevezése, célja:
3. A rendezvény helye, idõpontja:
4. A tényleges résztvevõk létszáma:
5. A rendezvény …/2008. (…) ÖM utasítás 2. melléklete szerinti besorolása:
6. A rendezvény tervezett összköltsége:
7. A rendezvény tényleges összköltsége:
8. Mellékelt számlák száma: ……..db, összesen: ……………

Dátum:
P. H.
……………………………………
igénylõ aláírása

Teljesítésigazolási záradék

A 2. pontban szereplõ rendezvény 3. pontban jelölt helyen és idõben való megtörténtét, 4. pontban hivatkozott tényleges létszámát, valamint a rendezvényre megrendelt termékek szállításának és felszolgálásának teljesítését igazolom.
……………………………………………
szakmai teljesítést igazoló aláírása
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V. Személyügyi hírek
Az Állami Számvevõszék
személyügyi hírei
Díj adományozása
Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevõszék elnöke
Hagelmayer István-díjat adományozott
dr. Báger Gusztávnak, az Állami Számvevõszék Fejlesztési és Módszertani Intézete volt fõigazgatójának, jelenlegi tudományos tanácsadójának.

Az Állami Számvevõszéknél fennálló közszolgálati
jogviszonya megszûnt
Fogarasi Miklósnak, az Államháztartás Központi Szintjét Ellenõrzõ Igazgatóság fõtanácsadójának nyugdíjba vonulás miatt 2008. november 21-tõl.

Bozó Mária Magdolnát az Igazságügyi és Rendészeti
Minisztérium Humánigazgatási és Fejlesztési Fõosztályán
fõosztályvezetõnek
megbízta.

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium igazságügyi államtitkára
dr. Pados Lászlónét az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium igazságügyi államtitkári titkárságára köztisztviselõnek
kinevezte.

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium rendészeti
államtitkára
dr. Varga Zoltánt az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium rendészeti államtitkári titkárságára köztisztviselõnek
kinevezte.

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium kabinetfõnöke

Az Igazságügyi
és Rendészeti Minisztérium
személyügyi hírei
Berendelések, megbízások, kinevezések
Az igazságügyi és rendészeti miniszter
dr. Komáromi Árpád rendõr századost, az Igazságügyi
és Rendészeti Minisztérium Rendészeti Kodifikációs Fõosztály Rendészeti Kodifikációs Osztályára,
dr. Lombosi Melinda rendõr õrnagyot, az Igazságügyi
és Rendészeti Minisztérium Rendészeti Kodifikációs Fõosztály Szolgálati Jogi Kodifikációs Osztályára,
dr. Petrás Roland rendõr õrnagyot, az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztérium Miniszteri Kabinet Sajtó és
Kommunikációs Osztályára
kiemelt fõreferensnek berendelte;

Bagosi Borbálát az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Támogatás-koordinációs Fõosztály Kiemelt Projektek Osztályán fõosztályvezetõ-helyettesnek,

Lengyel Zsuzsanna Esztert az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium miniszteri kabinetére,
Tóth Andrást az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium miniszteri kabinetére
köztisztviselõnek kinevezte.

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium koordinációs szakállamtitkára
Gál Józsefnét az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Koordinációs és Belsõ Fejlesztési Fõosztály Társadalmi Kapcsolatok Osztályára köztisztviselõnek,
Gubacsy István Bélánét az Igazságügyi és Rendészeti
Minisztérium Költségvetési és Gazdasági Fõosztályára
köztisztviselõnek;
Hayde Nórát az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Támogatás-koordinációs Fõosztály Kiemelt Projektek Osztályára munkavállalónak,
Szili Andrást az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Költségvetési és Gazdasági Fõosztályára munkavállalónak
kinevezte.
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Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium civilisztikai és igazságügyi szakállamtitkára
dr. Böröcz Borbála Hajnalkát az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Polgári Jogi Kodifikációs és Nemzetközi Magánjogi Fõosztály Polgári Jogi Kodifikációs Osztályára,
dr. Kocsis Orsolyát az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Polgári Jogi Kodifikációs és Nemzetközi Magánjogi Fõosztály Polgári Jogi Kodifikációs Osztályára,
dr. Marosi Esztert az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Polgári Jogi Kodifikációs és Nemzetközi Magánjogi Fõosztály Nemzetközi Magánjogi Osztályára,
dr. Csépleõ Esztert az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Polgári Jogi Kodifikációs és Nemzetközi Magánjogi Fõosztály Nemzetközi Magánjogi Osztályára
köztisztviselõnek kinevezte.
Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium közjogi
szakállamtitkára
Gombik Gergelyt az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Hatósági Eljárási és Kodifikációs Fõosztályára,
dr. Hodosy-Horváth Ákost az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Hatósági Fõosztály Kegyelmi Osztályára,
dr. Póka Edit Csillát az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Hatósági Eljárási és Kodifikációs Fõosztályára
köztisztviselõnek kinevezte.

Közszolgálati jogviszony megszûnése
Közszolgálati jogviszonya megszûnt
végleges közigazgatási áthelyezéssel
dr. Bérczi Annának az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Európai Uniós Jogi Fõosztály Jogharmonizációs Osztály köztisztviselõjének,
dr. Mecsi Diának az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Nemzetközi Együttmûködési Fõosztály Nemzetközi Büntetõjogi Osztály köztisztviselõjének,
közös megegyezéssel
Lazók Ilkának, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Költségvetési és Gazdasági Fõosztály Gazdasági
Osztály munkavállalójának,
dr. Tekes Mariannak, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Nemzetközi Együttmûködési Fõosztály Nemzetközi Büntetõjogi Osztály köztisztviselõjének,
próbaidõ alatt azonnali hatállyal
Ungváriné Levenda Judit Teréziának az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztérium Közpolitikai és Közigazgatásfejlesztési Fõosztály Közigazgatási-fejlesztési Osztály
köztisztviselõjének,
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lemondással
Szalai Krisztinának az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Koordinációs és Belsõ Fejlesztési Fõosztály
Feladatszervezési és Minõségbiztosítási Osztály köztisztviselõjének.

A Környezetvédelmi
és Vízügyi Minisztérium
személyügyi hírei
Kinevezések
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium környezetvédelmi és vízügyi minisztere
dr. Kiss Tibort a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium miniszteri kabinetében politikai fõtanácsadónak,

a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Természetmegõrzési Fõosztály fõosztályvezetõje
dr. Dancza Istvánt a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Természetmegõrzési Fõosztály Ökológiai osztályán köztisztviselõnek,

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Vízgazdálkodási Fõosztály fõosztályvezetõje
Harangozó Gábort a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Vízgazdálkodási Fõosztály Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási osztályán köztisztviselõnek,

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Költségvetési Fõosztály fõosztályvezetõje
dr. Nagy Gergely Lászlót a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Költségvetési Fõosztály Vagyongazdálkodási és vagyonkezelési osztályán köztisztviselõnek
kinevezte.

Közszolgálati jogviszony megszûnése
Közszolgálati jogviszonya megszûnt
elhalálozás miatt
Tóth Sándornak a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Víz- és Környezeti Kárelhárítási Fõosztály Ár-
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vízvédelmi és környezeti kárelhárítási osztálya köztisztviselõjének,
határozott idõ lejárta miatt
Szûcs Mártának a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Nemzeti Parki És Tájvédelmi Fõosztály Agrárharmonizációs és vagyonkezelési osztálya köztisztviselõjének.
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dr. Gréczi Zoltánt a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium Tervezés-koordinációs, Kontrolling és
Közbeszerzési Fõosztály Tervezés-koordinációs, Kontrolling Osztályán fõosztályvezetõ-helyettesnek
megbízta.

Megbízás visszavonása
A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium
minisztere

A Közlekedési, Hírközlési
és Energiaügyi Minisztérium
személyügyi hírei
Megbízások
A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium
minisztere
Takács Zoltánt a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium Tervezés-koordinációs, Kontrolling és
Közbeszerzési Fõosztály Közbeszerzési Osztályán fõosztályvezetõ-helyettesnek,
dr. Szerdahelyi Györgyöt a Közlekedési, Hírközlési és
Energiaügyi Minisztérium Környezetvédelmi, Megújuló
Energiahordozó és Energiatakarékossági Fõosztály, Megújuló Energiahasznosítási és Energiatakarékossági Osztályán osztályvezetõnek,
Zarándy Tamást a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium Energiagazdálkodási és Szabályozási
Fõosztályán általános fõosztályvezetõ-helyettesnek,
dr. Békési Zsófiát a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium Energiagazdálkodási és Szabályozási
Fõosztály Energiaszabályozási Osztályán fõosztályvezetõ-helyettesnek,
dr. Poós Miklóst a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium Környezetvédelmi Megújuló Energiahordozó és Energiatakarékossági Fõosztály Környezetvédelmi Osztályán fõosztályvezetõ-helyettesnek,
dr. Soósné dr. Dobos Máriát a Közlekedési, Hírközlési
és Energiaügyi Minisztérium Parlamenti és Koordinációs
Fõosztályán fõosztályvezetõ-helyettesnek,
dr. Kõrösi Szabolcs Gábort a Közlekedési, Hírközlési
és Energiaügyi Minisztérium Elektronikus Hírközlési és
Postaügyi Fõosztályán fõosztályvezetõnek,
Barna Pétert a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi
Minisztérium Közlekedési Szabályozási Fõosztályán általános fõosztályvezetõ-helyettesnek,
Lakiné dr. Köves Évát a Közlekedési, Hírközlési és
Energiaügyi Minisztérium Jogi Fõosztály Jogszabály-elõkészítõ Osztályán fõosztályvezetõ-helyettesnek,

Zarándy Tamásnak az Energiagazdálkodási Osztály vezetésére adott fõosztályvezetõ-helyettesi megbízását,
dr. Poós Miklósnak a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium Energiatakarékossági és Energiakoordinációs Osztály vezetésére adott osztályvezetõi megbízását,
dr. Víg András Gergõnek a Közlekedési, Hírközlési és
Energiaügyi Minisztérium Parlamenti Kapcsolatok Fõosztályán adott általános fõosztályvezetõ-helyettesi megbízását,
dr. Soósné dr. Dobos Máriának a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium Parlamenti Kapcsolatok
Fõosztály vezetésére adott fõosztályvezetõi megbízását,
dr. Kõrösi Szabolcs Gábornak a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium Elektronikus Hírközlési és
Postaügyi Fõosztály Általános Közlekedési és Postaszabályozási Osztály vezetésére adott osztályvezetõi megbízását,
Barna Péternek a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium Közúti és Gépjármûközlekedési-szabályozási Osztály vezetésére adott osztályvezetõi megbízását,
Lakiné dr. Köves Évának a Közlekedési, Hírközlési és
Energiaügyi Minisztérium Jogi Fõosztályán általános fõosztályvezetõ-helyettes megbízását,
dr. Gréczi Zoltánnak a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium Tervezés-koordinációs, Kontrolling
és Közbeszerzési Fõosztályán általános fõosztályvezetõhelyettes megbízását
visszavonta.

Közszolgálati jogviszony megszûnése
Közszolgálati jogviszonya megszûnt
közös megegyezéssel
Szûcs Júliának a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium Finanszírozási és Közlekedési Programok Fõosztály köztisztviselõjének.
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felmentéssel
Kajzinger Ervinnek a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium miniszteri kabinet köztisztviselõjének,
Braun Györgynének a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium Költségvetési Fõosztály köztisztviselõjének,
határozott idõ lejártával
Varga Andrásnak a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium miniszteri kabinet köztisztviselõjének,
dr. Czudar Balázsnak a Közlekedési, Hírközlési és
Energiaügyi Minisztérium miniszteri kabinet köztisztviselõjének,
dr. Orodán Sándornak a Közlekedési, Hírközlési és
Energiaügyi Minisztérium miniszteri kabinet köztisztviselõjének,
Tóth Mihálynak a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium miniszteri kabinet köztisztviselõjének.

Az Önkormányzati Minisztérium
személyügyi hírei

2008/50. szám

dr. Misek János Pétert az Önkormányzati Minisztérium
Közigazgatási Hivatali, Jegyzõi és Hatósági Fõosztály
Közigazgatási Hivatali és Jegyzõi Osztályán,
dr. Papp Juditot az Önkormányzati Minisztérium Közigazgatási Hivatali, Jegyzõi és Hatósági Fõosztályán
köztisztviselõnek kinevezte.

Közszolgálati jogviszonya megszûnt
felmentéssel
Bukta Zsuzsannának az Önkormányzati Minisztérium
miniszteri kabinet és titkársága köztisztviselõjének;
áthelyezéssel
Horváth Tibornénak az Önkormányzati Minisztérium
Pénzügyi Erõforrás-gazdálkodási Fõosztály Fejezeti Költségvetési és Kontrolling Osztálya köztisztviselõjének.

A Pénzügyminisztérium
személyügyi hírei
Vezetõi változások

Kinevezések
Az Önkormányzati Minisztérium kabinetfõnöke
Kropkó Pétert az Önkormányzati Minisztérium miniszteri kabinet és titkárságán,

az Önkormányzati Minisztérium közjogi és koordinációs szakállamtitkára
Dósa Krisztinát az Önkormányzati Minisztérium Jogi
Fõosztály Általános Jogi Osztályán,
Kovács Melindát az Önkormányzati Minisztérium
Pénzügyi Erõforrás-gazdálkodási Fõosztály Tulajdonosi
Felügyeleti és Gazdálkodás-szabályozási Osztályán,

az Önkormányzati Minisztérium önkormányzati és lakásügyi szakállamtitkára
Bors Imrét az Önkormányzati Minisztérium Önkormányzati Gazdasági Fõosztályán,
Gallai Esztert az Önkormányzati Minisztérium Közigazgatási Hivatali, Jegyzõi és Hatósági Fõosztályán,
dr. Magyar Nórát az Önkormányzati Minisztérium
Közigazgatási Hivatali, Jegyzõi és Hatósági Fõosztályán
köztisztviselõnek,

A pénzügyminiszter a Pénzügyminisztérium Költségvetési és Pénzügy-politikai Fõosztály osztályvezetõjének,
Lehmann Mariannának vezetõi megbízását 2008. november 1-jei hatállyal visszavonta.

Közszolgálati jogviszony létesítése
A Pénzügyminisztérium jogi és koordinációs szakállamtitkára
dr. Raszler Tibort a Pénzügyminisztérium Jogi és Igazgatási Fõosztály Jogi Osztályán 2008. november 16-ai hatállyal határozatlan idõre,
Konrád Péternét a Pénzügyminisztérium Jogi és Igazgatási Fõosztály Ügyirat-kezelési Osztályán 2008. november 15-ei hatállyal határozatlan idõre;
a Pénzügyminisztérium költségvetésért felelõs szakállamtitkára
Szikszai Ferencet a Pénzügyminisztérium Költségvetési
és Pénzügy-politikai Fõosztály Ellenõrzésrendszer-fejlesztési Osztályán 2008. november 1-jei hatállyal határozott idõre;
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a Pénzügyminisztérium gazdaságpolitikáért és nemzetközi ügyekért felelõs szakállamtitkára
Radnai Amarillát a Pénzügyminisztérium Pénzügyi
Szolgáltatások Fõosztály Tõkepiaci Szabályozási Osztályán 2008. november 17-ei hatállyal határozatlan idõre,
Zámbó Szilviát a Pénzügyminisztérium Pénzügyi Szolgáltatások Fõosztály Biztosítási Szabályozási Osztályán,
2008. november 17-ei hatállyal határozott idõre
köztisztviselõnek kinevezte.

8939

Illés Máté közszolgálati jogviszonya 2008. november
14-én lemondással,
Árva Istvánné közszolgálati jogviszonya 2008. november 15-én felmentéssel,
Nemesné Nagy Zsuzsanna közszolgálati jogviszonya
2008. november 15-én felmentéssel,
dr. Tóth Benedek közszolgálati jogviszonya 2008. november 25-én lemondással
megszûnt.

Közszolgálati jogviszony megszûnése
Végleges közigazgatási áthelyezés miatt
Szikora Mercédesz Beátának, a Pénzügyminisztérium
Társadalmi Közkiadások Fõosztály Nyugdíjszabályozási,
Pénztárszakmai és Nonprofit Osztály vezetõ tanácsosának
2008. november 14-ei hatállyal,
határozott idõ eltelte miatt
Torzsa Katalinnak, a Pénzügyminisztérium Pénzügyi
Szolgáltatások Fõosztály fõelõadójának 2008. október
31-ei hatállyal
közszolgálati jogviszonya megszûnt.

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium
személyügyi hírei
Közszolgálati jogviszony létesítése
A társadalmi kapcsolatokért felelõs szakállamtitkár
dr. Bereczki Dórát a Társadalmi Párbeszéd és Civil
Kapcsolatok Fõosztályra köztisztviselõvé kinevezte.

A koordinációs szakállamtitkár
Sasvári Piroskát a Gazdasági Fõosztályra köztisztviselõvé kinevezte.

Közszolgálati jogviszony megszüntetése
Joó Istvánné közszolgálati jogviszonya 2008. november 12-én felmentéssel,

ÁLLÁSPÁLYÁZATOK
Besnyõ Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete pályázatot hirdet
jegyzõi álláshely betöltésére
A kinevezés – 6 hónapos próbaidõ kikötésével – határozatlan idõre szól.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen
elõélet,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi
doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser
szakképesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga vagy az OKV elnöksége által teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fokozat alapján adott mentesítés azzal,
hogy a képviselõ-testület közigazgatási szakvizsgával
nem rendelkezõ pályázót is kinevezhet, 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,
– jogszabály által elõírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat (a képviselõ-testület a gyakorlati idõt csökkentheti vagy elengedheti).
Elõnyt jelent:
– helyismeret, informatikai ismeretek, gépjármûvezetõi engedély megléte.
A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget, képesítést tanúsító okiratok másolatát,
– a munkakörrel és a hivatal irányításával kapcsolatos
szakmai elképzeléseket (vezetõi programot),
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
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– nyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról,
– adatkezelési nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevõk a pályázat tartalmát megismerhetik,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó beleegyezik-e a
pályázata nyílt ülésen való tárgyalásába.
Illetmény és egyéb juttatás a Ktv. és a közszolgálati szabályzat alapján.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben való megjelenéstõl (2008. december 15.) számított 30. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtására elõírt határidõt követõ testületi ülésen.
Az álláshely betöltésének idõpontja: a pályázat elbírálását követõen azonnal vagy megegyezés szerint.
A pályázatokat zárt borítékban postai úton vagy személyesen Gémesiné Fejes Zsuzsanna polgármesternek címezve (2456 Besnyõ, Fõ u. 35.) kell benyújtani.
A pályázattal kapcsolatban tájékoztatást hivatali idõben
a polgármestertõl lehet kérni a (25) 233-095-ös telefonszámon.

Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatalának jegyzõje
pályázatot hirdet
hatósági osztályvezetõ álláshelyre
Feladatai:
– a hatósági osztály munkájának vezetése, szervezése
tevékenységének koordinálása, a munkafolyamatok ellenõrzése. Az osztály munkájába az ipari és kereskedelmi, hagyatéki, birtokvédelmi és állattartási ügykörök, valamint a
szabálysértési ügyek tartoznak.
Alkalmazási feltételek:
– jog- és államtudományi egyetemi, vagy fõiskolai
szintû általános igazgatásszervezõi végzettség,
– legalább 2 éves igazgatási gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga,
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– munkakörre vonatkozó foglalkozás-egészségügyi alkalmasság,
– vagyonnyilatkozat tétele.
Elõnyt jelent:
– polgármesteri hivatalban szerzett igazgatási gyakorlat,
– vezetõi gyakorlat.
A pályázat elbírálása során kompetenciavizsgálatot alkalmazunk.
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A pályázat benyújtásának határideje:
2009. január 9.
A pályázat további feltételei és teljes szövege a
www.zuglo.hu honlapon, a dolgozzon nálunk rovatban,
valamint a www.kozigallas.gov.hu oldalon olvasható.

Csabaszabadi és Pusztaottlaka Községek
Körjegyzõsége (5609 Csabaszabadi, Apácai út 6.)
pályázatot hirdet
igazgatási ügyintézõ munkakörben
határozott idõre
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– igazgatásszervezõi, vagy állam- és jogtudományi
doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés és közigazgatási szakvizsga vagy az
OKV elnöke által a teljeskörûen közigazgatási jellegûnek
minõsített tudományos fokozat alapján adott mentesség.
Ellátandó feladatok: szabálysértési ügyek, birtokvédelem, engedélyezési eljárások, hagyatéki, gyámhatósági
ügyek, valamint a körjegyzõ általános helyettesítése mindkét településen
Elõnyt jelent:
– önkormányzatnál szerzett szakmai gyakorlat,
– vezetõi gyakorlat,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga (vagy az alól való
mentesség),
– felhasználói szintû számítógépes ismeret.
A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai és szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
– pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagot
az eljárásban részt vevõk megismerhessék.
Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény szerint.
A munkakör betöltéséhez saját gépjármû szükséges.
A kinevezés határozott idõre szól, idõtartama 1,5 év.
A munkakör a pályázat elbírálását követõen 2009. január 15-étõl tölthetõ be.
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A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben történõ megjelenést (2008. december 15.) követõ
15. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõtõl számított 15. nap. Pályázat benyújtása csak postai
úton Csabaszabadi és Pusztaottlaka községek körjegyzõjének címezve az alábbi postacímre küldendõ: 5609 Csabaszabadi, Apácai út 6. A borítékra kérjük, írják rá: „Pályázat”.
Részletes felvilágosítás Czene Boglárka körjegyzõtõl
kérhetõ a 06 (66) 248-049-es telefonszámon.
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A munkakörre vonatkozó adatok:
– adóügyi ügyintézõi munkakör, határozott idõre
(a pénzügyi ügyintézõ 1-es munkakörû köztisztviselõ
gyás, gyed, fizetés nélküli szabadsága idejére) szóló kinevezéssel,
– a munkakör betöltött állásra van kiírva, de a pályázat
elbírálásának napjától az állás betölthetõ,
– munkaidõ: részmunkaidõ (heti 30 óra),
– 3 hónapos próbaidõ kerül kikötésre,
– a munkakör vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.
Illetmény és juttatások a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvényben meghatározottak, illetve a helyi rendeletben meghatározottak szerint.
A pályázat benyújtásának határideje:
2009. február 28.

Felsõörs Község Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet
adóügyi ügyintézõi munkakör
határozott idejû betöltésére
Pályázati feltételek:
A pályázónak meg kell felelnie a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 7. §-ában szereplõ általános alkalmazási feltételeknek, valamint a köztisztviselõk
képesítési elõírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet
1. sz. melléklet I/16. feladatkörnél a II. besorolási osztályban elõírt képesítésnek.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatási adóhatóságnál szerzett szakmai gyakorlat,
– közigazgatási alapvizsga, szakvizsga,
– Onkadó számítógépes program ismerete,
– felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazás) ismerete.
A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok fénymásolatait,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
(illetve igénylõlap-igazoló szelvény) fénymásolatát,
– hozzájáruló nyilatkozatot ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevõk a teljes pályázati anyagot megismerhetik.
Ellátandó feladatok:
– az önkormányzat által kezelt helyi adók, gépjármûadó kivetése, nyilvántartása, elszámolása, ellenõrzése, behajtása,
– adók módjára behajtandó köztartozások kezelése,
– adó- és értékbizonyítványok készítése.

Az elbírálás határideje: 2009. március 30.
Az elbírálás eredményérõl a pályázó írásban tájékoztatást kap az elbírálástól számított 8 napon belül.
A pályáztató a pályáztatás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatot zárt
borítékban, személyesen vagy postai úton kell benyújtani
Felsõörs község jegyzõje (8227 Felsõörs, Szabadság
tér 2.) részére. A borítékra rá kell vezetni: „Adóügyi ügyintézõ pályázat”.
A pályázat elbírálásáról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás a (87)
577-211-es telefonszámon dr. Könczöl Gábor jegyzõtõl
kérhetõ.

Gyulaháza Község Önkormányzatának
és Gemzse Község Önkormányzatának
Képviselõ-testületei
pályázatot hirdetnek
aljegyzõi munkakör betöltésére
A munkakör betölthetõ 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.
A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakört teljes
munkaidõben kell ellátni.
A munkakör 2009. január 5-étõl tölthetõ be.
Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi
doktori képesítés,
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– 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. december 15.) 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 jegyzõje
pályázatot hirdet
anyakönyv-vezetõi és igazgatási ügyintézõ munkakör
betöltésére
Közigazgatási szerv megnevezése: Gyulaháza Község
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, 4545 Gyulaháza, Petõfi u. 45.
Ellátandó feladatok:
– anyakönyv-vezetõi teendõk,
– szociális igazgatási,
– jegyzõi gyámhatósági,
– népesség-nyilvántartási feladatok.
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Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– középiskolai végzettség és anyakönyv-vezetõi vizsga,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– gépírástudás,
– jó kommunikációs készség,
– ügyfélközpontúság, megbízhatóság, empatikus és
önálló munkavégzési képesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolata,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.
Az illetmény és az egyéb juttatások a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) alapján
kerülnek megállapításra.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben történõ közzétételtõl (2008. december 15.) számított 10. napig beérkezõen.
A munkakör 2009. január 1-jétõl tölthetõ be, határozatlan idõre szóló kinevezéssel. Alkalmazás esetén a próbaidõ 3 hónap.
A pályázatot Gyulaháza község jegyzõjéhez kell benyújtani postai úton vagy személyesen, 4545 Gyulaháza,
Petõfi u. 45. Tel.: (45) 715-006.
A pályázattal kapcsolatban további információkról
Pappné Vass Erzsébet jegyzõ ad felvilágosítást a (45)
715-006-os telefonszámon.

Isaszeg Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje
pályázatot hirdet
igazgatási ügyintézõ munkakör betöltésére
Ellátandó feladatok: birtokvédelmi ügyek, szabálysértési igazgatás, testületi anyagok szerkesztése, elõkészítése.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– igazgatásszervezõi diploma,
– számítógépes gyakorlat,
– kétéves közigazgatási gyakorlat.
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A jelentkezéshez csatolni kell:
– a szakmai tevékenységet is bemutató részletes önéletrajzot,
– motivációs levelet,
– az iskolai végzettségre, szakképzettségre vonatkozó
okmányok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.
Besorolás, bérezés és egyéb juttatások megállapítása a
köztisztviselõk jogállásáról szóló, módosított 1992. évi
XXIII. törvény alapján, valamint a helyi közszolgálati szabályzat szerint történik.
Jelentkezni
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A pályázatot Jászapáti város jegyzõjéhez (5130 Jászapáti, Velemi E. út 2.) kell benyújtani zárt borítékban,
amelyen fel kell tüntetni: „Hatósági ügyintézõ”.
A pályázat elbírálási határideje: a benyújtási határidõt
követõ 30. nap.
Eredményes pályázat esetén a kinevezés határozott idõre szól, 6 hónap próbaidõ kikötésével.
Az állás betölthetõ az elbírálást követõen azonnal.
A pályáztató fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázatról bõvebb felvilágosítás kérhetõ Andrási
Lászlóné jegyzõtõl az (57) 440-024-es telefonszámon.
A pályázati kiírás elérhetõ a Kormányzati Személyügyi
Szolgáltató és Közigazgatási Központ www.kszk.gov.hu
weboldalon és Jászapáti város honlapján: www.jaszapati.hu.

2008. december 31-ig
a polgármesteri hivatalban (2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.)
Csóry Józsefné humánpolitikai referensnél lehet.
Jászapáti Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet
kiemelt építéshatósági ügyintézõi munkakör
betöltésére

Jászapáti Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet
hatósági ügyintézõi munkakör betöltésére
Pályázati feltételek:
– államigazgatási fõiskolai végzettség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség.
A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok közjegyzõ által hitelesített másolatát,
– elõzetes nyilatkozatot arról, hogy a Ktv. 21. §-ában
meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat benyújtásakor fennáll-e.
Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény rendelkezései alapján.
A munkakör vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséghez
kötött.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben történõ megjelenéstõl (2008. december 15.) számított 20. nap.

Ellátandó feladat: kiemelt építéshatósági ügyek döntésre való szakmai elõkészítése, építésügyi nyilvántartások
vezetése, statisztikai jelentések készítése.
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, építõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki)
szakképzettség, fõiskolai szintû településmérnöki (városgazdasági mérnöki), vagy ezekkel egyenértékûnek elismert végzettség,
– felhasználói szintû számítógép-ismeret.
A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget tanúsító okiratok közjegyzõ által
hitelesített másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
Illetmény és juttatás a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény szabályai szerint.
Benyújtási határidõ: a Belügyi Közlönyben történõ
megjelenéstõl (2008. december 15.) számított 20. nap.
Elbírálási határidõ: a benyújtási határidõt követõ 30 napon belül.
Az állás betölthetõ az elbírálást követõen azonnal.
A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkáltató 6 hónap próbaidõt köt ki.
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A pályázat benyújtása: Jászapáti Város Önkormányzatának jegyzõjéhez (Andrási Lászlóné, 5130 Jászapáti, Velemi E. út 2.) címezve „Építéshatósági ügyintézõ” feltüntetésével.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság
pályázatot ír ki
a Mûszaki és Ellátási Fõosztályára
fõosztály-vezetõi munkakörbe
Fõbb feladatok:
– a fõosztály (közel 200 fõ) munkájának szervezése,
vezetése, irányítása és ellenõrzése;
– a KSZF hatáskörébe tartozó épületek üzemeltetésének és ellátásának irányítása;
– az állami vezetõk lakásellátásának koordinálása, a lakások üzemeltetésének felügyelete;
– a raktározási tevékenység megszervezése, biztosítása;
– a szállítmányozási munka vezetése;
– az épületek vagyonvédelmének biztosításával kapcsolatos teendõk irányítása;
– éves tervek (beruházási, karbantartási, felújítási) elõterjesztése.
Pályázati feltételek, elvárások:
– szakirányú (mûszaki) felsõfokú iskolai végzettség;
– legalább 5 éves vezetõi gyakorlat;
– felhasználói színtû számítógépes ismeret;
– jó kommunikációs készség, határozottság, terhelhetõség.
– elõnyt jelent épületüzemeltetésben szerzett többéves
gyakorlat, valamint pénzügyi, gazdálkodási ismeret.
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A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Értesítõben történõ megjelenést követõ 15. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõt követõ 30 napon belül.

A Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság
Szolgáltatási Igazgatósága
pályázatot ír ki
személyi asszisztens munkakörbe
Fõbb feladatai:
– közremûködik az igazgató munkájának szervezésével kapcsolatos feladatok ellátásában, az igazgató és a Hivatal közötti munkakapcsolatok koordinálásában;
– gondoskodik a igazgató által tartandó tárgyalások
szakmai elõkészítésérõl;
– számon tartja a igazgató által véleményezésre, elõterjesztésre vagy végrehajtásra kiadott feladatokat, ellenõrzi
azok végrehajtását, a kijelölt felelõsöktõl tájékoztatást kér;
– emlékeztetõt készít, nyomon követi az ott hozott döntések, igazgatói utasítások végrehajtását;
– koordinálja a igazgató hivatalos programját, közremûködik elõkészítésükben, lebonyolításukban, figyelemmel kíséri a megvalósításhoz szükséges feltételek biztosítását.
Pályázati feltételek:
– felsõfokú végzettség (közgazdasági, jogi végzettség
elõnyt jelent);
– hasonló területen szerzett gyakorlat (referencia elérhetõségének megjelölésével);
– felhasználói szintû számítógépes ismeret (Word, Excel, PowerPoint);
– tárgyalóképes angolnyelv-tudás;
– kiváló szervezõ- és kommunikációs készség, terhelhetõség, precizitás, proaktivitás, csapatjátékos típus.

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

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

Illetmény, valamint az egyéb juttatások megállapítása a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény és végrehajtási rendeletei, valamint a Fõigazgatóság szabályzataiban rögzítettek alapján történik.

Illetmény, valamint az egyéb juttatások megállapítása a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény és végrehajtási rendeletei, valamint a Fõigazgatóság szabályzataiban rögzítettek alapján történik.

A pályázatot a Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság,
1357 Budapest, Pf. 8 címére kérjük benyújtani. A borítékon kérjük, tüntesse fel: „Pályázat MEF fõosztály-vezetõi
munkakörre”.

A pályázatot a Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság,
1357 Budapest, Pf. 8 címére kérjük benyújtani. A borítékon kérjük, tüntesse fel: „Pályázat személyi asszisztens
munkakörre”.
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A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Értesítõben történõ megjelenést követõ 15. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõt követõ 30 napon belül.

Mezõcsát Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet
pénzügyi osztályvezetõ munkakör betöltésére
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– vezetõi gyakorlat: legalább 1–3 év vezetõi tapasztalat,
– államháztartási területen szerzett legalább 5 év feletti
szakmai tapasztalat,
– alapszintû ECDL,
– felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások),
– gyakorlott szintû számviteli/pénzügyi szoftverismeret,
– közigazgatási szakvizsga,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz,
– erkölcsi bizonyítvány,
– végzettséget igazoló oklevél másolata.

A munkakör betölthetõ a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján.
A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozatlan idõre szól.
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye,
3450 Mezõcsát, Hõsök tere 1.

A pályázat benyújtásának feltételei: elektronikus benyújtás esetén a pályázatnak és mellékleteinek 2009. január 31-én éjfélig az iorosz@mezocsat.hu e-mail címre
meg kell érkezniük. Postai feladás esetén az információk
lentebb olvashatók.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör
legkorábban 2009. március 1-jétõl tölthetõ be.

A köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.
(II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltõje által
ellátandó feladatkörök: az R. 1. sz. melléklete 16. pontja
alapján I. besorolási osztályban pénzügyi igazgatási feladatok ellátása.

2009. január 31.

Ellátandó feladatok: az önkormányzat költségvetési
koncepciójának, költségvetési rendelettervezetének, zárszámadási rendelettervezetének és a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolójának elkészítése, a költségvetés végrehajtásával összefüggõ gazdálkodási feladatok ellátása, pénzügyi részének elõkészítése, ÖNHIKI-pályázat
elkészítése.
A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök: a
pénzügyi osztály irányítása.
A munkakör betöltõje irányítása alá tartozó szervezeti
egységek megnevezése: pénzügyi osztály.
Az irányítása alá tartozó személyek száma: 7 fõ.
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint a
20/2001. (X. 16.) ÖR. rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– közgazdasági, pénzügyi, számviteli felsõfokú iskolai
végzettség,

A pályázat benyújtásának határideje:

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Mester Attiláné nyújt a (49) 552-046/113-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak Mezõcsát Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala címére történõ megküldésével (3450 Mezõcsát, Hõsök tere 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 190-11/2008., valamint a munkakör megnevezését: „Pénzügyi osztályvezetõ”;
vagy
– elektronikus úton Orosz Ilona részére az iorosz@mezocsat.hu e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. február 16.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Belügyi Közlöny, 2008. december 15.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: igény esetén szolgálati lakás biztosított.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a
www.mezocsat.hu honlapon szerezhet.
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Mezõhegyes Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet
településfejlesztési és -rendezési, valamint
településüzemeltetési feladatokat ellátó ügyintézõi
munkakör betöltésére
Ellátandó feladat: településfejlesztési és -rendezési, valamint településüzemeltetési feladatok döntésre való szakmai elõkészítése a városi önkormányzatnál.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló módosított 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet által elõírt, egyetemi
szintû jogász vagy szociológus szakképzettség; egyetemi
vagy fõiskolai szintû mûszaki vagy közgazdasági, agrár(ezen belül környezetvédelmi mérnök vagy táj- és kertépítész) felsõoktatásban szerzett szakképzettség; szakirányú
továbbképzésben szerzett környezetvédelmi szakmérnök
szakképzettség; fõiskolai szintû igazgatásszervezõi szakképzettség és településfejlesztési-rendezési szakképesítés.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– pályázat-elõkészítésben szerzett gyakorlat.
Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló, módosított 1992. évi XXIII. törvényben foglalt szabályoknak
megfelelõen.
A pályázatot Mezõhegyes város jegyzõjéhez írásban,
zárt borítékban kell benyújtani az alábbi címre: polgármesteri hivatal, 5820 Mezõhegyes, Kozma F. u. 11.
A pályázat benyújtási határideje:
2009. január 15.
A pályázat elbírálásának rendje, határideje: a pályázatot
a kinevezési jogkör gyakorlója bírálja el a benyújtási határidõt követõ 10 napon belül.
Az állás betölthetõ: 2009. február 1-jétõl.
A pályázathoz csatolni kell:
– 30 napnál nem régebbi, büntetlen elõéletet igazoló erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatát,
– szakmai önéletrajzot.
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Putnok Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet
aljegyzõi munkakör betöltésére
Az állás az 1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bekezdése
és az 1992. évi XXIII. törvény 10. §-a alapján tölthetõ be.
Ellátandó feladatok: az 1990. évi LXV. törvény 36. §
(1) és (2) bekezdésében meghatározott feladatok.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi 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,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat.
A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget igazoló okirat másolatát,
– nyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására,
– nyilatkozatot, hogy személyes adatainak a pályázati
eljárásban részt vevõ személyek általi megismeréséhez
hozzájárul.
Illetmény és egyéb juttatás: a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvényben, valamint a vonatkozó helyi rendeletben elõírtak szerint.
A pályázat benyújtásának határideje:
2009. március 31.
A pályázato(ka)t a képviselõ-testület a benyújtási határidõt követõ rendes ülésen bírálja el.
Állás betöltésének idõpontja: az elbírálást követõ hónap
1. napjától.
A pályázato(ka)t Putnok város jegyzõjéhez [3630 Putnok, Kossuth út 5., tel.: (48) 530-010] lehet benyújtani.
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Sajópetri Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot ír ki
jegyzõi állás betöltésére
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
– állam- és jogtudományi doktori vagy igazgatásszervezõi képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser
szakképesítés, továbbá
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább 5 éves, közigazgatási szervnél szerzett szakmai gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.
A jegyzõ az 1992. évi XXIII. törvény 22/A. § (8) bekezdése alapján vagyonnyilatkozat-tételre köteles.
A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– képesítést tanúsító okiratok fénymásolatát (az eredeti
okiratok bemutatása személyes találkozáskor szükséges),
– szakmai programot, vezetõi elképzelést,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban részt vevõk
megismerhetik a pályázat anyagát.
Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény
szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: a Magyar Közlöny
mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben való megjelenéstõl számított 15. nap.
Az álláshely a pályázat elbírálását követõen azonnal betölthetõ.
A kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónap próbaidõ
kikötésével.
A pályázatot Debreczeni Balázs polgármesternél lehet
benyújtani. Cím: 3573 Sajópetri, Dózsa György utca 66.
A képviselõ-testület jogosult a pályázatot eredménytelennek nyilvánítani.
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– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az OKV elnöksége által a teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fokozat alapján adott mentesítés megléte, és
– közigazgatási szervnél legalább kétévi közigazgatási
gyakorlat,
– magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen
elõélet.
Elõnyt jelent:
– legalább 2 éves vezetõi gyakorlat.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó személyes adatait is tartalmazó részletes
szakmai önéletrajzot,
– a munkakör ellátására vonatkozó szakmai, vezetési
programot,
– a végzettséget tanúsító eredeti oklevelet, okleveleket,
vagy annak, illetve azoknak közjegyzõ által 3 hónaposnál
nem régebbi hitelesített másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a korábbi jogviszony(ok)ra vonatkozó igazolás(ok)
másolatát (másolatait),
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó megbízása esetén
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,
– nyilatkozatot, melyben a pályázatának és abban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ
kezeléséhez hozzájárul/nem járul hozzá,
– nyilatkozatot arról, hogy hozzájárul pályázatának a
megyei közgyûlés és az ügyrendi és jogi bizottság által
nyilvános ülésen történõ tárgyalásához, vagy zárt ülésen
történõ tárgyalását kéri.
A megyei fõjegyzõi kinevezés határozatlan idõre szól, a
köztisztviselõk jogállásáról szóló módosított 1992. évi
XXIII. törvény (Ktv.) 11/B. §-a szerint 6 hónap próbaidõ
kikötésével.
Illetmény és juttatás: a Ktv., a vonatkozó önkormányzati
rendelet és az egységes közszolgálati szabályzat alapján.
Az állás elfoglalásának ideje: a pályázat elbírálásának
napja.
A pályázat elbírálásáról az ügyrendi és jogi bizottság
véleményezését követõen a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyûlés a 2009. februári ülésén dönt.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyûlés
pályázatot hirdet
megyei fõjegyzõi állás betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázatnak a
Belügyi Közlönyben való megjelenésétõl (2008. december 15.) számított 30. nap.

Pályázati feltételek:
– állam- és jogtudományi doktori, vagy okleveles közgazdász képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés, és

A pályázat benyújtásának helye: a pályázatot egy példányban „Fõjegyzõi pályázat” megjelöléssel Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyûlés elnöke
címére kell benyújtani (4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 5.).
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A megyei közgyûlés fenntartja a jogát annak, hogy
megfelelõ pályázó hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázatról további információt ad: Seszták Oszkár, a
megyei közgyûlés elnöke, tel.: (42) 599-501.
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A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– az állam- és jogtudományi doktori képesítés.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör
legkorábban 2009. február 1-jétõl tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2009. január 10.

Tab Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet
Tab Város Önkormányzatánál
jegyzõ munkakörének betöltésére
A munkakör betölthetõ a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján.
A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozatlan idõre szól.
A munkavégzés helye: Somogy megye, 8660 Tab,
Kossuth Lajos utca 49.
Ellátandó feladatok: az 1990. évi LXV. törvény
36. §-ában, valamint egyéb jogszabályokban a kistérségi
székhelyváros jegyzõje számára meghatározott hatáskör
és feladatkör, továbbá Bábonymegyer, Lulla, Sérsekszõlõs, Zala és Torvaj községekben a körjegyzõi feladatok
ellátása.
A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök: a jogszabályban meghatározott jegyzõi feladatok ellátása.
A munkakör betöltõje irányítása alá tartozó szervezeti
egységek megnevezése: Tab Város Polgármesteri Hivatala.
Az irányítása alá tartozó személyek száma: 37 fõ.
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,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi
doktori képesítéssel vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,
– és jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által a
teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,
– legalább kétévi közigazgatási gyakorlat.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Schmidt Jenõ polgármester nyújt a 06 (84) 525-901-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Tab Város Önkormányzata címére történõ
megküldésével (8660 Tab, Kossuth Lajos utca 49.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 2888/2008., valamint a munkakör
megnevezését: „Jegyzõ”.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja,
rendje:
A pályázat elbírálásáról a képviselõ-testület a benyújtási határidõt követõ testületi ülésen dönt.
Szolgálati lakást igény esetén a képviselõ-testület biztosít.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. január 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Belügyi Közlöny,
– www.tab.hu – 2008. november 24.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a Ktv. 11/B. §-a alapján 6 hónapos próbaidõ kikötésére kerül sor.
A pályázathoz csatolni kell:
– a jegyzõi munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai,
vezetõi elképzeléseket,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget tanúsító oklevél és szakvizsgabizonyítvány másolatait,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevõk megismerhessék,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázatot a képviselõ-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.

2008/50. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

Tapsony és Nagyszakácsi községek
önkormányzatainak képviselõ-testületei
pályázatot hirdetnek
körjegyzõi állás betöltésére
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A pályázattal kapcsolatban további információ Kövér
István Attila polgármestertõl kérhetõ a fenti címen, illetve
a (85) 310-361-es telefonszámon.
A pályázat elbírálásának eredményérõl a pályázók írásban értesítést kapnak az elbírálást követõ 8 napon belül.

Az állás betölthetõ a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. 36. § (1) bekezdése, valamint a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XIII. törvény 8. § (1) bekezdésében foglaltak alapján.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi
doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább ötévi közigazgatási gyakorlat,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése a
Ktv. 7. § (7) bekezdése szerint.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– számítógépes ismeretek,
– saját személygépkocsi hivatali célra történõ használatának vállalása, jogosítvány.
A pályázathoz benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz,
– a pályázónak a munkakörre, a hivatal irányítására vonatkozó szakmai elképzelése,
– a végzettsége(ke)t igazoló okirat(ok) hiteles másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában
részt vevõk általi megismeréséhez hozzájárul, illetve kívánja-e a pályázatot elbíráló testületi ülésen zárt ülés tartását.
A kinevezés határozatlan idõre szól, 2009. február 1-jétõl – hat hónapos próbaidõ kikötésével –, tölthetõ be.
A munkakört teljes munkaidõben kell ellátni.
A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati kiírás
Hivatalos Értesítõben történõ megjelenését követõ 30 napon belül.
Illetmény és egyéb juttatás: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény elõírásai szerint.
A pályázatokat Nagyszakácsi község polgármesteréhez
kell benyújtani személyesen vagy postai úton lezárt borítékban. Cím: 8739 Nagyszakácsi, Kossuth L. u. 166. A borítékon kérjük feltüntetni: „Körjegyzõi pályázat”.
A pályázat elbírálásáról a benyújtási határidõt követõ
30 napon belül a pályázók személyes meghallgatását követõen a képviselõ-testületek együttes ülésen döntenek.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázat
eredménytelenné nyilvánítására.

Veresegyház Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet
helyinépesség-nyilvántartó és okmány-ügyintézõi
munkakör betöltésére – 2 fõ részére
Pályázati feltételek:
– okmánynyilvántartó és ügyintézõ OKJ képesítés,
– középfokú iskolai végzettség,
– közigazgatási alapvizsga,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.
Elõny:
– gépjármû-ügyintézés területen szerzett tapasztalat,
– 20 km-es körzeten belül lakóhely.
A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettségeket tanúsító okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
Egyéb információk:
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben történõ megjelenéstõl (2008. december 15.) számított 15. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõt követõ 15 napon belül.
A pályázatok benyújtásának helye: Veresegyház Város
Polgármesteri Hivatala, ügyfélszolgálati és okmányiroda,
2112 Veresegyház, Fõ út 45–47.

Veresegyház Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet
könyvelõi munkakör betöltésére
Pályázati feltételek:
– szakirányú felsõfokú végzettség vagy mérlegképes
könyvelõi végzettség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.
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Elõny:
– önkormányzati vagy más költségvetési szervnél hasonló területen szerzett tapasztalat,
– közigazgatási alap- vagy szakvizsga.
A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettségeket tanúsító okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban részt vevõk
megismerhetik a pályázó teljes anyagát.
Ellátandó fõbb feladatok:
– gazdasági események fõkönyvi könyvelése,
– szállítói és vevõi számlák nyilvántartása, kötelezettségvállalás analitikájának vezetése,
– részt vesz a költségvetés és a beszámoló, valamint az
idõközi mérlegjelentés elkészítésében.
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Egyéb információk:
A munkakört teljes munkaidõben kell ellátni, mely a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.
Határozatlan idõre szóló kinevezés, 6 hónap próbaidõvel, a kinevezés és az illetmény megállapítása az 1992. évi
XXIII. tv. (Ktv.) szerint történik.
A pályázat benyújtása: a Belügyi Közlönyben történõ
megjelenéstõl (2008. december 15.) számított 15 napon
belül, zárt borítékban, egy példányban, „Könyvelõ” felirattal.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõt követõ 15 napon belül.
A pályázatok benyújtásának helye: Veresegyház Város
Polgármesteri Hivatala, 2112 Veresegyház, Fõ út 106.,
dr. Tahon Róbert jegyzõ részére.
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VIII. Közlemények
Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal közleménye
Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal elnökének közleménye
a személyi jövedelemadó meghatározott részének felhasználásáról rendelkezõ magánszemély nyilatkozatára
igényt tartó egyházak 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 kedvezményezettek részére a következõ technikai számot adja,
amelyre elsõ alkalommal a 2009. évben lehet rendelkezni:
Sorszám

Kedvezményezett

Technikai szám

1.

Árpád Rendjének Jogalapja Tradicionális Egyház

1809

2.

„Teremtõ Lélek” Egyház

1816
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
387833E
355546I
483288G
801293B
160496C
952846F
954266B
785461F
642026G
396805D
499993B
961157G
626464B
012482F
832247D
192176E
661795G
381994H
550123F
057693E
189808G
815056F
043832D
752630C
126091E
841910G
490071H
925671E
440018G
138040D
949725D
612822G
111121H
911044G
588237I
887857D
023641B
707697E
756958D
325469H
906601D

098226E
843950B
656996A
065835F
785967H
871885G
209686D
695556F
515330C
050043I
615694E
751089C
732435H
574639F
423155I
428307F
530304E
407723H
645337G
062832C
977865D
190863C
585149D
912712B
976627D
153504G
194417G
035894A
512774A
739844A
092820B
561721D
924069E
761044H
690359A
163563B
347030H
676970C
343335G
408235I
228321B

436649C
431269C
494148C
194526G
818751E
102527I
418261D
807638E
966847F
866029C
481443C
217165H
944996F
841959A
397563H
402804D
485820G
926882E
509818A
194608F
436960A
401600H
977034D
871930B
641837E
593144D
246125C
128975D
453835C
637366E
011552E
466069I
071891H
598916A
344588D
244850F
079411B
718440G
783286F
528636E
375545H

861359H
267466B
245046F
755947G
870020A
686829C
120488G
090039I
708349F
444714C
026278G
767072H
369413I
064049B
802370F
418203G
549486E
686225C
440165G
636769H
287951I
396936C
257779F
779145D
349999B
062978G
405242H
602498G
726268G
024952C
626884A
484943E
595919H
561797D
451919D
060910B
264015E
532518F
583869G
217229B
854425B

443297C
248292E
496797H
330472D
248301I
930474F
793151B
412073H
902151F
477404E
619524C
551065H
717540H
232033D
890515G
047894D
877401E
737909E
456527E
120245I
660338D
130589D
881829C
578420E
058460B
438833A
366517B
832315C
352384D
257443G
294703F
571812A
082753F
283665C
647235D
273588H
633989C
904128H
661587B
385645G
985788H

896412C
225904G
972845C
189401E
582056C
000665D
130549C
387719G
985924C
046336I
941264F
949281C
337308D
061300I
213179H
246478H
787987H
171920F
796009D
603769B
013671I
710068D
003739D
948691H
142362F
786348F
462728I
063796G
027674I
573866D
986619B
473295C
281379E
484069D
213802G
563949H
716365B
311317F
540456H
449659H
318623C
745654B

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala
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A Magyar Ügyvédi Kamara közleménye
A Magyar Ügyvédi Kamarának
az ügyvédi hivatás
etikai szabályairól és elvárásairól szóló
5/2008. (XI. 27.) MÜK Szabályzattal módosított
8/1999. (III. 22.) MÜK Szabályzata
1. A szabályzat célja
2. A szabályzat hatálya
3. Az ügyvéd feladata
4. Az ügyvéd titoktartási kötelezettsége
5. Az összeférhetetlenség
6. A megbízási jogviszony
7. Az okiratszerkesztés
8. A védõ kötelességei
9. Az ügyvédi megbízási díj
10. Az ügyvédi iroda
11. Az ügyvédi reklám
12. Az ügyvéd kapcsolata a hatóságokkal, a megbízóval
és az ellenérdekû ügyvéddel
13. Az ügyvédek egymás közötti kapcsolata
14. Az ügyvéd és az ügyvédi kamara kapcsolata
15. Az etikai elvárások
16. Hatálybaléptetõ rendelkezések
Az ügyvédekrõl szóló 1998. évi XI. tv. 112. § (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyar Ügyvédi Kamara teljes ülése az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól a következõ szabályzatot
alkotta:
Preambulum
Az ügyvédi hivatás tiszteletben tartása a jogállamiság és
a demokrácia elengedhetetlen feltétele a társadalomban.
Az európai jogi hivatás széleskörûen elismert és tiszteletben tartott alapelvei nélkülözhetetlenek az igazságszolgáltatás helyes mûködéséhez, a joghoz való hozzáféréshez és
a tisztességes eljáráshoz való jog érvényesüléséhez. A magyar ügyvédi kar elfogadja és tiszteletben tartja az Európai
Ügyvédi Kamarák Tanácsa (CCBE) által elfogadott európai jogi hivatás chartáját, mely az ügyvédi hivatás alapelveit és alapértékeit az alábbiakban határozta meg:
1. Az ügyvéd függetlensége, szabad eljárás az ügyfél
ügyében
2. Az ügyvéd joga és kötelezettsége, hogy bizalmasan
kezelje a megbízó ügyét és betartsa a hivatásából fakadó
titoktartási kötelezettséget
3. Különbözõ ügyfelek között, illetve az ügyfél és az
ügyvéd közötti érdekütközés elkerülése
4. A jogászi hivatás méltósága és becsülete, az ügyvéd
feddhetetlensége és jó hírneve
5. Az ügyfél iránti hûség
6. Tisztességes díjak megállapítása

7. Az ügyvéd szakmai hozzáértése
8. Kollégák tisztelete
9. A jogállam és a tisztességes igazságszolgáltatás tisztelete
10. A jogászi hivatás önszabályozása

1. A szabályzat célja
1. Jelen szabályzat meghatározza azokat a
a) magatartási normákat, amelyek vétkes megszegése
fegyelmi eljárást von maga után, valamint
b) azon elvárásokat, amelyek az ügyvédségbe vetett
közbizalom megtartása és a hivatás méltóságának további
erõsítése érdekében minden ügyvédtõl elvárható. Ezen elvárások kirívó megsértése fegyelmi eljárást vonhat maga
után.
2. A szabályzat hatálya
2/1. Az ügyvédi etikai szabályok hatálya kiterjed az
ügyvédi kamarába (a továbbiakban: kamara) felvett ügyvédre, valamint névjegyzékbe vett európai közösségi jogászra, külföldi jogi tanácsadóra, alkalmazott ügyvédre és
ügyvédjelöltre. (Személyi hatály.)
2/2. A szabályzat hatálya kiterjed a külföldön elkövetett
cselekményekre is. (Területi hatály.)
3. Az ügyvéd feladata
3/1. Az ügyvéd a hivatásának gyakorlásával – törvényes
eszközökkel és módon – elõsegíti megbízója jogainak érvényesítését és kötelezettségeinek teljesítését. Közremûködik abban, hogy az ellenérdekû felek jogvitáikat megegyezéssel intézzék el. [Az ügyvédekrõl szóló 1998. évi
XI. tv. (a továbbiakban: Üt.) 1. §]
3/2. Az ügyvéd e tevékenységében szabad és független.
Az ügyvéd nem vállalhat olyan kötelezettséget, amely a
hivatásbeli függetlenségét veszélyezteti. Az ügyvédnek
hivatását a legjobb tudása szerint, lelkiismeretesen, a jogszabályok megtartásával kell gyakorolnia, tevékenységében köteles mindenkor az ügyvédi hivatáshoz méltó magatartást tanúsítani.
Az ügyvéd nem mûködhet közre, ha az a hivatásával
nem egyeztethetõ össze, így különösen ha a közremûködését olyan jogügylethez kérik, amely jogszabályba ütközik, vagy jogszabály megkerülésére irányul. [Üt. 3. §
(1)–(3) bek.]
3/3. Az ügyvéd vegyen igénybe minden törvényes eszközt ügyfele érdekei érvényesítéséhez. A rábízott ügyet a
tényállást ismerve, jogilag felkészülten, elsõsorban ügyfele tényelõadásainak szem elõtt tartásával lássa el. A védelmet ellátó ügyvéd védence tényelõadásához kötve van.
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3/4. Tilos minden olyan ténykedés, mely ellentétes a
megbízó jogos érdekével.

4. Az ügyvéd titoktartási kötelezettsége
4/1. Az ügyvédet titoktartási kötelezettség terheli minden olyan tényt és adatot illetõen, amelyrõl a hivatásának
ellátása során szerzett tudomást. E kötelezettség független
az ügyvédi megbízási jogviszony fennállásától, és az ügyvédi mûködés megszûnése után is fennmarad.
A titoktartási kötelezettség kiterjed az ügyvéd által készített és a birtokában levõ egyéb iratra is, ha ez a titoktartás körébe tartozó tényt, adatot tartalmaz. Az ügyvédnél
folytatott hatósági vizsgálat során az ügyvéd nem tárhatja
fel a megbízójára vonatkozó iratokat és adatokat, de a hatóság eljárását nem akadályozhatja.
A megbízó, a jogutódja és a törvényes képviselõje a titoktartási kötelezettség alól felmentést adhat. Az olyan
tényrõl és adatról, amelyrõl mint védõ szerzett tudomást,
az ügyvéd és az alkalmazott ügyvéd felmentés esetén sem
hallgatható ki tanúként. A titoktartási kötelezettség az
ügyvédi irodákra és alkalmazottaikra, az ügyvédi szervekre, ezek tisztségviselõire és alkalmazottaira megfelelõen
irányadó. [Üt. 8. § (1–4) bek.]
4/2. A megbízott ügyvéd fegyelmi felelõsséggel tartozik azért, hogy a jelen szabályzat hatálya alá nem tartozó
alkalmazottait és segítõit a titoktartásra megfelelõ módon
kötelezze.
4/3. A titoktartásra kötelezett személy az ügyvédi titkot
mindenkivel szemben köteles megõrizni.
4/4. Az ügyvéd különösen köteles tiszteletben tartani a
másik ügyvédet terhelõ titoktartási kötelezettséget, a titoktartás alá tartozó adatot, tényt nem fürkészheti ki, ilyet jogellenesen nem szerezhet, illetve nem használhat fel.
4/5. Az ügyvéd csak akkor tehet tanúvallomást, ha részére a titok jogosultja felmentést adott. A védõi titokról
viszont az ügyvéd tanúvallomást nem tehet, és az általa õrzött védõi titkot tartalmazó iratot a hatóságnak nem adhatja át. A védõi titok megtartása a titokról rendelkezni jogosult személy bármilyen nyilatkozatától függetlenül kötelezõ.
4/6. Az ügyvédi titokról rendelkezni jogosult
a) a megbízó,
b) az, aki a megbízás szándékával vagy jogi tanácsadás
keretében a titkot képezõ tényt vagy adatot az ügyvéd tudomására hozta, a megbízási szerzõdés létrejöttétõl függetlenül,
c) harmadik személy javára szóló megbízási szerzõdés
esetén a megbízó az általa közölt tény tekintetében, egyebekben a képviselt fél,
d) az örökös, a jogutód, illetve a bíróság által kijelölt felszámoló.
4/7. Titoktartási kötelezettség terheli
a) a megbízott ügyvédet, a megbízott ügyvédi iroda tagjait, a megbízottal együttmûködõ külföldi jogi tanácsadót
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és mindazokat, akik az ügy ellátása során az ügyvéd helyetteseként, segítõjeként az ügyvédi titok birtokába juthattak;
b) a fegyelmi és elõzetes vizsgálati ügyben eljáró személyeket;
c) a kamarai szervek mindazon tisztségviselõit és alkalmazottait, akik az ügyvédi titoknak minõsülõ tényrõl hivatali mûködésük során tudomást szereztek.
4/8. A titoktartás alól felmentést az adhat, aki a titokról
rendelkezni jogosult. Ha több jogosult van, a felmentést
mindenkinek meg kell adnia. Több örökös esetében azonban bármely örökös jogosult az ügyvéd által készített végrendelet, öröklési szerzõdés, halál esetére szóló ajándékozás stb. tárgyában a titok megismerésére.
4/9. Kivételek a titoktartási kötelezettség alól:
a) az ügyvédi kamara által indított fegyelmi és fegyelmi
vizsgálati ügyben az ügyvédet nem terheli titoktartási kötelezettség sem a kamarai szervek, sem az ügyet elbíráló
bíróság irányában;
b) ha az ügyvéd ellen a titokról rendelkezni jogosult személy, hatóság vagy bíróság elõtt eljárást kezdeményez, azt
úgy kell tekinteni, hogy hozzájárulását adja ahhoz, hogy
az egyébként titoktartásra kötelezett a védekezéshez szükséges mértékben a titoktartási kötelezettség alól mentesüljön, ide nem értve a védõi titoktartási kötelezettséget;
c) ha az ügyvéd azonos ügyben több ügyfél képviseletét
vagy védelmét látja el, akkor az általa képviseltek irányában titoktartási kötelezettség nem terheli abban a körben,
ahol a képviseltek tényelõadása az ügy érdemében egyezõ.
Erre a tényre a képviselteket a megbízás adásakor figyelmeztetni kell, ha a megbízást nem együttesen adják;
d) ha a megbízás adásakor a megbízó a személyazonosságát illetõen az ügyvédet megtévesztette, a titokról rendelkezni nem jogosult;
e) ha törvény az ügyvédi titoktartási kötelezettségrõl az
Üt.-tõl eltérõen rendelkezik.
4/10. Ezen szabályok irányadók azokra is, akiket ügyvédi titoktartási kötelezettség terhel.
4/11. Ügyvédi irodában tartandó házkutatás esetén az
ügyvéd – a lehetõségekhez képest – értesítse a kamara elnökét.
5. Az összeférhetetlenség
5/1. (1) Az ügyvéd
a) nem állhat munkaviszonyban, szolgálati viszonyban,
munkavégzési kötelezettséggel járó más jogviszonyban;
nem lehet közalkalmazott, köztisztviselõ, közjegyzõ és fõállású polgármester,
b) nem végezhet személyes közremûködéssel vagy korlátlan anyagi felelõsséggel járó vállalkozói tevékenységet.
(2) Nem esik az (1) bekezdés tilalma alá
a) a tudományos, mûvészeti és sporttevékenység,
b) az oktatói tevékenység,
c) a nem igazságügyi szakértõi tevékenység,
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d) a választott bírói tevékenység,
e) az országgyûlési, helyi önkormányzati és társadalombiztosítási önkormányzati képviselõi jogviszony,
f) a munkaviszony nélküli igazgatósági és felügyelõbizottsági tagság,
g) a kuratóriumi tagság és tisztségviselés.
Az ügyvéd az összeférhetetlenségi okot a bekövetkezésétõl számított 15 napon belül köteles az ügyvédi kamarának bejelenteni [Üt. 6. § (1–3) bek.]
5/2. Az összeférhetetlenségi bizottság állásfoglalása, illetve a kamara elnökségének összeférhetetlenségi ügyben
hozott határozata a szabályzat hatálya alá tartozókra és az
eljáró fegyelmi szervekre kötelezõ.
5/3. Az ügyvéd nem folytathat olyan tevékenységet
sem, amely tételes összeférhetetlenségi szabályt nem sért,
azonban a tevékenység az ügyvédi hivatás méltóságát
sérti.
5/4. Az összeférhetetlenségi szabályokba nem ütközõ,
nem ügyvédi tevékenységet az ügyvédi hivatás gyakorlásától egyértelmûen el kell különíteni.
5/5. Ha az ügyvédet állami, társadalmi vagy egyéb szervezet tisztségviselõjévé, tagjává választják, ezt a minõségét sem saját, sem ügyfelei érdekében elõnyök szerzésére
nem használhatja fel. Ügyvédi tevékenysége során ezen
minõségének megjelölését nem használhatja.
5/6. Az ügyvéd két évig nem járhat el annál a bíróságnál, ügyészségnél vagy nyomozóhatóságnál, amelynél az
ügyvédi kamarai tagsága elõtt bíró, ügyész vagy nyomozóhatóság tagja volt. [Üt. 7. §]
5/7. Az ügyvéd megbízást nem vállalhat el abban az
ügyben, amelyben korábban bíróként, ügyészként, közjegyzõként, közjegyzõhelyettesként vagy nyomozóhatóság tagjaként eljárt. [Üt. 25. § (4) bekezdés]
5/8. Az ügyvéd a megbízójával szemben mástól megbízást nem vállalhat el.
Korábbi megbízójával szemben az ügyvéd megbízást
akkor vállalhat el, ha a korábbi és az új ügy között nincs
összefüggés, korábbi munkáltatójával szemben pedig akkor, ha a munkaviszony (szolgálati, alkalmazotti jogviszony) legalább 3 éve megszûnt, és munkavállalóként az
ügy intézésében nem vett részt.
A megbízó, a korábbi megbízó és a munkáltató az
e §-ban foglalt korlátozás alól írásban felmentést adhat.
[Üt. 25. § (1)–(3) bekezdés]
5/9. Összeférhetetlen az ügyvédi hivatás gyakorlásával
minden olyan tevékenység, mely az ügyfél megbízásának
teljesítése során összefüggésbe hozható az ügyvéd korábbi
állami, önkormányzati, társadalmi vagy egyéb szervezetnél betöltött tisztségével vagy attól kapott megbízásával.
Ilyen esetben az ügyvéd a megbízást nem fogadhatja el.
5/10. Az ügyvédnek tilos olyan látszatot keltenie, hogy
korábbi pozíciója miatt az õ eljárása más ügyvédénél eredményesebb lehet.
5/11. Az összeférhetetlenségi szabályok a korábbi megbízó, illetve munkáltató elõtti eljárásra is irányadók.
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5/12. Ha ügyvédi irodában mûködõ ügyvéd olyan megbízást kíván elvállalni, melyben az ellenérdekû ügyfél
megbízását ugyanazon iroda másik tagja látja el, úgy a
megbízás elvállalásakor, illetve az érdekellentétrõl való
tudomásszerzéskor az ellenérdekû feleket tájékoztatni
kell. Az ügyvédi iroda alapító okirata kizárhatja, hogy az
iroda tagja olyan megbízást vállaljon, ahol az ellenérdekû
felet az iroda másik tagja képviseli.
5/13. a) az ügyvéd nem vállalhat perbeli képviseletet
gazdasági társaság, építõközösség, polgári jogi társaság
vagy egyéb szervezet tagjainak egymás közötti perében,
továbbá a közös képviselõ vagy a képviseletre jogosult által bármelyik tag ellen indított perben, ha az alapító okiratot, társasági szerzõdést vagy egyéb létesítõ okiratot az
ügyvéd készítette, vagy készítése során meghatározó módon közremûködött, és a per tárgya a szerzõdésbõl eredõ
jogokkal vagy kötelezettségekkel kapcsolatos, kivéve, ha
mindegyik fél önálló jogi képviselõvel járt el az okirat
készítése során;
b) ha az ügyvéd tartós megbízási jogviszony keretében
gazdasági társaság, polgári jogi társaság, társadalmi szervezet, egyéb szervezet képviseletét ellátta, úgy azok szétválása esetén az ebbõl eredõ jogvitákban egyik ellenérdekû felet sem képviselheti. Nem kizárt azonban az ügyvéd
közremûködése a szétválás során szükségessé váló okiratok elkészítésében, valamint a peren kívüli egyezség létrehozásában;
c) ha az ügyvéd gazdasági társaság egy vagy több ügyét
akár eseti, akár tartós megbízás alapján látta el, függetlenül
attól, hogy a megbízást részére ki adta, nem járhat el a társaság és a megbízást ténylegesen részére adó vezetõ tisztségviselõ között keletkezõ jogvitában. Ebben az esetben
sem kizárt az ügyvéd közremûködése peren kívüli egyezség megkötésénél.
5/14. Ha az ügyvéd felek megbízásából szerzõdéskötésében mûködik közre, és azok részére együttesen fejt ki
okirat-szerkesztési tevékenységet, akkor az ilyen szerzõdésbõl keletkezõ jogvitákban egyik fél képviseletét sem
láthatja el, kivéve ha az ellenérdekû felet a szerzõdéskötésnél másik ügyvéd képviselte.
5/15. Az ügyvéd nem szerkesztheti és ellenjegyzésével
nem láthatja el azt a szerzõdést, amelyben õ maga szerzõdõ
fél. Amennyiben valamelyik szerzõdõ fél az ügyvéd hozzátartozója, ezt a tényt a szerzõdõ felekkel külön közölni
kell.
6. A megbízási jogviszony
6/1. Az ügyvéd általában a megbízó megbízása alapján
jár el. Az ügyvéd a hatóság kirendelése alapján is eljárhat.
Az ügyvéd és a megbízó között a megbízás akkor jön
létre, ha a felek megállapodtak a megbízás tartalmában, a
megbízási díjban és az elõrelátható költségekben. A felek
költségátalány alkalmazását is kiköthetik. [Üt. 22–23. §
(1) bek.]
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6/2. Ha az ügyvéd ingatlanközvetítõ, illetve harmadik
személy által adott tartós megbízás alapján jár el, köteles
írásbeli megbízással rendelkezni attól a személytõl is,
akinek az érdekében eljár.
6/3. A megbízó az ügy ellátásával több ügyvédet is megbízhat, akik az ügyet együtt látják el. A megbízó az ügy ellátásával más ügyvédet úgy is megbízhat, hogy mindegyik
ügyvéd meghatározott részfeladatot lát el.
Az ügyvéd a megbízás ellátásához alkalmazott ügyvédje, ügyvédjelöltje, a nála mûködõ külföldi jogi tanácsadó,
továbbá más ügyvéd közremûködését is igénybe veheti,
kivéve ha ezt a megbízó a megbízás létrejöttekor írásban
kizárta. [Üt. 23. § (3–5) bek.]
Az ügyvéd a kapott megbízásról vagy annak megszûnésérõl az eljáró bíróságot vagy más hatóságot köteles nyomban értesíteni, illetve meghatalmazását az iratokhoz becsatolni.
6/4. a) az ügyvéd nem fogadhat el olyan megbízást,
melynek teljesítése jogszabály megsértésével jár, vagy a
közerkölcsbe ütközik;
b) az ügyvéd ügyfelével a megbízási jogviszony fennállása alatt saját, illetve közeli hozzátartozója javára a megbízás tárgyára vonatkozóan vagy a megbízással kapcsolatban jogügyletet csak az illetékes kamara elnökségének
hozzájárulása után köthet. E tilalom nem vonatkozik az
ügyvédi megbízásidíj-megállapodásra;
c) az ügyvéd a büntetõeljárásban az óvadék általa történõ elõlegezésére megállapodást nem köthet;
d) ha a megbízónak már van más ügyvédje, az ügyvéd a
megbízást csak akkor vállalhatja, ha a korábbi megbízás
megszûnését a megbízó igazolta, vagy a korábbi ügyvéd
az együttes megbízáshoz hozzájárult.
6/5. Az ügyvédnek adott meghatalmazás csak akkor érvényes, ha azt írásba foglalták. A meghatalmazást a megbízónak és az ügyvédnek saját kezûleg kell aláírnia.
A megbízó és az ügyvéd által aláírt meghatalmazás teljes bizonyító erejû magánokirat.
Ha a megbízó írni, olvasni nem tud, vagy nem képes, a
meghatalmazást közokiratba vagy olyan teljes bizonyító
erejû magánokiratba kell foglalni, amelyen két tanú az aláírásával igazolja, hogy a megbízó a megbízás létrejöttét
elõttük elismerte.
A meghatalmazás feljogosítja az ügyvédet minden
olyan cselekményre, amely a rábízott ügy szabályszerû ellátásával jár, így okirat, pénz és más vagyontárgy átvételére is.
Az ügyvéd képviseleti jogkörének korlátozása a hatóság vagy a harmadik személy irányában annyiban hatályos, amennyiben a korlátozás a meghatalmazásból kitûnik. [Üt. 26. §]
6/6. (1) Az ügyvéd nem köteles a megbízást elfogadni,
és az elfogadott megbízást bármikor, indokolás nélkül,
írásban felmondhatja.
A felmondási idõ a megbízó értesítésétõl számított
15. nap. Az ügyvéd a felmondási idõ alatt is köteles a megbízó érdekében eljárni.
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(2) A megbízó a megbízást írásban bármikor korlátozhatja, vagy azonnali hatállyal felmondhatja.
(3) Folyamatos megbízási jogviszony esetén a felek a
felmondásról az (1) és (2) bekezdéstõl eltérõen rendelkezhetnek.
(4) Az ügyvéd a megbízás megszûnését vagy korlátozását haladéktalanul köteles annak a hatóságnak írásban bejelenteni, amelynél a rábízott ügy folyamatban van.
(5) A megbízás az (1) és (2) bekezdésében foglaltakon
kívül megszûnik
a) a megbízás teljesítésével,
b) az ügyvéd vagy a megbízó halálával,
c) a megbízó jogutód nélküli megszûnésével,
d) az ügyvéd kamarai tagságának megszûnésével.
(6) Az ügyvéd köteles a megbízó haláláról vagy jogutód
nélküli megszûnésérõl haladéktalanul értesíteni azokat az
általa ismert személyeket és szerveket, akiknek/amelyeknek ebbõl eredõen jogaik és kötelezettségeik keletkeztek.
(7) Ha az ügyvéd a tevékenységét ügyvédi iroda
(67–83. §) tagjaként folytatja, a megbízás nem szûnik meg,
hanem az iroda megbízottá válik. Az ügyvéd a várható változásról köteles a megbízóját haladéktalanul, de legkésõbb
azt 15 nappal megelõzõen, illetõleg a (3) bekezdés szerint
meghatározott felmondási idõ kezdete elõtt írásban értesíteni, ebben tájékoztatni a (2) és (3) bekezdésben foglalt
lehetõségekrõl. [Üt. 24. §]
6/7. (1) Az ügyvéd köteles a megbízótól átvett vagy a
megbízót megilletõ iratok átvételérõl – a megbízó kérésére – elismervényt adni. Az iratokat a megbízás teljesítése,
illetõleg felmondása után – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – az ügyvéd a megbízó kérésére köteles kiadni.
(2) Az ügyvéd nem köteles kiadni a fogalmazványait, a
megbízó utasításait tartalmazó iratokat, az ügyben hozzá
intézett leveleket, a megbízó érdekében teljesített fizetésekrõl szóló nyugtákat és az eljárása szabályszerûségének
elbírálásához szükséges más iratokat; a megbízó kérésére
az ilyen iratokról – a fogalmazványokat kivéve – másolatot köteles kiadni.
(3) Az iratok kiadását nem lehet megtagadni amiatt,
hogy az ügyvédet megilletõ megbízási díjat és költségtérítést nem fizették meg. [Üt. 29. §]
6/8. Ha az ügyvédi iroda tagjának tagsági viszonya úgy
szûnik meg, hogy ügyvédi tevékenységét tovább folytatja,
az ügyvéd az elszámolásban részére kiadott megbízási
szerzõdésben megbízottá válik. Az iroda a megbízott személyében várható változásról a megbízóját a 24. § (7) bekezdés szerint köteles értesíteni. [Üt. 74. § (4) bekezdés]
6/9. Az ügyvédnek eljárása során a megbízás keretein
belül kell eljárnia, ettõl csak kivételes esetben és csak akkor térhet el, ha a megbízóval való elõzetes megbeszélésre
nem volt lehetõsége, és a túllépés az ügyfél érdekében történik. Errõl az ügyfelet haladéktalanul tájékoztatni kell.
6/10. Az ügyvéd a megbízás teljesítése érdekében a jogszabályok keretei között jogosult önálló adatgyûjtésre.
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7. Az okiratszerkesztés

7/1. Tilos jogszabályba ütközõ vagy jogszabály kijátszását célzó okiratot szerkeszteni, vagy annak szerkesztésében közremûködni.
7/2. Ha az okirat nem ellenjegyzéshez kötött, az ügyvéd
akkor is köteles az okiraton feltüntetni, hogy az okiratot õ
szerkesztette, kivéve ha az ügyfél ennek mellõzését irásban kérte.
7/3. Az okirat ellenjegyzésével az ügyvéd bizonyítja,
hogy
a) az okirat a felek kinyilvánított akaratának és a jogszabályoknak megfelel és
b) az okiratban megjelölt fél az okiratot elõtte, vagy helyettese [Üt. 23. § (5) bek.] elõtt írta alá, illetõleg aláírását
elõtte, vagy helyettese elõtt saját kezû aláírásának ismerte el. [Üt. 27. § (1) bek.]
A (3) bekezdés b) pontjában foglaltakat az ellenjegyzésnek nem kell bizonyítania az olyan aláíró esetében aki az
okiratot külföldön írta alá és aláírását az erre vonatkozó
jogszabályok szerint hitelesítették, vagy akinek az aláírását a közjegyzõ hitelesítette. Ezt a kivételt az ügyvédnek
ellenjegyzésében fel kell tüntetnie.
Az ügyvéd csak olyan okiratot láthat el ellenjegyzéssel,
amely a saját vagy az irodája közremûködésével jött létre.
[Üt. 27. §]
7/4. Az ügyvéd az általa szerkesztett okirat egy eredeti
példányát iratai között köteles megõrizni, ettõl végrendelet esetén az ügyfél hozzájárulásával el lehet térni.
7/5. Az ügyvéd a megbízás során köteles megbízóját kioktatni a szerzõdéssel kapcsolatos minden lényeges körülményrõl és feltételrõl.
7/6. Az ügyvéd köteles a szerzõdõ felek személyazonosságáról megfelelõ módon meggyõzõdni.
7/7. Az ingatlannal kapcsolatos okiratok esetében az
ügyvéd köteles
a) az okirat szerkesztése elõtt 30 napnál nem régebbi, a
jogszerzõ fél, illetve az ügyvéd vagy az ügyvédi iroda által
beszerzett hiteles tulajdoni lap meglétérõl gondoskodni és
azt vagy az arról készített másolatot iratai között megõrizni;
b) felhívni a figyelmet azokra a jogi problémákra, melyek esetleg az elintézetlen széljegybõl adódhatnak;
c) az általa készített és az eredeti aláírásokkal ellátott
okirati példányokon a kamara által nyilvántartott szárazbélyegzõjét használni.

8. A védõ kötelességei
8/1. Ha a védõi megbízás az elõzõ védõ megbízásának
érintetlenül hagyása mellett történik, úgy errõl a szándékról haladéktalanul köteles a korábbi védõt tájékoztatni, annak véleményét kikérni, és elutasító magatartás esetén a
megbízás elvállalását megtagadni.
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Közös védelem létrejötte esetén a védõk együttmûködésre kötelesek.
8/2. a) érdekellentétben lévõ személyek védelmére szóló
megbízást, illetve kirendelést az ügyvéd nem fogadhat el;
b) ha az érdekellentét utóbb merül fel, úgy az ügyvéd
köteles az adott ügyben valamennyi megbízásról lemondani, illetve valamennyi kirendelés alól a felmentését kérni;
c) azonos ügyben történõ több védelem ellátása esetén a
megbízás létrejöttekor a megbízót tájékoztatni kell arról,
hogy ha utóbb érdekellentét merül fel, akkor a védõnek a
megbízásról vagy a kirendelésrõl le kell mondania.
8/3. Ha a megbízáskor már más védõt rendelt ki a hatóság, akkor a meghatalmazott védõ köteles errõl a tényrõl a
kirendelt védõt haladéktalanul értesíteni.
8/4. A megbízás elfogadását vagy a kirendelés átvételét
követõen haladéktalanul csatolni kell a meghatalmazást,
illetve jelentkezni kell a kirendelõ hatóságnál, tájékoztatást kell kérni, és haladéktalanul kezdeményezni kell az
elõzetes letartóztatásban lévõ ügyféllel a személyes kapcsolat felvételét. A személyes szabadság korlátozásának
ideje alatt a védõ a terhelttel a szükséghez képest tartson
kapcsolatot.
8/5. A védõ kirendelés esetén is köteles legjobb tudása
és lelkiismerete szerint eljárni. A kirendelt védõ jogosult a
megbízás lehetõségérõl az érintettet felvilágosítani.
8/6. A védõ köteles ügyfelét az ügy állásáról és a várható eljárási cselekményekrõl, valamint jogi lehetõségeirõl
és kötelezettségeirõl tájékoztatni.
A hozzátartozók tájékoztatásánál figyelemmel kell lenni az ügyfél érdekeire és az ügyvédi titokra.
8/7. Az ügyvédi beszélõk lebonyolítása során a védõ
minden körülmények között tartsa be a fogvatartó intézet
szabályait, de követelje meg védõi jogainak maradéktalan
érvényesülését.
8/8. A védõ feladata teljesítése során nem kerülhet ellentétbe ügyfele tényelõadásaival; ügyfele tagadása esetén nem
tanúsíthat olyan magatartást, mely azt a látszatot keltheti,
hogy a terhelt ártatlansága tekintetében kételyei lennének.
8/9. A védõ ügyfele érdekében értekezhet, valamint információkat cserélhet védõtársaival, ügyvédi titkot képezõ adatokat azonban csak ügyfele hozzájárulásával közölhet védõtársával. Kerülnie kell olyan terhelttársakkal való bármiféle
közvetlen érdemi megbeszélést, akiknek védõjük van.
8/10. A védõ éljen a jogorvoslat lehetõségével minden
olyan esetben, amikor annak jogi lehetõsége fennáll és védence is élt ezzel, egyebekben is, ha önállóan bejelentett
jogorvoslatával védence érdekeit szolgálja.
8/11. A megbízás megszûnésérõl a hatóságot köteles a
védõ haladéktalanul értesíteni, annak okát azonban nem
jelölheti meg.

9. Az ügyvédi megbízási díj
9/1. A megbízás elvállalásakor az ügyvédnek tájékoztatást kell adnia a bíróság által megállapítható díjról és költ-
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ségekrõl. Az ügyvéd az átvett pénzrõl bizonylatot köteles
adni ügyfelének. Ha ügyvéd szívességi ügyintézést vállal,
ezt a körülményt a megbízásban rögzíteni kell.
9/2. Tilos a megállapodás szerinti megbízási díjon és a
felszámítható költségeken felül anyagi vagy egyéb szolgáltatás követelése.
9/3. Ha a megbízás a teljesítése elõtt szûnik meg, az
ügyvéd köteles a felvett megbízási díjjal elszámolni, a
megbízás megszûnéséig végzett munkával arányos megbízási díjat visszatarthatja.
9/4. (1) Az ügyvéd köteles a megbízó részére átvett
pénzrõl vagy egyéb értékrõl a megbízót haladéktalanul értesíteni.
(2) Az ügyvéd az átvett pénzbõl beszámítással kielégítheti a megbízójával szemben megbízási díj és költségtérítés címén fennálló követelését. Az ügyvéd a beszámítási
jog gyakorlásáról a megbízót írásban köteles értesíteni.
(3) Nincs helye a (2) bekezdés szerinti beszámításnak, ha
a) a pénzt nem a megbízó részére kell kiadni,
b) a megbízási díjban a felek nem állapodtak meg,
c) más jogszabály a beszámítást tiltja. [Üt. 28. §]
9/5. Ha az ügyvéd önkormányzat, társadalmi szervezet
vagy más ilyen jellegû közhasznú szervezet felkérésére díjazás nélkül jogi szolgáltatást nyújt, úgy ezt a szolgáltatást
igénybe vevõ személytõl nem fogadhat el díjazást. Az ügyvéd ekkor is köteles figyelembe venni az összeférhetetlenségi szabályokat, valamint tilos e tevékenységét ügyfelek
szerzésére, illetve reklám céljára felhasználnia.
9/6. Az ügyvéd nem oszthatja meg a megbízási díját
olyan személlyel, aki nem ügyvéd, kivéve azt az esetet, mikor az Európai Gazdasági Térság azon tagállamának szabályai, melyhez az ügyvéd tartozik, megengedik ügyvéd
és egyéb személyek társulását.1 Csak végrehajtható okiratban megállapított ügyvédi megbízási díj engedményezhetõ, illetve faktorálható.

10. Az ügyvédi iroda
10/1. Az ügyvéd köteles az ügyvédi tevékenység folyamatos gyakorlására alkalmas irodahelyiséget fenntartani.
Az iroda alkalmassági feltételeinek részletes szabályait a
területi kamarák állapítják meg.
10/2. Az ügyvéd kizárólag annak a kamarának a területén tarthat fenn irodát és alirodát, amely kamarának tagja.
Más kamara területén ügyfeleket nem fogadhat.
Az ügyvéd az ügyfelek folyamatos fogadását kizárólag
ügyvédi irodájában végezheti.
10/3. Tartós megbízás esetén a gazdasági szervezet mûködési helyén kialakított ügyvédi munkahely nem ütközik
a fenti tilalomba. Az ügyvéd ezen a munkahelyen azonban
csak akkor fogadhat más ügyfelet, ha a munkahelyet irodaként, illetve alirodaként a kamara engedélyezte.
1

Megegyezik a CCBE Etikai Kódex 3.6.1. pontjával.
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10/4. Az ügyvéd köteles gondoskodni arról, hogy a részére küldött postai küldeményeket – tartós távolléte esetén is – folyamatosan kézbesíteni lehessen.

11. Tájékoztatás az ügyvédi tevékenységrõl
(ügyvédi reklám) és az ügyvédi honlap
11/1. Az ügyvéd jogosult az általa nyújtott szolgáltatásokról a nyilvánosságot tájékoztatni feltéve, hogy a tájékoztatás pontos, nem félrevezetõ és nem sérti a jelen Etikai
Szabályzat Preambulumában megfogalmazott ügyvédi
alapelveket és alapértékeket.
11/2. Az ügyvéd tevékenységére vonatkozó tájékoztatás nem ütközhet a tisztességtelen piaci magatartás tilalmára, a gazdasági reklámra, az elektronikus úton közzétett
reklámokra vonatkozó jogszabályok és a jelen Szabályzat
rendelkezéseibe.
11/3. Az ügyvéd a tevékenységére vonatkozó tájékoztatás (reklámozás) során fokozott gondossággal és körültekintéssel köteles biztosítani az ügyvédi titoktartási kötelezettség és az ügyvédi hivatás méltóságának megtartását,
továbbá az ügyvédi reklámnak összeegyeztethetõnek kell
lennie az ügyvédnek az igazságszolgáltatásban és a demokratikus társadalomban betöltött szerepével.
11/4. Az ügyvédi reklám
a) nem csökkentheti az ügyvédi hivatásba vagy igazságszolgáltatásba vetett közbizalmat,
b) nem lehet agresszív és nem járhat az ügyfél zaklatásával a közvetlen személyes üzletszerzés érdekében,
c) nem tehet a minõségre, eredményességre, illetve díjazásra vonatkozó összehasonlítást más ügyvéddel,
d) nem utalhat az ügyvéd eredményességi mutatójára
(pl. a megnyert perek számára, arányára), az ügyfelek számára, illetve fontosságára,
e) nem használhatja ki a (potenciális) ügyfél kiszolgáltatott (kényszer-) helyzetét, így különösen az ügyvéd nem
használhatja ki az általa ismert konkrét szerencsétlenség
vagy az ügyfél ítélõképességét súlyosan korlátozó körülményt annak céljából, hogy az ügyfél ügyvédválasztásával
kapcsolatos döntését befolyásolja.
11/5. Az ügyvéd, ügyvédi iroda interneten való megjelenése (pl. az ügyvédi honlap megnyitása és fenntartása)
általánosságban nem ütközhet a jelen Szabályzat rendelkezéseibe.
11/5.1. Az ügyvédi honlap elnevezése során a MÜK
Névhasználati Szabályzatának rendelkezései irányadók.
Az ügyvédi honlap elnevezése nem tartalmazhat olyan elemet, amely az interneten való keresés során az ügyvéd javára más ügyvédekkel szemben tisztességtelen elõnyt
eredményez vagy amely a hivatás gyakorlása során szokásosan használt általános megjelölés használatát más ügyvédek számára nem tenné lehetõvé.
11/5.2. Az ügyvédi honlapon nem tartható fenn vendégkönyv. (Nem tartható fenn a honlaplátogatások számát a
nyilvánosság számára hozzáférhetõ módon feltüntetõ
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számláló, illetve nem gyûjthetõk a látogatók elektronikus
levélcímei sem).
11/5.3. Az ügyvédi honlapon – a jogszerû felhasználásra vonatkozó engedély birtokában – az ügyvédi hivatás
alapelveivel és alapértékeivel összeegyeztethetõ szerzõi
(pl. zene, irodalmi, audiovizuális stb.) mûveket lehet felhasználni a honlap grafikai szerkesztéséhez és felépítéséhez.
11/5.4. Az ügyvédi honlap nem tartalmazhat a hivatás
méltóságával össze nem egyeztethetõ hatáskeltõ szlogent.
Az ügyvédi honlaphoz nem kapcsolható a képernyõn látható bármely reklám közlésére szolgáló felület (,,banner”).
11/5.5. Az ügyvédi honlapon csak szakmailag indokolt
és az ügyvédi hivatás méltóságával összeegyeztethetõ ún.
„hyperlink” helyezhetõ el. Más ügyvédi honlapra utalás
esetén a kamara felhívására az ügyvéd, ügyvédi iroda köteles a kapcsolás indokoltságát alátámasztó tényeket igazolni.
11/5.6. Az ügyvédi honlap nyitólapján jól látható és olvasható módon fel kell tüntetni a kamara által jóváhagyott
egységes szövegû tájékoztatást és a kamara honlapjára
közvetlen kapcsolódást biztosító hyperlinket. 2
11/5.7. Az ügyvéd által ellátott ügy és képviselt ügyfél a
honlapon nem nevezhetõ meg. Ez nem zárja ki azt, hogy
tevékenysége ismertetése körében az ügyvéd az általa ellátott ügy típusát általánosságban megjelölje (pl. biztosítási
ügyek, házassági bontóperekben képviselet stb.).
11/5.8. Az ügyvéd, ügyvédi iroda felelõsséggel tartozik
az ügyvédi honlap tartalmáért. Külföldi ügyvéddel, ügyvédi irodával, európai közösségi jogásszal, illetve külföldi
jogi tanácsadóval, könyvvizsgáló, illetve más bel- vagy
külföldi gazdálkodószervezettel, illetve egyéb jogi személlyel vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezettel bármely jogviszonyban együttmûködõ ügyvéd felelõséggel tartozik a vele együttmûködõk honlapjának a magyar ügyvédre vonatkozó tartalmáért is.
11/6. Az ügyvéd, ügyvédi iroda köteles a megbízó rendelkezésére bocsátani az alábbi információt:
a) az ügyvéd, ügyvédi iroda neve, az ügyvédi tevékenység végzésének jogi formája (egyéni ügyvéd vagy ügyvédi
iroda), irodájának (és alirodájának, amennyiben van) címe, telefon-, telefaxszáma és e-mail címe;
b) az ügyvéd bejegyzését nyilvántartó kamara neve és
címe;
c) az ügyvéd, ügyvédi iroda EU-áfa száma.

2
A hyperlink javasolt szövege: „Ezt a honlapot ________
a ________Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd / iroda / európai közösségi jogász tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belsõ szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a
www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.”
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12. Az ügyvéd kapcsolata a bíróságokkal,
a hatóságokkal,
a megbízóval és az ellenérdekû ügyvéddel
12/1. Az ügyvéd köteles betartani a bírósági és hatósági
eljárás, különösen a bírósági tárgyalás rendjét, és hasson
oda, hogy azt az ügyfelei is betartsák. Az ügyvéd köteles
tiszteletben tartani a bíróság méltóságát.
12/2. Az ügyvédnek a megbízójával való kapcsolat során fokozott figyelemmel kell lennie a megbízás alapvetõen bizalmi jellegére.
A megbízás alkalmával fel kell tárnia az ügy összes lényeges körülményeit, tájékoztatnia kell az ügyfelet az ügy
kimenetelének lehetséges változatairól, az alkalmazandó
eljárásokról és a bizonyítékok beszerzésének szükségességérõl.
12/3. Az ügyvéd nem keltheti személyének olyan hírét
vagy látszatát, hogy egyes bíróságoknál, illetve hatóságoknál az ügyben vagy egyes ügyekben a többi ügyvédnél
kedvezõbb eredményt tud elérni, vagy az ügyet gyorsabban tudja elintézni.
12/4. Az ügyvéd különösen kerülje el, hogy indokolatlan késedelemmel, tájékoztatás elmulasztásával, személyes kapcsolattartás mellõzésével vagy más hasonló magatartás tanúsításával a megbízónak az ügyvédségbe és az
ügyvédi tevékenységbe vetett általános bizalma megrendüljön.
12/5. Az ügyvéd abban az esetben, ha az ellenérdekû
félnek jogi képviselõje van, csak általa lépjen kapcsolatba
a másik féllel, kivéve ha annak jogi képviselõje hozzájárul
a jelenléte nélküli tárgyaláshoz.
12/6. Ha az ellenérdekû féllel való tárgyalás szükségessége felmerül, errõl az ügyvéd köteles a saját megbízóját
haladéktalanul tájékoztatni.
Az ügyvéd az ellenérdekû féllel közvetlenül is kapcsolatba léphet, ha annak nincs jogi képviselõje, illetve a megjelölt jogi képviselõje a hozzá intézett felhívásra a megadott határidõn belül nem válaszol.
12/7. Az ügyvéd csak bírósági végrehajtó vagy más hatóság által végzett végrehajtásnál lehet jelen. Nem mûködhet közre birtokháborításnak minõsülõ cselekménynél.

13. Az ügyvédek egymás közötti kapcsolata.
Közvetítési díj
13/1. Az ügyvédnek kerülnie kell a másik ügyvédet sértõ megjegyzéseket, a másik ügyvéd lejáratását.
13/2. Az ügyvéd a peren kívüli egyezséggel kapcsolatos
levelezését vagy ajánlatát az eljárásban felhasználhatja,
kivéve ha ezt az ellenérdekû fél jogi képviselõje elõzetesen írásban kizárta.
Az ügyvéd az ellenérdekû fél jogi képviselõjétõl érkezett levélre, ajánlatra vagy megkeresésre az ügyfelével történõ egyeztetés után késedelem nélkül válaszoljon.
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13/3. Az ügyvéd távolléte esetén büntetõügyben, pártfogó ügyvédként vagy ügygondnokként helyettesítésérõl
köteles gondoskodni, polgári perben – az ügy természetétõl függõen – intézkedik helyettesítésérõl.
13/4. Ha a megbízás felmondással történõ megszûnését
követõen az ügyfél másik ügyvédet bízott meg a képviseletével, az ügyvéd köteles az új megbízott ügyvéd megkereséseire az ügy eredményes képviselete érdekében a
szükséges felvilágosításokat megadni.
13/5. Az ügyvéd a korábban eljárt ügyvéd munkájával
kapcsolatban ügyfele elõtt csak eltérõ jogi álláspontját közölheti, a korábbi ügyvéd müködését nem minõsítheti
13/6. Az ügyvéd köteles tartózkodni az ügyfélszerzés
minden tisztességtelen formájától.
13/7. Az ügyvéd más ügyvédtõl vagy bármely más személytõl nem követelhet, illetve nem fogadhat el semmiféle
ellenszolgáltatást azért, hogy az adott ügyvédet említette
vagy ajánlotta az ügyfélnek, illetve az ügyfelet hozzá irányította.3
13/8. Az ügyvéd nem vehet igénybe ügyfélszerzés érdekében közvetítõt (felhajtót).

14. Az ügyvéd és az ügyvédi kamara kapcsolata
14/1. Az ügyvéd a kamarai szervek szabályzatait, iránymutatásait, határozatait tevékenysége folytatásánál köteles
betartani.
14/2. Az ügyvéd köteles eleget tenni a kamara bármely
– jogszabályon vagy kamarai belsõ szabályozáson alapuló – eseti felhívásának; az ügyvédi felelõsségbiztosító
biztosítási kárrendezési eljárása során az ügyvédi felelõsség fennállását, illetve mértékét befolyásoló tárgykörben
küldött válaszadási és iratcsatolási felhívásának; a kamarának külön felhívás nélkül bejelenteni a nyilvántartott
adatait, tevékenységét, ügyvédi felelõsségbiztosítását
érintõ változásokat; a kamara részére az ellene indult panasz-, illetve fegyelmi felülvizsgálati ügyben felhívásra az
iratait becsatolni. Az ügyvédet az ellene indult panasz-, illetve fegyelmi eljárásban megilleti az a jogosultság, hogy
nyilatkozatot ne tegyen, de ez nem érinti iratcsatolási
kötelezettségét, és nem akadálya az eljárás folytatásának.
14/3. Az ügyvéd köteles bejelenteni, ha ellene büntetõeljárás indult, illetve ha büntetõeljárás keretében vele
szemben vádat emeltek. Köteles megnevezni az eljáró hatóságot és közölni az ügy számát.
14/4. Az ügyvéd kártérítési ügyben köteles eleget tenni
kárbejelentési és adatszolgáltatási kötelezettségének a
Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezõ Egyesülete részére.
14/5. Az Ügyvédi Kamara nevében csak a kamara elnöke vagy elõzetes hozzájárulásával más tisztségviselõ
nyilatkozhat.
3

Azonos a CCBE Etikai Kódex 5.4.1. és 5.4.2. pontjaival.
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14/6. A jelen szabályzat hatálybalépése után a kamarába
bejegyzett ügyvéd, alkalmazott ügyvéd a bejegyzéstõl számított hat hónapon belül köteles az elnökség erre kijelölt
bizottsága elõtt beszámolni. A beszámoló tárgya az ügyvédi törvény, a Magyar Ügyvédi Kamara Etikai Szabályzata
és más szabályzatai, irányelvei. A beszámolón való részvétel alól, az ügyvédjelölti oktatáson való részvétel figyelembevételével, az elnökség adhat felmentést.
15. Etikai elvárások
15/1. Az ügyvéd folyamatosan fejlessze tudását, naprakészen ismerje a megjelenõ új jogszabályokat és az irányadó bírói gyakorlatot.
15/2. Az ügyvéd tárgyalásai és eljárásai során hivatása
hagyományainak megfelelõen érintkezzék a bíróságok és
más hatóságok tagjaival, adja meg a kellõ megbecsülést és
tiszteletet, melyet saját hivatásával szemben is várjon el.
15/3. Az ügyvédek egymással szemben fokozott igényességgel teljesítsék kötelezettségeiket. Az ügyvéd a kar
tagjaival jó kollegiális kapcsolatot tartson fenn, s ennek
körében a kölcsönös bizalmon alapuló udvariasság jellemezze munkáját.
15/4. Irodájának kialakításával, személyes megjelenésével, fellépésével juttassa érvényre hivatása súlyát. Az
ügyvéd az irodáját úgy alakítsa ki és tartsa fenn, hogy az
megjelenésénél fogva kifejezésre juttassa az ügyvédi hivatás tekintélyét. Irodájában olyan irodatechnikai berendezéseket üzemeltessen, amelyek lehetõséget adnak arra,
hogy az irodában készült okiratok megjelenésükben méltóak legyenek a hivatáshoz.
15/5. Kiemelt figyelmet tanúsítson annak érdekében,
hogy munkája során az összeférhetetlenség bármilyen formájának még a látszata se merülhessen fel.
15/6. Az ügyvéd közszereplése az ügyvédi hivatás
presztizséhez méltó színvonalú legyen. Egyedi bírósági
ügyekrõl, ítéletekrõl, az általa képviselt ügyekrõl csak tárgyilagosan, bizonyítható tények alapján az ügyvédi hivatáshoz méltó hangnemben nyilatkozhat, ilyen szereplése
során tartozkódjék személyének elõtérbe állításától.
15/7. Hatóság elõtt tett nyilatkozatai, beadványai és különösen perbeszédei legyenek jogilag megalapozottak,
igényesek. A Legfelsõbb Bírósághoz elõterjesztett felülvizsgálati kérelmek és az Alkotmánybírósághoz benyújtott indítványok színvonalára különös gondot fordítson.
A védõ tárgyalási fellépésénél különösen érvényesülnie
kell az általános megjelenési és magatartási követelményeknek.
15/8. Az ügyvéd tevékenysége során tartsa távol magát
a felek személyes ellenszenvébõl fakadó vitáktól, és ösztönözze ügyfelét is hasonló magatartásra.
15/9. Az ügyvéd az ellenérdekû fél részére annak jogi
képviselõje útján teljesítsen.
15/10. Az ügyvéd a beadványának másolatát kellõ idõben és külön felhívás nélkül küldje meg az ellenérdekû fél
jogi képviselõjének.
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15/11. Ha az ügyvéd indokolt akadályoztatása miatt a
tárgyalás, vagy más cselekmény elhalasztását kéri, az ellenérdekû fél ügyvédje a halasztáshoz járuljon hozzá,
amennyiben megbízója ez ellen nem tiltakozott, és a halasztással érdeksérelem nem éri.
15/12. Ha az ügyvédeknek hivatásuk gyakorlása során
egymással nézeteltérésük, vitájuk támad, törekedniük kell
a vita békés eszközökkel történõ rendezésére. Szükség
esetén vegyék igénybe a kamara egyeztetõ fórumait.
15/13. Amennyiben jogi képviselõként ügyvéddel
szembeni eljárás megindítása szükséges, ha a jogvita jellege megengedi, az érintett ügyvédet elõzetesen értesíteni
kell, és megfelelõ határidõ kitûzésével az önkéntes teljesítésre fel kell hívni.
15/14. Ügyvédi megbízásnak az ügyfél részérõl történõ
felmondása esetén az új megbízott ügyvéd lehetõség szerint nyújtson segítséget ahhoz, hogy a korábban eljárt ügyvéd a munkájával arányos, méltányos díjazáshoz hozzájusson.
15/15. A védõ a feladata teljesítése során
a) a védelemre szóló megbízás írásba foglalása során
úgy járjon el, hogy a megbízásba a védõi titok körébe tartozó tények ne kerüljenek,
b) törekedjék arra, hogy nyomozati, illetve bizonyítási
cselekménynél jelen legyen, és aktív magatartásával a védekezést segítse elõ,
c) a védelem taktikáját szabadon alakítja (a védence
mindenkori érdekeinek figyelembevételével), ugyanezen
elv alapján a védõ maga dönt a rendelkezésére álló bizonyítékok felhasználásáról, ezek sorrendjérõl és esedékességérõl is,
d) nyilatkozataiban kerülje el az érdekellentétben lévõ
terheltek személyének vagy tevékenységének a védekezéshez szükséges mértéket meghaladó kedvezõtlen értékelését.
15/16. Az ügyvéd hivatása gyakorlása mellett részvénytársaság részvényese, korlátolt felelõsségû társaság üzletrész-tulajdonosa, betéti társaság kültagja, valamint szövetkezetnek munkavégzési kötelezettséggel nem járó tagja
lehet.
15/17. Az ügyvéd betölthet gazdasági társaságnál vagy
szövetkezetnél felügyelõbizottsági, illetve igazgatósági
tagsági tisztet, amennyiben az munkaviszony létesítését
nem igényli.
15/18. A 15/17–18. pontokban írt tevékenység azonban
az ügyvédi kar tekintélyét nem sértheti, ezért kerülni kell
az olyan gazdasági társaságban való szerepvállalást, amit a
társadalmi közmegegyezés kedvezõtlenül ítél meg.
15/19. Az ügyvéd hivatása gyakorlása mellett
a) állhat országgyûlési, illetve helyi önkormányzati
képviselõi jogviszonyban, és – ha jogszabály nem tiltja –
ott tisztséget is betölthet,
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b) egyesületnek, alapítvány kuratóriumának, egyházi
szervezetnek tagja vagy tisztségviselõje lehet,
c) köztestület tisztségviselõjévé választható,
d) betölthet választottbírói tisztet, eseti vagy állandó választottbíróságnál,
e) teljesíthet szakértõi megbízást, felkérést, az igazságügyi szakértõi tevékenység kivételével.
15/20. Az ügyvéd azonban tevékenysége során a fentiekre egyáltalán nem hivatkozhat, és nem tanúsíthat olyan
magatartást, amely arra utal, hogy ezen tisztsége folytán
bármely ügyet kedvezõbben tud elintézni.
15/21. Ha a hatóság részérõl jogsértést észlel, és a rendelkezésre álló eszközökkel ezt nem képes elhárítani, forduljon az Ügyvédi Kamarához.
15/22. Az ügyvéd biztosítsa az ügyvédjelölt részére az
ügyvédjelölti oktatásban való részvétel lehetõségét.

16. Hatálybaléptetõ rendelkezések
16/1. A szabályzat az Igazságügyi Közlönyben történõ
közzétételt követõ második hónap elsõ napján lép hatályba.
16/2. Ezzel egyidejûleg az ügyvédi hivatás magatartási
szabályairól szóló 1994. március 21-én napján kelt országos ügyvédi kamarai szabályzat hatályát veszti.
16/3. A szabályzat szövege az Európai Ügyvédi Kamarák Tanácsa (CCBE) 1988. október 28-i plenáris ülésén elfogadott, ezt követõen legutóbb a 2006. május 9-ei plenáris üléseken módosított Európai Unió Ügyvédeinek Etikai
Kódexével harmonizált.
Eredeti keltezés: Budapest, 1999. március 22.
Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg:
Budapest, 2008. október 27.
Magyar Ügyvédi Kamara
Dr. Bánáti János s. k.,

Dr. Gábor László s. k.,

elnök

fõtitkár

Az ügyvédekrõl szóló 1998. évi XI. törvény 121. §-ának
(2) bekezdése alapján az igazságügyi és rendészeti miniszter részére biztosított törvényességi felügyeleti jogkörben
a Magyar Ügyvédi Kamarának az ügyvédi hivatás etikai
szabályairól és elvárásairól szóló 5/2008. (XI. 27.) MÜK
Szabályzattal módosított 8/1999. (III. 22.) MÜK Szabályzatát jóváhagyom.
Dr. Avarkeszi Dezsõ s. k.,
igazságügyi államtitkár
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IX. Hirdetmények
AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK VIZSGÁLATA
Összefoglaló
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének
2008. évi ellenõrzésérõl (0838)
Az Állami Számvevõszék a stratégiájában foglalt célkitûzéseknek megfelelõen a helyi önkormányzatok költségvetési
gazdálkodási rendszerének ellenõrzését a 2007. évben megújított, teljesítmény-ellenõrzési elemekkel kiegészített ellenõrzési program alapján folytatja a 2008. évben. Az ellenõrzésre az Országgyûlés illetékes bizottságai részére is átadott,
országosan egységes ellenõrzési program alapján került sor.
Az ellenõrzés célja annak értékelése volt, hogy az önkormányzat a költségvetési és a pénzügyi egyensúlyt a költségvetésében és annak teljesítése során milyen módon biztosította, változott-e a finanszírozási célú pénzügyi mûveletek jelentõsége a hiányzó bevételi források pótlásában, felkészült-e a szabályozottság és szervezettség terén az európai uniós források igénylésére és felhasználására, továbbá az e-közigazgatás bevezetése miatti szervezet-korszerûsítési feladatokra,
valamint az önkormányzat a 2007. évben kialakította-e és megbízhatóan mûködtette-e a gazdálkodás belsõ kontrolljait, a
feladatok szabályszerû ellátásához hozzájárult-e a folyamatba épített, elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzés, valamint a
belsõ ellenõrzés. Utóellenõrzés alapján értékeltük, hogy az önkormányzatnál megfelelõen hasznosították-e az elmúlt
négy évben végzett számvevõszéki ellenõrzések megállapításait, szabályszerûségi és célszerûségi javaslatait.
Az önkormányzatnál 2005–2008. között a tervezett költségvetési bevételek nem nyújtottak fedezetet a tervezett költségvetési kiadásokra. A költségvetések végrehajtásakor a teljesített költségvetési bevételek meghaladták a teljesített
költségvetési kiadásokat. A pénzügyi egyensúlyt a tervezettet meghaladó költségvetési bevételekbõl, a költségvetési intézmények szervezeti átalakításának hatására elért kiadási megtakarításokból, valamint kötvénykibocsátásból, rövid- és
hosszú lejáratú hitel felvételébõl biztosították.
Az önkormányzat a belsõ szabályozottság és szervezettség terén összességében nem készült fel eredményesen az
európai uniós források igénybevételére és felhasználására, mivel nem határozták meg az európai uniós forrásokhoz kapcsolódó pályázatfigyelés és -lebonyolítás önkormányzati szintû feladatait, a feladatok ellátásának és az információk
áramlásának rendjét, valamint a támogatott fejlesztések lebonyolításának ellenõrzési kötelezettségét, feladatait és felelõseit. Az e-közigazgatási feladatokat ellátó informatikai rendszert az 1. elektronikus szolgáltatási szinten mûködtették.
Az önkormányzat a gazdálkodási, támogatási adatokkal kapcsolatos közzétételi kötelezettségének eleget tett.
Az önkormányzati hivatalban a költségvetés tervezési és a zárszámadás-készítési folyamatok szabályozottsága
összességében közepes kockázatot jelentett a feladatok szabályszerû végrehajtásában, mivel nem határozták meg a költségvetés-tervezés ellenõrzési feladatait. A költségvetés-tervezési és zárszámadás-készítési folyamatban a kontrollok
mûködésének megbízhatósága kiváló volt, mivel a vonatkozó jogszabályokban és a belsõ szabályozásban foglaltaknak
megfelelõen ellenõrizték a költségvetési javaslat összeállításával és a zárszámadás készítésével kapcsolatosan meghatározott követelmények érvényesülését. A pénzügyi-számviteli és a folyamatba épített ellenõrzési feladatok szabályozottsága közepes kockázatot jelentett a feladatok szabályszerû végrehajtásában, mert a gazdasági szervezet ügyrendjében
nem határozták meg a vezetõk és más dolgozók feladat-, hatás- és jogkörét, belsõ szabályzatban nem rögzítették a szakmai teljesítés igazolásának módját. A kifizetések során a kialakított belsõ kontrollok nem mûködtek megbízhatóan, mivel a szakmai teljesítésigazolások során a kifizetés jogosultságának, összegszerûsége teljesítésének igazolását nem,
vagy belsõ szabályozás hiányában nem megfelelõen végezték el, az utalványok ellenjegyzése során az ellenõrzési feladat elvégzésére felhatalmazottak nem gyõzõdtek meg a gazdálkodásra vonatkozó szabályok betartásáról, a szakmai teljesítésigazolás és az érvényesítés megtörténtérõl. Az informatikai rendszer szabályozottsága összességében közepes
kockázatot jelentett az informatikai feladatok biztonságos végrehajtásában, mivel nem rendelkeztek informatikai
stratégiával. Az informatikai rendszer mûködtetésénél kialakított kontrollok megbízhatósága kiváló volt, mert a számítógépes program biztosította a fõkönyv és a költségvetési beszámoló egyezõségét, megoldották a szolgáltatott adatok
rendszeres ellenõrzését.
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A belsõ ellenõrzés szervezeti kereteinek kialakítása és szabályozása a belsõ ellenõrzés végrehajtásában közepes kockázatot jelentett, mivel a stratégiai és éves ellenõrzési tervek nem kockázatelemzésen alapultak. A belsõ ellenõrzés mûködésénél a kialakított kontrollok megbízhatósága összességében jó volt, mert a fõjegyzõ gondoskodott a 2007. évi ellenõrzési tervben foglaltak végrehajtásáról. Az önkormányzat gazdálkodásának 2003. évi átfogó ellenõrzése, valamint a
2004–2005. évi zárszámadásokhoz, továbbá a címzett támogatásból finanszírozott egészségügyi beruházások, rekonstrukciók ellenõrzéséhez kapcsolódó ÁSZ-ellenõrzések során tett javaslatok több mint háromnegyedét hasznosították. Az
ellenõrzések javaslatai végrehajtásának eredményeként javult a költségvetés és a zárszámadás-készítési folyamatok,
valamint a gazdálkodási és pénzügyi-számviteli feladatok ellátásának szabályozottsága és a belsõ ellenõrzés.
A helyszíni ellenõrzés megállapításai mellett a jogszabályi elõírások betartása, valamint a munka színvonalának javítása érdekében javaslatokat fogalmaztunk meg a közgyûlés elnöke és a fõjegyzõ részére. Javasoltuk, hogy a közgyûlés
elnöke tájékoztassa a közgyûlést az ellenõrzés megállapításairól, segítse elõ a javaslatok megvalósítását, készíttessen
intézkedési tervet azok végrehajtása érdekében.
Az elkészített jelentés az interneten a www.asz.hu címen olvasható.
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A MAGYAR KÖZLÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ TÁJÉKOZTATÓJA
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvû kiadásában megjelent jogi aktusokról
(2008. november 27–29.)
(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://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=hu

317.
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(2008. november 27.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
A Bizottság 1170/2008/EK rendelete (2008. november 26.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 1171/2008/EK rendelete (2008. november 26.) a 969/2006/EK rendelet által a kukoricára megnyitott közösségi vámkontingens keretén belüli behozatalra vonatkozó engedély iránt
2008. november 14-tõlnovember 21-ig benyújtott kérelmekre alkalmazandó odaítélési együttható
rögzítésérõl
* A Bizottság 1172/2008/EK rendelete (2008. november 25.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
IRÁNYELVEK
* A Bizottság 2008/108/EK irányelve (2008. november 26.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek
a flutolanil, a benfluralin, a fluazinam, a fuberidazol és a mepikvát hatóanyagként való felvétele céljából történõ módosításáról 1

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Tanács
2008/885/EK:
* A Tanács határozata (2008. november 20.) a Régiók Bizottsága kilenc román tagjának és tizenegy román póttagjának kinevezésérõl
Bizottság
2008/886/EK:
* A Bizottság határozata (2008. november 12.) az 1528/2007/EK tanácsi rendelet II. melléklete szerinti származási szabályoktól a tonhalfilé (loin) vonatkozásában Kenyában fennálló
különleges helyzetre figyelemmel való ideiglenes eltérésrõl [az értesítés a C(2008) 6644. számú dokumentummal történt]

1

EGT-vonatkozású szöveg
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Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok
AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

* A Tanács 2008/887/KKBP határozata (2008. szeptember 25.) az Európai Unió és a Horvát
Köztársaság közötti a Horvát Köztársaságnak az Európai Unió koszovói jogállamiságmissziójában, az EULEX KOSOVO-ban való részvételérõl szóló megállapodás megkötésérõl
Megállapodás az Európai Unió és a Horvát Köztársaság között a Horvát Köztársaságnak az
Európai Unió koszovói jogállamiság-misszójában, az EULEX KOSOVO-ban való részvételérõl
2008/888/KKBP:
* A Politikai és Biztonsági Bizottság Atalanta/1/2008 határozata (2008. november 18.) a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez,
azok megelõzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai
uniós katonai mûvelethez (Atalanta) az európai uniós erõk parancsnokának kinevezésérõl
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51. évfolyam L 318. szám (2008. november 28.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
A Bizottság 1173/2008/EK rendelete (2008. november 27.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 1174/2008/EK rendelete (2008. november 27.) a gabonaágazatban 2008. november 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról szóló 1134/2008/EK rendelet módosításáról
* A Bizottság 1175/2008/EK rendelete (2008. november 27.) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 1974/2006/EK rendelet módosításáról és helyesbítésérõl
IRÁNYELVEK
* Az Európai Parlament és a Tanács 2008/97/EK irányelve (2008. november 19.) az egyes hormon- vagy tireosztatikus hatású anyagoknak és a béta-agonistáknak az állattenyésztésben
történõ felhasználására vonatkozó tilalomról szóló 96/22/EK tanácsi irányelv módosításáról1

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Bizottság
2008/889/EK:
* A Bizottság határozata (2008. november 18.) a 2002/747/EK, a 2003/31/EK, a 2005/342/EK,
a 2005/344/EK és a 2005/360/EK határozatnak az egyes termékekre vonatkozó közösségi
ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok érvényességének meghosszabbítása céljából történõ módosításáról [az értesítés a C(2008) 6941. számú dokumentummal
történt]1
1
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Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok
AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK
2008/890/KKBP:
* A Tanács határozata (2008. november 27.) az Európai Unió Bosznia és Hercegovinában
folytatott rendõri missziójáról (EUPM) szóló 2007/749/KKBP együttes fellépés végrehajtásáról

319.

51. évfolyam L 319. szám (2008. november 29.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
* A Tanács 1176/2008/EK rendelete (2008. november 27.) az Indiából származó széles spektrumú antibiotikumok behozatalára vonatkozó végleges kiegyenlítõ vám kivetésérõl szóló
713/2005/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 1177/2008/EK rendelete (2008. november 28.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
* A Bizottság 1178/2008/EK rendelete (2008. november 28.) a rövid távú statisztikákról szóló
1165/98/EK tanácsi rendeletnek és az 1503/2006/EK és a 657/2007/EK bizottsági rendeleteknek a NACE és a CPA statisztikai osztályozások felülvizsgálatát követõ kiigazítások tekintetében történõ módosításáról1
* A Bizottság 1179/2008/EK rendelete (2008. november 28.) az egyes lefölözésekbõl, vámokból, adókból és egyéb intézkedésekbõl eredõ követelések behajtására irányuló kölcsönös segítségnyújtásról szóló, 2008/55/EK tanácsi irányelv egyes rendelkezéseinek végrehajtására
vonatkozó részletes szabályok megállapításáról
* A Bizottság 1180/2008/EK rendelete (2008. november 28.) az Orosz Föderáció területére
szállított egyes marhahús-, borjúhús- és sertéshússzállítmányokra vonatkozó információközlési rendszer létrehozásáról (kodifikált változat)
* A Bizottság 1181/2007/EK rendelete (2008. november 28.) a közösségi vámkontingenseknek
a Brazíliából, Thaiföldrõl és más harmadik országokból származó baromfihús számára
történõ megnyitásáról és igazgatásáról szóló 616/2007/EK rendelet módosításáról
* A Bizottság 1182/2008/EK rendelete (2008. november 28.) a vajra vonatkozó magántárolási
támogatás összegének a 2009-es évre elõre történõ rögzítésérõl
* A Bizottság 1183/2008/EK rendelete (2008. november 28.) az olívaolajra vonatkozó forgalmazási elõírásokról szóló 1019/2002/EK rendelet módosításáról
* A Bizottság 1184/2008/EK rendelete (2008. november 28.) a Franciaország lobogója alatt
közlekedõ hajók által az ICES Vb, VIb és VIaN övezet közösségi és nemzetközi vizein folytatott heringhalászat tilalmáról
* A Bizottság 1185/2008/EK rendelete (2008. november 28.) a Bulgária lobogója alatt közlekedõ hajók által a Fekete-tengeren folytatott, nagy rombuszhalra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 1186/2008/EK rendelete (2008. november 28.) a gabonaágazatban a 2008. december 1-jétõl alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról
IRÁNYELVEK
* Az Európai Parlament és a Tanács 2008/96/EK irányelve (2008. november 19.) a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezelésérõl
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* A Bizottság 2008/109/EK irányelve (2008. november 28.) a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történõ behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekrõl szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv IV. mellékletének módosításáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Bizottság
2008/891/EK:
* A Bizottság határozata (2008. november 26.) a Kanada bizonyos tartományaiból származó
vetõburgonya tekintetében a 2000/29/EK tanácsi irányelv bizonyos rendelkezéseitõl való
átmeneti eltéréseknek a tagállamok számára történõ engedélyezésérõl szóló 2003/61/EK
határozat módosításáról [az értesítés a C(2008) 7317. számú dokumentummal történt]
Európai Központi Bank
2008/892/EK:
* Az Európai Központi Bank határozata (2008. október 28.) az euró Szlovákia általi bevezetését követõen a kötelezõ tartalékoknak az Európai Központi Bank által történõ alkalmazására vonatkozó átmeneti rendelkezésekrõl (EKB/2008/14)
2008/893/EK:
* Az Európai Központi Bank határozata (2008. november 17.) az eurórendszer közös beszerzési keretrendszerének meghatározásáról (EKB/2008/17)

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok
AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK
2008/894/KKBP:
* A Politikai és Biztonsági Bizottság EUMM/1/2008 határozata (2008. szeptember 16.) az Európai Unió grúziai megfigyelõ missziója, az (EUMM Georgia) misszióvezetõjének kinevezésérõl
2008/895/KKBP:
* A Politikai és Biztonsági Bizottság BiH/14/2008 határozata (2008. november 21.) az Európai
Unió boszniai és hercegovinai katonai mûveletében az európai uniós erõk fõparancsnokának kinevezésérõl

320.

51. évfolyam L 320. szám (2008. november 29.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
* A Bizottság 1126/2008/EK rendelete (2008. november 3.) az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról1
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A Közbeszerzési Értesítõ 141. számának (2008. december 3.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK
Ajánlati felhívás
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház (4372/Miskolc/08 digitalizálás – K. É. – 19486/2008)
Budapest Fõváros Önkormányzata (a BKSZT-beruházás befejezõ szakaszában felmerülõ speciális tanácsadói feladatok ellátására szóló ajánlati felhívás 2. módosítása – K. É. – 19647/2008)
Budapest Fõváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata (Hernád utcai iskola rekonstrukciója
– K. É. – 19468/2008)
Egg-Land Kft. (gépbeszerzés – K. É. – 19430/2008)
Hajdúnánási Humánszolgáltatói Otthon Kht. (különféle
élelmiszerek beszerzése – K. É. – 19505/2008)
Kunhegyes Város Önkormányzata (Kunhegyes város
úthálózatának és belvízcsatorna-hálózatának építési
feladatai ellátása a Közbeszerzési Értesítõ 138. számában 2008. november 26-án K. É. – 18211/2008 iktatószám alatt megjelent ajánlati felhívás módosítása
– K. É. – 19617/2008)
Magyar Államkincstár (Debrecen, Hatvan utca 15.
szám alatti irodaépület tervezési és felújítási beruházási munkái – K. É. – 19370/2008)
Magyar Közút Kht. (ROP burkolatfelújítás 2008. –
észak-magyarországi régió III. – K. É. – 19419/2008)
Nemzeti Hírközlési Hatóság (elektromágneses sugárzás mérésére szolgáló eszközök beszerzése – K. É. –
19363/2008)
Nyíregyházi Városüzemeltetõ és Vagyonkezelõ Kft.
(Nyíregyháza város, zöldterületek fenntartása – K. É. –
17850/2008)
Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet
[bronchológiai vizsgáló diagnosztikai és terápiás eszközök beszerzése (SG-411) – K. É. – 19524/2008]
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (A Pécs 2010
– Európa Kulturális Fõvárosa projekt keretében a közterek és parkok felújítása I. ütem tárgyú hirdetmény
módosítása – K. É. – 19579/2008)
Vál Község Önkormányzata (közszolgáltatási feladatok ellátása: Kajászó, Tabajd, Vál községek közigazgatási területén keletkezõ települési szilárd hulladék
gyûjtése, elszállítása, kezelése 36 hónapon keresztül
– K. É. – 19317/2008)
Veszprém Megyei Önkormányzat (villamosenergiabeszerzés 2009. – K. É. – 16454/2008)
Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság
(megbízási szerzõdés a hanyi–tiszasülyi árvízszintcsökkentõ tározó projekttel kapcsolatos PR-szolgáltatási
feladatok ellátására – K. É. – 19443/2008)

Ajánlati felhívás – egyes ágazatokban
Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (távhõvezetéki komplett tervezési munkák tervezõi mûvezetéssel – K. É. –
19543/2008)

Részvételi felhívás
Jánoshalma Város Önkormányzata (Jánoshalma város
szennyvíz-csatornázási és szennyvíz-tisztítási beruházásához kapcsolódó tervezési feladatok ellátása vállalkozási szerzõdés keretében – K. É. – 19592/2008)

Tervpályázati kiírás
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Agóra
Szeged PÓLUS tervpályázat – K. É. – 19501/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl
Dunaharaszti Város Önkormányzata (különféle élelmiszerek beszerzése – K. É. – 19172/2008)
Fõvárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága
(hulladékkezelési és higiéniai szolgáltatások – K. É. –
16334/2008)
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
(PACS-rendszer beszerzése és üzembe helyezése
– K. É. – 19298/2008)
Honvédelmi Minisztérium [mosatás: textiltisztítás,
vegytisztítás, javítás, egyéb szolgáltatások (sátortisztítás, -javítás, -impregnálás, ágybetétmosás, sterilezés
stb.) (EU) – K. É. – 19517/2008]
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (bejegyzett élettársi kapcsolatokról szóló
törvény informatikai kezelése – K. É. – 18819/2008)
Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (KSzF) [nagy
teljesítményû számítógép- és tárolórendszerek – 2008.
(TED 2008/S 156-210881) – K. É. – 19444/2008]
Magyar Közút Kht. [balesetveszélyes csomópontok
átépítése lakott területen 2008. (EU) – K. É. –
17953/2008]
Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. (egységes pénzügyi-számviteli, ügyviteli, szakmai és vezetõi információs informatikai rendszer fejlesztése, integrálása,
üzembe helyezése – K. É. – 19155/2008)
Magyar Televízió Zrt. (a Magyar Televízió Zrt. tulajdonát képezõ 140 000 db archív állományú filmtekercs
költöztetése – K. É. – 19137/2008)
Országos Egészségbiztosítási Pénztár (pacemakerek
szállítása – K. É. – 19508/2008)
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Országos Vérellátó Szolgálat (24/OVSZ/2008 veszélyes hulladék – K. É. – 19421/2008)
Százhalombatta Város Önkormányzata (HPV-vírus elleni oltóanyag beszerzése – K. É. – 19352/2008)
Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános Rehabilitációs és Gyógyfürdõ Kórház (étkezési utalványok
– K. É. – 18897/2008)

Helyesbítés
Budapest Fõváros Önkormányzata [az Európai Unió
Hivatalos Lapjához K. É. – 16530/2008 számon 2008.
október 16-án feladott tájékoztató helyesbítése (elektronikus) – K. É. – 19229/2008]

Az egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása
Hévízgyógyfürdõ és Szent András Reumakórház Kht.
(biztonsági, õrzési feladatok ellátása – K. É. –
19170/2008)
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Ajánlati felhívás
Budapest Fõváros XV. Kerületi Önkormányzat (Bp.
XV. kerület, Rákospalota déli lakóterület KSZT
– K. É. – 19755/2008)
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata szilárd burkolatú belterületi közútjainak két rétegû burkolatmegerõsítése, kiviteli tervek készítése – K. É. – 19154/2008)
Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (Drávaszabolcs–Kémes öblözetprojekt elõkészítési
és megvalósítási szakaszához kapcsolódó komplex
PR-tevékenység megtervezése és kivitelezése – K. É. –
19182/2008)
Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (az oldi öblözetprojekt, a Dráva bal parti töltése fejlesztésével kapcsolatban felmerülõ kivitelezési munkák
elvégzése – K. É. – 19252/2008)
Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ
(a KMRMK tulajdonában lévõ Ráckeve, Lacházi u. 34.
0673/46 hrsz. alatti ingatlan munkaügyi kirendeltséggé
történõ átalakítása – K. É. – 19400/2008)
Szépmûvészeti Múzeum (vagyonvédelmi rendszer
karbantartása – K. É. – 18802/2008)

Az egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása
Dabas Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala
(1. sz. óvoda bõvítése – K. É. – 19665/2008)
Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (oldi öblözet projekt, a Dráva bal parti töltése fejlesztése mûszaki ellenõri feladatainak megvalósítása
– K. É. – 19302/2008)
Gyöngyös Város Önkormányzata (nyomtatók beszerzése – K. É. – 19009/2008)
HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht. (HM Honvéd
Kulturális Szolgáltató Kht.-val munkajogi és megbízási jogviszonyban álló személyek részére bérszámfejtési
és társadalombiztosítási kifizetõhelyi tevékenység ellátása 12 hónapos idõtartamra – K. É. – 19555/2008)
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata (Nefelejcs
utcai orvosi rendelõ + üzlethelyiség építési munkái
– K. É. – 19272/2008)
Központi Statisztikai Hivatal (2009. évi nyomott borítékok és tasakok beszerzése – K. É. – 18858/2008)
Magyar Köztársaság Információs Hivatala (ajándékutalvány beszerzése – K. É. – 19472/2008)
Pécsi Tudományegyetem (szívgyógyászati kanülök és
aortafal-lyukasztók beszerzése – K. É. – 19576/2008)
Sümeg Város Önkormányzata (Sümeg Város Önkormányzatának és egyéb önkormányzati intézmények
dolgozói részére étkezési utalvány beszerzése szállítási
szerzõdés keretében – K. É. – 19440/2008)
Szigethalom Város Önkormányzata (Szigethalom,
Négyszínvirág Óvoda mûúti épületének felújítása
– K. É. – 19667/2008)

Részvételi felhívás
Velence Város Önkormányzata (marketingszolgáltatás – K. É. – 19498/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)
ELMÛ Hálózati Kft. (kisfogyasztói csatlakozókon és
fogyasztásmérõ helyen végzendõ munkák – K. É. –
15735/2008)
Felsõzsolca Város Önkormányzata (hõszolgáltatási
szerzõdés – K. É. – 19774/2008)
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest X. ker.,
Szárnyas utca a Somfa köz–Szárnyas utca 136. sz. közötti szakaszán (hrsz.: 38315/77.) gázelosztó vezeték létesítése – K. É. – 15742/2008]
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest X. ker., Liget utca az Ónodi utca–Harmat utca közötti szakaszán
(hrsz.: 39181.) gázelosztó vezeték létesítése – K. É. –
15744/2008]
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XII. ker.,
Koszta József utca a Hegyalja út–Sashegyi út közötti
szakaszán (hrsz.: 8147/3.) gázelosztó vezeték létesítése
– K. É. – 15745/2008]
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XIV. ker.,
Zsivora park a Füredi park–Szentmihályi út közötti
szakaszán (hrsz.: 39221/73.) gázelosztó vezeték létesítése – K. É. – 15746/2008]
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FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest II. ker.,
Nagy Imre tér a Gyorskocsi utca–Fõ utca közötti szakaszán (hrsz.: 13869/2.) gázelosztó vezeték létesítése
– K. É. – 15747/2008]
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest I. ker., Donáti utca a Vám utca–Hunyadi János utca közötti
szakaszán (hrsz.: 14231.) gázelosztó vezeték létesítése
– K. É. – 15748/2008]
Székesfehérvári Épületfenntartó és Hõszolgáltató Zrt.
(ajánlatkérõ tulajdonában lévõ ingatlanok õrzés-védelmi feladatainak ellátása – K. É. – 15078/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)
Budapest Fõváros Önkormányzata (irodafelújítás
2008. évi ütem – K. É. – 18998/2008)
Magyar Szabadalmi Hivatal Iparjogvédelmi Tájékoztatási és Oktatási Központ (külföldi idõszaki kiadványok
beszerzése a 2009–2010. évekre – K. É. – 15095/2008)
Makó Város Önkormányzata (belterületi csapadékvíz-csatorna építési és rekonstrukciós munkái – K. É. –
19588/2008)
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Margaréta Óvoda felújítása – K. É. – 19600/2008)
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata [Zalaegerszeg város közúthálózatának (utak, parkolók) kisebb építési munkái 3. csomag – K. É. – 15130/2008]

Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról vagy módosításáról
Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. október 17-i, 121. számában
K. É. – 15953/2008 számon megjelent ajánlati felhívás
visszavonása – K. É. – 19801/2008)
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal [a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH)
debreceni kirendeltségének helyet adó ingatlan bérlete
a dokumentációban részletezettek szerint határozatlan
idõtartamra – becsült érték módosítása – K. É. –
19428/2008]

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról
Földmérési és Távérzékelési Intézet (számítógépek és
szerverek beszerzési szerzõdésének módosítása – K. É. –
19728/2008)
Húshasznú Szarvasmarha-tenyésztõ Bt. (Nyõgér és
Bejcgyertyános községek területén állattartó, tehenészeti telepek tervezési, felújítási és korszerûsítési munkái – K. É. – 19759/2008)
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Oroszlány Város Önkormányzata (útépítési beruházások kivitelezése, II. rész: Fürst S. u.–Rosenberg utcai
burkolat felújítása és az ehhez kapcsolódó parkoló- és
járdaépítés – K. É. – 19719/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (24 havi
csípõ- és térdprotézis beszerzése, 15. tétel, 200 db,
57 800 000 Ft, B. Braun Medical Kft. – K. É. –
16016/2008)
Fiorács Mezõgazdasági Termékelõállító és Forgalmazó
Export-Import Kft. (a szõnyi és a sárbogárdi sertéstelep
hígtrágya-tárolójának és kapcsolódó létesítményeinek
kivitelezése – K. É. – 19751/2008)
Magyar Államkincstár (ingatlan-karbantartás, GyõrMoson-Sopron megye – K. É. – 19591/2008)
Magyar Államkincstár (ingatlan-karbantartás, Fejér
megye – K. É. – 19594/2008)
Magyar Államkincstár (ingatlan-karbantartás, Baranya megye – K. É. – 19595/2008)
Magyar Államkincstár (ingatlan-karbantartás, BácsKiskun megye – K. É. – 19597/2008)
Magyar
Államkincstár
(ingatlan-karbantartás,
Jász-Nagykun-Szolnok megye – K. É. – 19598/2008)
Magyar Államkincstár (ingatlan-karbantartás, Zala
megye – K. É. – 19599/2008)
Magyar
Államkincstár
(ingatlan-karbantartás,
Veszprém megye – K. É. – 19601/2008)
Magyar Államkincstár (ingatlan-karbantartás, Vas
megye – K. É. – 19602/2008)
Magyar Államkincstár (ingatlan-karbantartás, Tolna
megye – K. É. – 19603/2008)
Magyar Államkincstár (ingatlan-karbantartás, Somogy megye – K. É. – 19604/2008)
Magyar Államkincstár (ingatlan-karbantartás, Nógrád megye – K. É. – 19605/2008)
Magyar
Államkincstár
(ingatlan-karbantartás,
Csongrád megye – K. É. – 19606/2008)
Magyar Államkincstár (ingatlan-karbantartás, Heves
megye – K. É. – 19607/2008)
Magyar Államkincstár (ingatlan-karbantartás, Komárom-Esztergom megye – K. É. – 19608/2008)
MECSEK-ÖKO Zrt. (III/A meddõhányó és tájrendezési munkáinak elvégzése – K. É. – 19718/2008)
Paksi Atomerõmû Zrt. (VELAN gyártmányú szerelvények alkatrészeinek beszerzése – K. É. – 19775/2008)
Paksi Atomerõmû Zrt. (a Paksi Atomerõmû Zrt.
1–4. blokki, VVER 440/213 típusú reaktortartályok
belsõ felülete fémállapotának idõszakos ellenõrzése
roncsolásmentes vizsgálati módszerek alkalmazásával
a 2007–2010. közötti idõszakban – K. É. – 19776/2008)
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Fõvárosi Bíróság ítélete
Fõvárosi Bíróság 25.K. 33.982/2007/4. számú ítélete
(K. É. – 19454/2008)
Fõvárosi Bíróság 25.K.34.886/2007/5. számú ítélete
(K. É. – 19609/2008)

Fõvárosi Ítélõtábla ítélete
Fõvárosi Ítélõtábla
(K. É. – 18345/2008)
Fõvárosi Ítélõtábla
(K. É. – 18831/2008)
Fõvárosi Ítélõtábla
(K. É. – 18942/2008)
Fõvárosi Ítélõtábla
(K. É. – 19453/2008)

Fõvárosi Ítélõtábla
(K. É. – 19656/2008)
Fõvárosi Ítélõtábla
(K. É. – 19737/2008)
Fõvárosi Ítélõtábla
(K. É. – 19741/2008)
Fõvárosi Ítélõtábla
(K. É. – 19742/2008)
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4.Kf.27.203/2008/6. számú ítélete
4.Kf.27.389/2008/6. számú ítélete
4.Kf.27.303/2008/4. számú ítélete
3.Kf.27.334/2008/4. számú ítélete

4.Kf.27.364/2008/6. számú ítélete
3.Kf.27.211/2008/7. számú ítélete
4.Kf.27.416/2008/4. számú ítélete
3.Kf.27.231/2008/3. számú ítélete

Legfelsõbb Bíróság ítélete
Legfelsõbb Bíróság Kfv. II. 37.373/2007/8. számú ítélet (K. É. – 19356/2008)
Legfelsõbb Bíróság Kfv. IV.37.358/2007/6. számú ítélete (K. É. – 19739/2008)

A Közbeszerzési Értesítõ 142. számának (2008. december 5.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK
Ajánlati felhívás
Fõvárosi Központi Egészségügyi Beszerzõ és Szervezõ Kft. (FEBESZ-65 sebészeti varróanyagok beszerzése – K. É. – 19118/2008)
Fõvárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórháza (különféle laboratóriumi reagensek beszerzése
– K. É. – 19116/2008)
Fõvárosi Önkormányzat Szent István és Szent László
Kórház-Rendelõintézet (FEBESZ-60 implantátumok
beszerzése – K. É. – 19117/2008)
Magyar Rádió Részvénytársaság (a Magyar Rádió
Zrt. központi telephelyének takarítása – K. É. –
19622/2008)
Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztõ Zrt. [Szeged, Nyugati
elkerülõ út III. üteme (5 sz. fõút 164+058 km-sz. és az
502 sz. fõút 1+300 km-sz. közötti szakasz) kivitelezési
munkáinak elvégzésére – K. É. – 19136/2008]
Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztõ Zrt. (ETCS-szakértõ
megbízási szerzõdése – K. É. – 19226/2008)
Területi Kórház (4418/Mátészalka/08 gyógyszerek,
infúziók, tápszerek – K. É. – 19534/2008)
Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága
(nyelvi képzés szervezése – K. É. – 19293/2008)

Részvételi felhívás
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata [a kaposvári uszoda és gyógyfürdõ komplex egészségturisztikai fejlesztésére vonatkozó építési beruházás lebonyolítói és mûszaki ellenõri (FIDIC szerinti mérnöki)
feladatainak ellátása – K. É. – 18914/2008]
Magyar Államkincstár (szakipari karbantartás
– K. É. – 19413/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl
Állami Autópálya-kezelõ Zrt. (irodaszer-beszerzés/2008. – K. É. – 19730/2008)
Debreceni Egyetem (számítástechnikai termékek beszerzése EM-259 – K. É. – 19390/2008)
Fót Város Önkormányzata (települési szilárd és veszélyes hulladék szállítása, kezelése – K. É. – 18921/2008)
Gyula Város Önkormányzata (Gyula Város Önkormányzatának bankszámlaszerzõdése – K. É. –
19165/2008)
Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (Forrás
SQL-rendszer bõvítése – K. É. – 19756/2008)
Monostori Erõd Hadkultúra Központ Kht. (monostori
erõd árkásztábori épületeinek továbbtervezése – 024.
számú épület – K. É. – 19349/2008)
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Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztõ Zrt. (SZ002 – Budapest-Kelenföld állomás Kohéziós Alapból támogatott
rekonstrukciója során lebonyolító mérnöki feladatok
ellátása – K. É. – 19470/2008)
Országos Egészségbiztosítási Pénztár (cochlearis implantátumok beszerzése, III. sz. melléklet, tárgyalásos
– K. É. – 19688/2008)
Országos Onkológiai Intézet (ajánlatkérõ vagyon- és
felelõsség biztosítása – K. É. – 19119/2008)
Országos Onkológiai Intézet (ajánlatkérõ napi, heti,
havi és nagytakarítása – K. É. – 19121/2008)
Országos Rendõr-fõkapitányság Országos Baleset-megelõzési Bizottság (biztonsági öv kampány eredménye – K. É. – 19680/2008)
Szegedi Tudományegyetem (regionális tudástranszfer és szolgáltatóközpont felújításának tervezése
– K. É. – 19382/2008)
Szegedi Tudományegyetem (Dóm téri épületek felújításának tervezése – K. É. – 19385/2008)
Szegedi Tudományegyetem (a mérnöki kar Moszkvai
krt. 9. szám alatti épülete építésének tervezése – K. É. –
19387/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl – egyes ágazatokban
Fõvárosi Vízmûvek Zrt. (ajánlatkérõ területén végzendõ ivóvízhálózat-bekötések létesítése és kapcsolódó
munkák elvégzése – K. É. – 19348/2008)
MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. [ODS és adattárház korszerûsítése
(2008-0038) – K. É. – 19657/2008]

Módosítás
Magyar Posta Zrt. (az Európai Unió Hivatalos Lapjához 2008. szeptember 17-én, K. É. – 14895/2008 számmal feladott ajánlati felhívás második módosítása
– K. É. – 19409/2008)

Az egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás (háziorvosi ügyelet ellátása – K. É. – 18987/2008)
Honvédelmi Minisztérium [LOA-szállítmányozás (új)
– K. É. – 19641/2008]
Országos Onkológiai Intézet (ajánlatkérõ részére sugárterápiás szolgáltatás – K. É. – 19375/2008)
VESZ Egészségügyi Szolgáltató Kht. (központi felnõtt- és gyermekorvosi ügyeleti szolgáltatás – K. É. –
19577/2008)
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Az egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása
Alsónána Község Önkormányzata (a települést veszélyeztetõ faluárok vízrendezése – K. É. – 19450/2008)
Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
(útépítési-felújítási, közlekedési, forgalomtechnikai beruházások tervdokumentációinak elkészítése vállalkozási szerzõdés keretében – K. É. – 19358/2008)
Budapesti Fegyház és Börtön (gyógyszerek beszerzése
– K. É. – 19372/2008)
Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idõsek Otthonai (élelmiszer beszerzése – K. É. –
19332/2008)
Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (Fertõ-tavi nádasok learatása és karbantartása
– K. É. – 19828/2008)
Fõvárosi Állat- és Növénykert [elektromos üzemû lassú gépjármûvek beszerzése (13 db) – K. É. –
19451/2008]
Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. [dízelüzemû homlokvillás targoncák beszerzése (K576) – K. É. –
19640/2008]
Fõvárosi Önkormányzat Szent János Kórház és
Észak-budai Egyesített Kórházak (300 fm közmûalagút-szakasz felújítása a benne lévõ gõz-, kondenz-, víz-,
csatorna- és elektromos vezetékekkel, és a kapcsolódó
járulékos munkák elvégzése – K. É. – 19767/2008)
Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzat Pálffy Miklós
Kereskedelmi Szakképzõ Iskola (számítástechnikai eszközök, kapcsolódó egyéb eszközök és szoftverek beszerzése – K. É. – 19765/2008)
Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (különbözõ eszközök és gépek beszerzése a Hódmezõvásárhelyi Integrált Szakképzõ Központ Szakiskola
és Szakközépiskola Kalmár Zsigmond Tagintézménye
számára – K. É. – 19515/2008)
Honvédelmi Minisztérium (személyiigazolójegy-gravírozó gép beszerzése – K. É. – 19646/2008)
Immunogenes Kft. (génmódosított laboratóriumi
nyulak tenyésztése és immunizálása – K. É. –
18455/2008)
Kocsord Község Önkormányzata (élelmiszer-alapanyag beszerzése – K. É. – 19350/2008)
Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság (AF-KEOP-2.2.1./1F-2008-033 – komplex
Tisza-tó projekt – részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítése – K. É. – 19666/2008)
Maglód Város Önkormányzata (ajánlatkérõ fenntartásában mûködõ Napsugár Óvoda játszóteréhez játszótéri felszerelés beszerzése – K. É. – 19407/2008)
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára (digitális
képkönyvtár megvalósítása az MTA Könyvtára számára – K. É. – 19142/2008)
MTA Mezõgazdasági Kutatóintézet (a Kiskastély épületében 6 darab szoba és vizesblokk, továbbá étkezõ,
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konyha és közlekedõ kialakítása összesen 255 m2 területen – K. É. – 19560/2008)
Nyíradony Város Önkormányzata (Nyíradony, Jókai
és Toldi út felújítása – K. É. – 19671/2008)
Sina Mezõgazdasági Termelõ és Szolgáltató Kft. (sinatelepi állattartó telep korszerûsítése, trágyatárolórendszer kialakítása – K. É. – 19427/2008)
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (különféle papíráruk, irodaszerek és nyomtatványok beszerzésére vonatkozó szállítási szerzõdés – K. É. –
19221/2008)
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata [tatabányai polgármesteri hivatal, családi intézet, szolgáltatóház, polgárvédelmi parancsnokság és közterület-felügyelet, bérlakás-kezelési csoport (7612 m2) takarítási
szolgáltatása – K. É. – 19389/2008]
Városi Kincstár (vezetékes távközlési szolgáltatás
nyújtása – K. É. – 19660/2008)
Vasvári Broiler Farm Kft. (pályázatból megvalósuló
állattartó telep korszerûsítése – K. É. – 19612/2008)

Ajánlati felhívás
BIOKOM Pécsi Környezetgazdálkodási Kft. (hulladékgyûjtõ gépjármûvek beszerzése – K. É. –
19130/2008)
Budapesti Rendõr-fõkapitányság (BRFK részére tisztítószer beszerzése – K. É. – 18761/2008)
Dunaharaszti Város Önkormányzata (hidegétkezési,
ajándék-, valamint iskolakezdési támogatás utalvány
beszerzése – K. É. – 18884/2008)
Fõvárosi Önkormányzat Uzsoki Utcai Kórháza (1 évig
szükséges izotópok beszerzése 350 alkalomra, 7 termékcsoportban – K. É. – 19681/2008)
Hidasháti Zrt. (alomtrágya-tároló építése – K. É. –
19584/2008)
Legfõbb Ügyészség (a Zala Megyei Fõügyészség épületének teljes felújítása – K. É. – 19942/2008)
Pig & Hús Kft. (állattartó telepek korszerûsítése
– K. É. – 19086/2008)
Szegedi Tudományegyetem (aneszteziológiai egyszer
használatos eszközök beszerzése – K. É. – 19463/2008)
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata (Szigetszentmiklós város út- és járdafelújítási, járdaépítési munkái
– K. É. – 19625/2008)
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (a Fellner Jakab Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakiskola sárberki épületének és Vágóhíd utcai tanmûhelyének takarítása – K. É. – 19404/2008)
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Tatabánya, Szent István út rekonstrukciója I. ütem – K. É. –
19746/2008)
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Újhelyi Gazdálkodási Kft. (üzemeltetési szerzõdés a
sátoraljaújhelyi távhõ-szolgáltatási rendszer korszerûsítésére és üzemeltetésére – K. É. – 19630/2008)
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (Veszprém, Csikász u. 11. melletti labdapálya aszfaltozása,
kapuk és kosárlabdaállványok cseréje – K. É. –
19295/2008)

Részvételi felhívás
Kecskeméti Regionális Képzõ Központ (CNC-megmunkáló központ beszerzése – K. É. – 19531/2008)
Pest Megyei Önkormányzat (PMÖ részvételi felhívás
– K. É. – 19770/2008)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl
Claessens Általános Mezõgazdasági Kft. (trágyatároló
építése – K. É. – 19163/2008)
Ostffyasszonyfai Petõfi Mezõgazdasági Szövetkezet
(állattartó telep korszerûsítése: trágyakezelés megoldása és egyben mezofil technológián alapuló biogázüzem létesítése – K. É. – 19343/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)
Agro-Produkt Kft. (a Kbt. IV. fejezete 3. címben tárgyalt nyílt eljárás eredményérõl szóló tájékoztató: a
sertéstelepi célgépek beszerzése elnevezésû eljárás
eredményes volt – K. É. – 19867/2008)
Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (hardver beszerzése/2008. – K. É. – 19871/2008)
Budapest Fõváros Önkormányzata [vállalkozási szerzõdés az M3-as autópálya (3 sz. fõforgalmi út) mentén
fekvõ lakóterületek zaj elleni védelmét szolgáló létesítmények kiviteli terveinek elkészítésére és megépítésére
– K. É. – 19433/2008]
Budapest Fõváros XIII. Kerületi Önkormányzat
(Pannónia Általános Iskola rekonstrukciója és bõvítése
– K. É. – 16062/2008)
Budapest Fõváros XIII. Kerületi Önkormányzat (Ambrus u. 6. szám alatti lakóépület tervezése és kivitelezése
– K. É. – 16214/2008)
Debreceni Agrárcentrum Innovációs Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelõsségû Társaság [Debreceni Egyetem Ipari Park (Agrár Park) infrastruktúra-építési beruházása – K. É. – 19881/2008]
Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. [zárt, dobozos, hibaelhárító tehergépkocsik beszerzése (5 db) – K. É. –
15976/2008]
Karolina Kórház-Rendelõintézet (orvosi gép-mûszer
beszerzése – K. É. – 16206/2008)
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Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent
Borbála Kórháza (szemlencse – K. É. – 18651/2008)
Magyar Közút Kht. Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága
(hídfelújítás III. 2008. – K. É. – 19697/2008)
Magyar Posta Zrt. (ingatlan bérlete a nemzetközi
posta kicserélõ üzem részére, Ferihegy II. cargo bázison – K. É. – 16234/2008)
Magyar Turizmus Zrt. [2008. november 20–23. között
Shanghaiban (Kína) megrendezésre kerülõ CITM vásáron a Visegrádi 4-ek 100 m2-es + 20% kollektív
standjának megszervezése, kivitelezése és üzemeltetése
– K. É. – 15230/2008]
MÁV Zrt. [a MÁV Zrt. kisfeszültségû (maximum
3×80 A értékû) csatlakozási pontjainak villamosenergia-ellátása, teljes ellátás alapú szerzõdés keretében
30 Gwó mennyiségben, 2009. január 1. és 2009. december 31. közötti szállítással – K. É. – 19418/2008]
MÁV Zrt. (hitelszerzõdés folyószámlahitel biztosítására – K. É. – 19836/2008)
MÁV Zrt. (a MÁV Zrt. kis- és középfeszültségû csatlakozási pontjainak villamosenergia-ellátása, teljes ellátás alapú szerzõdés keretében, részekre történõ ajánlattételi lehetõséggel, 2009. január 1. és 2009. december 31. közötti szállítással – K. É. – 19840/2008)
MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. (keretmegállapodás a MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. számára szükséges alvállalkozói feladatok elvégzésére
négy év idõtartamra – K. É. – 15325/2008)
Nagykõrös Város Önkormányzatának Rehabilitációs
Szakkórháza és Rendelõ Intézete (EM-238., 19284 kg/év
hús és töltelékáru 21 tételben, 48 888 liter tej, tejföl,
112 800 db/év tejföl, margarin, sajt 6 tételben, 2520 kg
sajt, túró 3 tételben, 12 318 kg/év és 50 csomag/év gabona- és cukoripari termékek 21 tételben, 67 080 db pékáru/év beszerzése – K. É. – 10298/2008)
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (2006/018/176.01.03
számú átmeneti támogatás projekt keretén belül szolgáltatás megrendelése az állat-egészségügyi és növényegészségügyi határállomások szolgáltatási kapacitásának megerõsítésére körvizsgálat – K. É. – 19785/2008)
Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet (dunavarsányi edzõtábor részére tej, tejtermékek
beszerzése – K. É. – 19782/2008)
Országos Vérellátó Szolgálat [21/OVSZ/2008. étkezési
utalványok (nemzeti) – K. É. – 19877/2008]
Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet [élelmiszer beszerzése (kenyér, péksütemény kivételével)
– K. É. – 14998/2008]
Regionális Fejlesztési Holding Zrt. (Fényeslitke területén 027/13., 027/14., 027/15., 027/17., 027/18., 739/4.,
739/5., 0113/5. és 0113/7. helyrajzi számú, 25 2735 ha,
ipari célú hasznosításra alkalmas földterület megvásárlása – K. É. – 14925/2008)
Törökszentmiklós Város Önkormányzata (Törökszentmiklós Város Önkormányzata és költségvetési szervei
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részére bankszámlák nyitása és vezetése, továbbá folyószámla-hitelkeret biztosítása – K. É. – 19571/2008)
Városi Oktatási Központ [különféle élelmiszerek beszerzése 2009. január 1.–december 31. közötti idõszakra eredmény (HU) – K. É. – 19676/2008]
Vasi Volán Zrt. (10 db elõvárosi szóló autóbusz zárvégû pénzügyi lízingje – K. É. – 15915/2008)
Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság
(vízgyûjtõ-gazdálkodási tervek készítése címû KEOP2.5.0.A kódszámú projekt megvalósítása – K. É. –
19838/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)
Debreceni Hõszolgáltató Zrt. (Debrecen területén hõközpont és távvezetéki szakaszok karbantartási feladatai – K. É. – 16213/2008)
Ferencvárosi Önkormányzat (a Budapest IX., Viola
u. 52. sz. lakóépület teljes felújítása – K. É. –
15912/2008)
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (13 db munkaügyi
kirendeltség helyszíni bejárása és mûszaki felmérése
– K. É. – 15930/2008)
Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (csatornavizsgáló
rendszerhez 2 db önjáró kamera beszerzése hordozóés traktortartozékokkal – K. É. – 14975/2008)
Hajdúhadház Város Önkormányzata (Hajdúhadház,
Béke útja rehabilitációja az 1+910–2+665 km-szelvények között – K. É. – 16127/2008)
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata [biztosítási szolgáltatások megrendelése (SG-404) – K. É. –
19889/2008]
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent
Borbála Kórháza (sebészeti varrófonalak és egyéb speciális termékek beszerzése – K. É. – 18653/2008)
Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem (6 darab különféle hangszer beszerzése – K. É. – 19738/2008)
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (az EGT és a norvég
finanszírozási mechanizmusok program keretében támogatásra javasolt önálló projekt típusú pályázatok
fordítása angol nyelvre – K. É. – 19804/2008)
Országos Rendõr-fõkapitányság Országos Balesetmegelõzési Bizottság (kiadványok beszerzése – K. É. –
19891/2008)
Pannon Egyetem (székesfehérvári új oktatási épületre vonatkozó építési engedélyezési tervdokumentáció
elkészítése – K. É. – 16232/2008)
Szegedi Tudományegyetem (SZTE TTIK WC-csoportjainak felújítása – K. É. – 16143/2008)
Vám- és Pénzügyõrség Szociális, Egészségügyi és Kulturális Központja (Vám- és Pénzügyõrség pihenõháza
Balatonfüred épülete korszerûsítési munkáinak tervezése – K. É. – 19705/2008)
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Vas Megyei Idõskorúak Szociális Intézete (élelmiszerbeszerzés – K. É. – 19820/2008)
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (Göcseji–Mártírok úti csomópont korszerûsítése – K. É. –
16332/2008)

Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról vagy módosításáról
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
(a Közbeszerzési Értesítõ 2008. november 24-i,
137. számában K. É. – 16993/2008 számon megjelent
ajánlati felhívás módosítása – K. É. – 19768/2008)
Gödöllõi Királyi Kastély Kht. (mûszaki ellenõri feladatok ellátása – K. É. – 19943/2008)

Helyesbítés
Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
(a Közbeszerzési Értesítõ 2008. november 28-ai,
139. számában K. É. – 19126/2008 számon megjelent
ajánlati felhívás helyesbítése – K. É. – 19982/2008)
Vác Város Önkormányzata (a Közbeszerzési Értesítõ
2008. november 28-ai, 139. számában K. É. –
19063/2008 számon megjelent egyszerû eljárás helyesbítése – K. É. – 19966/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról
Debreceni Hõszolgáltató Zrt. (a debreceni Nagyerdõt
keresztezõ távfûtési összekötõ vezeték építése – K. É. –
15348/2008)
Mogyoród Nagyközség Önkormányzata (mûfüves labdarúgópálya – K. É. – 19704/2008)
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata (a szigetszentmiklósi Mocorgó Óvoda bõvítése generálkivitelezési vállalkozási szerzõdés módosítása – K. É. –
19046/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl
Dabas Város Önkormányzata (járda- és kerékpárútépítés – K. É. – 19797/2008)
Dabas Város Önkormányzata (tájékoztató a szerzõdés
teljesítésérõl – ravatalozóépítés 2. – K. É. – 19812/2008)
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Debreceni Egyetem (a Debreceni Egyetem Kassai úti
campus talaj- és talajvíz-szennyezettség megszüntetésére kötött szerzõdés éves teljesítése – K. É. –
19495/2008)
Dél-Zselic Oktatási Központ (élelmezési anyagok beszerzése – K. É. – 16373/2008)
Észak-alföldi Regionális Nyugdíj-biztosítási Igazgatóság (vagyonvédelmi szerzõdés teljesítése – K. É. –
18970/2008)
Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (mezõgazdasági gépek beszerzése – K. É. –
19878/2008)
Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (mezõgazdasági gépek beszerzése – K. É. –
19879/2008)
FLORATOM-KER Termelõ, Értékesítõ Szövetkezet
(hûtõfélpótkocsik és targonca beszerzése – K. É. –
19873/2008)
Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [XIV. ker.,
Õrnagy u. (Kerepesi út–Tábornok u. között) fõvárosi
csatornák rekonstrukciójának tervezése (1 900 000 Ft)
– K. É. – 15168/2008]
Hajdú Volán Közlekedési Zrt. (autóbusz-beszerzés
zárt végû pénzügyi lízingszerzõdésének részteljesítése
– K. É. – 19794/2008)
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata Egyesített
Szociális Intézménye (élelmiszer-beszerzés 12 hónapra
– K. É. – 14678/2008)
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
(Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala A épület I. emelet részleges átalakítása és rekonstrukciója, valamint belsõ udvari homlokzat- és belsõ udvar közmûvezetékek cseréje, parkosítás – K. É. –
19740/2008)
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (KEUNY
06/08 – személygépjármûvek szállítása – K. É. –
19882/2008)
Petõháza Község Önkormányzata (meglévõ földszintes
óvoda átalakítása bõvítése 82,52 m2-rel, és a meglévõ
épület részbeni épített kerítés faszerkezetû kerítésmezõkkel, kapukkal – K. É. – 16004/2008)
Sábro Bársonyos Mezõgazdasági, Termelõ és Fejlesztõ
Kft. (telephely felújítása és korszerûsítése – K. É. –
15736/2008)
Sárvár Város Önkormányzata [Sárvár, 2008. évi út- és
járdafelújítások: kátyúzás, új közúti jelzõtábla elhelyezése, közúti jelzõtábla helyreállítása táblacserével
(1 131 000 Ft + áfa) – K. É. – 16090/2008]
Százhalombatta Város Önkormányzata (út- és járdarekonstrukció 2008. – K. É. – 19274/2008)
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A Közbeszerzési Értesítõ 143. számának (2008. december 8.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK
Ajánlati felhívás
Bács-Kiskun
Megyei
Önkormányzat
Kórháza
(VMware ESX 3.5 virtualizációs technológiai alapon
informatikai rendszerhez illesztett film nélküli radiológia és izotópdiagnosztika kialakítása, hozzá kapcsolódó
60 hónap support szolgáltatásnyújtással Bács-Kiskun
Megyei Önkormányzat Kórháza részére – K. É. –
18499/2008)
Bajai Kórház (ESWL-módszerrel testen kívüli, elektromágneses lökéshullámmal végzett vesekõzúzó egészségügyi szolgáltatás biztosítása – K. É. – 19194/2008)
Budapest Fõváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (Budapest IX., Thaly K. u. 50. és 52. sz. lakóépületek felújítása – K. É. – 19491/2008)
Budapesti Gazdasági Fõiskola (irodaszer-beszerzés
– K. É. – 19832/2008)
Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (a Drávaszabolcs–Kémes öblözet projekt töltésfejlesztéshez szükséges mûszaki tervdokumentáció és kiviteli tervek elkészítése, részletes megvalósíthatósági
tanulmány elkészítése – K. É. – 19169/2008)
Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. [hulladékgyûjtõ
edények szállítása (K575) – K. É. – 19381/2008]
Fõvárosi Önkormányzat Uzsoki Utcai Kórháza (különféle laboratóriumi reagensek beszerzése – K. É. –
19319/2008)
Hajdúdorogi Görög Katolikus Püspöki Hivatal (Hit és
Egészség Máriapócs és Nyírbátor összefogása a vallási
turizmus fejlesztéséért: máriapócsi bazilika és környezete mûemléki restaurálásához kapcsolódó restaurátori munkák – ÉAOP-2.1.1/E-2008-0003 – K. É. –
19227/2008)
Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (az intézet székhelyére élelmiszer beszállítása – K. É. –
18638/2008)
Honvédelmi Minisztérium (Audi, Skoda, Volkswagen
márkájú gépjármûvek garanciális és garanciális idõn
túli megrendelés szerinti javítása – K. É. – 19834/2008)
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (kaposvári uszoda és gyógyfürdõ komplex egészségturisztikai
fejlesztése – K. É. – 16863/2008)
Kaposvári Egyetem (orvosi berendezések karbantartása, szervizelése, valamint alkatrészellátás biztosítása
– K. É. – 19225/2008)
Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (Bicske, 810. helyrajzi számú ingatlan területén
feltárt talajszennyezettség kármentesítése – K. É. –
19520/2008)

Magyar Közút Kht. (munkaruha, munkavédelmi lábbeli és védõeszköz beszerzése a Magyar Közút Kht. dolgozói részére 2009–2010. évekre – K. É. – 18738/2008)
Magyar Közút Kht. (burkolatfelújítás 2008., dél-alföldi régió – K. É. – 19642/2008)
Magyar Közút Kht. (burkolatfelújítás 2008., dél-dunántúli régió – K. É. – 19643/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (VK006 – tervezési szerzõdés: az M3-as autópálya Nyíregyháza–Vásárosnamény szakasz ÜHK-felépítmény kiviteli terveinek elkészítése – K. É. – 19780/2008)
Országos Gyógyszerészeti Intézet (Gyógyszereink –
OGYI Közlemények és Gyógyszereink – OGYI Közlemények Suplementum szakmai kiadványok kiadói
feladatai, nyomdai elõállítása, valamint terjesztése
– K. É. – 19269/2008)
Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság
(megbízási szerzõdés a hanyi–tiszasülyi árvízszintcsökkentõ tározó projekthez kapcsolódó FIDIC mérnöki,
mûszaki ellenõrzési és tervellenõri feladatok ellátására
– K. É. – 19487/2008)
Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság
(megbízási szerzõdés a nagykunsági árvízszintcsökkentõ tározó projekthez kapcsolódó FIDIC mérnöki, mûszaki ellenõrzési és tervellenõri feladatok ellátására
– K. É. – 19502/2008)

Részvételi felhívás
Páty Község Önkormányzata (hosszú lejáratú hitel felvétele – K. É. – 19831/2008)
Észak-alföldi Regionális Egészségügyi és Informatikai
Közhasznú Társaság (EM-265, intézményközi informatikai rendszer (IKIR) mûködtetése az észak-alföldi
régióban és a dél-dunántúli régióban – K. É. –
19383/2008)

Részvételi felhívás – egyes ágazatokban
Vértesi Erõmû Zrt. (bányászati célú kötõszerek beszállítása – K. É. – 19569/2008)
Volánbusz Közlekedési Zrt. (menetrendszerû, közforgalmú autóbuszvonalak alvállalkozásba adása – K. É. –
19863/2008)

Idõszakos tájékoztató – egyes ágazatokban
Paksi Atomerõmû Zrt. (a Paksi Atomerõmû Zrt. épületeihez és rendszereihez kapcsolódó állványozási munkák végzése 2009–2013. években – K. É. – 19764/2008)
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Paksi Atomerõmû Zrt. (a Paksi Atomerõmû Zrt. szekunderköri fõberendezésein és csõvezetékein, valamint
a primerköri csõvezetékein felmerülõ, anyagvizsgálati
keretprogramon kívüli kézi roncsolásmentes anyagvizsgálatainak elvégzése – K. É. – 19773/2008)
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FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XII. ker.,
Galgóczy utca a Csipke út–Galgóczy utca 58. szám közötti szakaszán (hrsz.: 10287/5.) gázelosztó vezeték létesítése – K. É. – 19783/2008]

Módosítás
Tájékoztató az eljárás eredményérõl
Állami Autópálya-kezelõ Zrt. (villamos energia/2008.
– K. É. – 19684/2008)
Honvédelmi Minisztérium (papír irodaszerek és
egyéb áruk beszerzése nettó 21 166 667 HUF értékben
– K. É. – 19835/2008)
Igazságügyi Szakértõi Intézetek Hivatala (vegyszerek
beszerzése – K. É. – 19558/2008)
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent
Borbála Kórháza (szemlencse – K. É. – 19330/2008)
Magyar Közút Kht. Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága
(hídfelújítás 2008. III. – K. É. – 19689/2008)
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (2006/018-176.01.02
számú átmeneti támogatás projekt keretén belül ügyirat- és munkafolyamat-kezelõ rendszer fejlesztése a
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalnál – K. É. –
19266/2008)
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség [2006/18/176.05.01.03
számú átmeneti támogatás projekt keretén belül a magyar nemzeti szélessávú stratégia (NSZS) akcióterv
szintû értékelése címû nyílt közbeszerzési eljáráshoz
– K. É. – 19553/2008]
Rábapordány Mezõgazdasági Zrt. (állattartó telepek
korszerûsítése – trágyakezelési mezõgazdasági gépek
beszerzése – K. É. – 19253/2008)
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa
András Oktató Kórház (gyógyszerek – K. É. –
19930/2008)
Vám- és Pénzügyõrség Közép-dunántúli Regionális Parancsnoksága (a Fõvámhivatal Székesfehérvár fûtéskorszerûsítése és szerverszobák klimatizálása – K. É. –
19230/2008)
Velence Város Önkormányzata (tervezési szolgáltatás
– K. É. – 19720/2008)
Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság
(vízgyûjtõ-gazdálkodási tervek készítése címû KEOP2.5.0.A kódszámú projekt megvalósítása – K. É. –
19813/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl – egyes ágazatokban
Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. (villamos energia
beszerzése – K. É. – 19837/2008)
Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. (üzemirányítás és
rendszerfelügyelet tervezése és kivitelezése – K. É. –
19556/2008)

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (laboratóriumi reagensek, kalibrátorok, kontrollok és egyéb
oldatok beszerzése – K. É. – 19796/2008)

Az egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása
Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (ajánlatkérõ
két barlangi objektumában látogatói túravezetési feladatok ellátása – K. É. – 19848/2008)
Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (ajánlatkérõ
vagyonkezelésében lévõ állattartó telepén extenzív állattartási feladatok ellátása – K. É. – 19866/2008)
Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ
[hátrányos helyzetû álláskeresõ és inaktív személyek
munkaerõ-piaci (re)integrációja – K. É. – 19757/2008]

Az egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása
Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal [az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (1054 Budapest, Széchenyi utca 2., 020 tárgyaló, hrsz.: 24662.) irodaépületében lévõ
tárgyaló átalakítása nemzetközi tárgyalásokat is kiszolgáló tanácsteremmé (AF) – K. É. – 19380/2008]
Bács-Kiskun Megyei Földhivatal (ajánlatkérõ Kecskemét, Nagykõrösi u. 32. sz. alatti épületének belsõ felújítási munkái – K. É. – 19924/2008)
BORJÁDI Zrt. (FIEGL vagy ezzel azonos teljesítményt nyújtó kihordó tartálykocsi beszerzése – K. É. –
19436/2008)
Dunaföldvár Város Önkormányzata (tervezési szerzõdés Dunaföldvár Város Önkormányzata integrált mikrotérségi oktatási központ és hálózat fejlesztése Dunaföldvár, Bölcske, Madocsa településeken címû projekt
megvalósítására – K. É. – 19938/2008)
Fehérgyarmat Város Önkormányzata (fogyatékosok lakóotthona létesítése Fehérgyarmaton – K. É. –
19892/2008)
FORTUNATO Ingatlanforgalmazó és Fejlesztõ Kft.
(Hortobágy-Máta Club Hotel hévízkút és hévízellátás infrastrukturális beruházás kivitelezési munkái
– K. É. – 19631/2008)
Jászfényszaru Város Önkormányzata [Petõfi u. 14. sz.
alatti 1634. hrsz.-ú telken lévõ közcélú szociális épület
bõvítése, közcélú sportpálya korszerûsítése, játszótér építése, közpark (1751/1) parkosítás kivitelezése
– K. É. – 19802/2008]
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Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása (települési
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése a
Körös-szögi kistérségben – K. É. – 19651/2008)
Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelõ Zrt.
(az Eötvös József Építõipari, Mûvészeti Szakközépiskola és Kollégium mint Miskolc város önkormányzati
intézmény élelmiszer-beszerzése a szerzõdéskötéstõl
6 hónapra – K. É. – 20054/2008)
Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelõ Zrt.
(a Petõfi Sándor Középiskolai Fiúkollégium mint Miskolc város önkormányzati intézmény élelmiszer-beszerzése 6 hónapra – K. É. – 20056/2008)
Ózd Kistérség Többcélú Társulása (közösségi busz beszerzése – K. É. – 19817/2008)
Pápa Város Önkormányzata (sportpályák 2009. évi
gondozása – K. É. – 19814/2008)
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (papír, leporelló keret – K. É. – 20055/2008)
Tárnok Nagyközség Önkormányzata (sportöltözõ bõvítésének kivitelezése – K. É. – 19628/2008)
Társasház Kodolányi u. 7., 9., 11. (Kodolányi u. 7., 9., 11.
iparosított technológiával épült lakóépület energiamegtakarítást eredményezõ felújítása – K. É. – 20106/2008)
Településellátó Szervezet Göd (3 tengelyes, kommunális szemét szállítására és konténeres szemét szállítására alkalmas tehergépkocsi beszerzése 6 éves korig
– K. É. – 19474/2008)
Tiszaföldvár Város Önkormányzata (a tiszaföldvári
volt tüdõgondozó épületében kialakítandó védõnõi
szolgálat, házi- és gyermekorvosi rendelõ kialakítására
kivitelezõ kiválasztása – K. É. – 19887/2008)
Vám- és Pénzügyõrség Központi Bûnüldözési Parancsnoksága (érintés-, tûz- és villámvédelmi felülvizsgálat
– K. É. – 19963/2008)

Ajánlati felhívás
Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal Dél-dunántúli
Regionális Igazgatósága [APEH dél-dunántúli régió
adatrögzítés (AF) – K. É. – 19175/2008]
Budapest Fõváros Önkormányzata (a Városháza mûemlék épület részleges felújítása 2004. évi ütem – K. É. –
19790/2008)
Dunaújvárosi Óvoda (élelmiszer-beszerzés – K. É. –
18859/2008)
KÕRÖS-KerTÉSZ Szövetkezet (árukövetõ és készletnyilvántartó szoftver és az üzemeltetéséhez szükséges
hardverek vásárlása és üzembe helyezése – K. É. –
19772/2008)
Lenti Város Önkormányzata (Lenti, Liget köz és az
Akácfa út Liget közi csomópontjától nyugatra esõ
szakaszának útburkolat-felújítása, valamint a Lenti,
Kossuth u. jobb oldalán meglévõ gyalogjárda bur-
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kolatának felújítása vállalkozási szerzõdés keretében
– K. É. – 19614/2008)
Mór Város Önkormányzata (élelmiszerek beszerzése
– K. É. – 19779/2008)
Pilisvörösvár Város Önkormányzata (játszóterek építése – K. É. – 20057/2008)
Székesfehérvári Épületfenntartó és Hõszolgáltató Zrt.
(hideg- és melegétkezési utalványok beszerzése – K. É. –
19875/2008)
Vám- és Pénzügyõrség Észak-alföldi Regionális
Parancsnoksága (útjavítás Záhonyban és Ártándon
– K. É. – 19922/2008)
Vám- és Pénzügyõrség Észak-alföldi Regionális Parancsnoksága (vizesblokkok felújítása Debrecenben
– K. É. – 19923/2008)
Vám- és Pénzügyõrség Észak-alföldi Regionális Parancsnoksága (épületfelújítási munkálatok Kisvárdán
és Mátészalkán – K. É. – 19925/2008)
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
(1. Veszprém, gyalogátkelõk akadálymentesítése,
2. Veszprém, gyalogátkelõk kijelölése – K. É. –
19703/2008)
Zánkai Gyermek- és Ifjúsági Centrum Kht. (Zánkai
Gyermek- és Ifjúsági Centrum Kht. nagy- és kishajókikötõi partfal felújítása – K. É. – 20083/2008)

Ajánlati felhívás – egyes ágazatokban
Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. (legalább 4 év
élettartamú fényforrások beszerzése – K. É. –
20023/2008)

Részvételi felhívás
Balmazújváros Város Önkormányzata (színházfelújítás – K. É. – 19674/2008)
Magyar Kajak-Kenu Szövetség (az MKKSZ csepeli telepének bõvítése – K. É. – 19506/2008)
Püspökladány Város Önkormányzata (Püspökladány,
Keleti sor, Bodó-Északi sor Somogyi Béla, Szt. László,
Csillag, Kiss Ferenc, Bajcsy-Zsilinszky, Kodály Zoltán
utcák burkolatának felújítása, megerõsítése és szélesítése, valamint a Bocskai utcai kerékpárút építése
– K. É. – 19937/2008)
Veszprém, Ringató Körzeti Óvoda (élelmiszer-beszerzés – K. É. – 19917/2008)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl
Energia Központ Kht. [az Energia Központ Kht. által
kezelt, az Új Magyarország fejlesztési terv környezet és
energia operatív program (KEOP) keretében meghirdetett megújuló energiaforrás-felhasználás és haté-
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kony energiafelhasználás növelésére irányuló pályázati
konstrukciók népszerûsítése – K. É. – 16398/2008]
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (a polgármesteri hivatal általános és idõszaki takarítási és
tisztítási feladatainak elvégzése a 2009–2010. években
– K. É. – 19736/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)
Állami Autópálya-kezelõ Zrt. (gépjármûvek és utánfutók karbantartása, javítása/2008. – K. É. –
19987/2008)
Békés Megyei Vízmûvek Zrt. (villamos energia szállítása a Békés Megyei Vízmûvek Zrt. részére – K. É. –
19791/2008)
Borsod Volán Személyszállítási Zrt. (a Borsod Volán
Zrt. által kötendõ biztosítások – K. É. – 20077/2008)
Budapest Fõváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
(csekély értékû ajándékutalvány – 2008. – K. É. –
19823/2008)
Budapest Fõváros XVII. Kerület Rákosmente Önkormányzata (korlátozott sebességû utak kialakítása
– K. É. – 19526/2008)
Budapest XVIII. Ker. Pestszentlõrinc-Pestszentimre
Önkormányzata (Budapest XVIII. kerület fenntartásában mûködõ óvodák, általános és középiskolák, valamint szociális intézmények közétkeztetési feladatainak
ellátása – K. É. – 19958/2008)
ENTAR Elsõ Energia-beszerzési Önkormányzati Társulás (a társulás intézményei részére villamos energia
beszerzése – K. É. – 19955/2008)
ENTAR Elsõ Energia-beszerzési Önkormányzati Társulás (földgázbeszerzés a társulás intézményei részére
– K. É. – 19957/2008)
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XIV. ker.,
Eleonóra utca a Gizella út–Szobránc utca közötti szakaszán (hrsz.: 32518.) gázelosztó vezeték létesítése
– K. É. – 15743/2008]
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest V. kerület,
Október 6. utca a Szabadság tér–József Attila utca és
az Arany János utca 18.–Sas utca közötti szakaszokon
(hrsz.: 24596.) gázelosztó vezeték létesítése – K. É. –
16466/2008]
Gyulakonyha Élelmezési, Kereskedelmi és Szolgáltató
Kht. (különféle élelmiszerek beszerzése – K. É. –
15761/2008)
Jászberényi Egészségügyi Vagyonkezelõ Kft. (ajánlatkérõ használatában lévõ ingatlanok hõtermelõ és -elosztó rendszerének, valamint önálló hûtési klíma és
légtechnikai rendszerének üzemeltetése és karbantartása – K. É. – 15840/2008)
Kaposvári Tömegközlekedési Zrt. [motorikus gázolaj
szállítása (MSZ EN 590:2004 számú) – K. É. –
16429/2008]
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Kisalföld Volán Közlekedési Zrt. (3 db azonos típusú
új alacsony padlós csuklós autóbusz zártvégû pénzügyi
lízingje – K. É. – 15307/2008)
Kisalföldi Mezõgazdasági Zrt. (trágyakezelés és -feldolgozás létesítményeinek kivitelezése a Kisalföldi Mezõgazdasági Zrt. Kapuvár, miklósmajori szarvasmarhatelepén – K. É. – 15922/2008)
Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (KSzF) (fénymásoló KM-eljárás eredménye – K. É. – 20001/2008)
Legfõbb Ügyészség [a Magyar Köztársaság és az
Európai Unió joganyagát tartalmazó, az ügyészségek
WAN/LAN-hálózatán mûködtethetõ jogszabály-adatbázis, valamint jogszabály-nyilvántartó és -visszakeresõ számítógépes program(ok) szállítása – K. É. –
19946/2008]
Magyar Közút Kht. (burkolatfelújítás 2008. – középdunántúli régió – K. É. – 19672/2008)
MÁV Zrt. (a MÁV Zrt. 120 kV feszültségszintû csatlakozási pontjainak villamosenergia-ellátása, teljes ellátás alapú szerzõdés keretében mennyiségben, részekre történõ ajánlattételi lehetõséggel, 2009. január 1. és
2009. december 31. közötti szállítással – K. É. –
19952/2008)
MÁV Zrt. [25 db (+25 db opció) univerzális, kétáramrendszerû villamos mozdony beszerzése – K. É. –
20002/2008]
Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium (áttekintõ vizsgálat az államigazgatási szabályozásból fakadó vállalkozói adminisztratív terhek teljes körérõl, illetve egyes fókuszterületekkel kapcsolatosan részletes
felmérések elkészítése – K. É. – 17872/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (85. sz. fõút
Gyõr–Csorna köztes szakaszok – K. É. – 19851/2008)
Országgyûlés Hivatala [rendszeres takarítási munkák
végzése az Országház fõemeletének egyes helyiségeiben
(336/2008.) – K. É. – 19729/2008]
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Pécs-Kelet
központi területei engedélyezési és tenderterveinek elkészítése – K. É. – 19691/2008)
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Pécs, Indóház tér és környéke engedélyezési és tendertervei elkészítése – K. É. – 19696/2008)
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Pécs-EKF
városrész közterületei engedélyezési és tenderterveinek elkészítése – K. É. – 19700/2008)
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (a Pécs 2010
Európa Kulturális Fõvárosa program beruházásaihoz
kapcsolódó komplex mérnöki szolgáltatások – K. É. –
19725/2008)
Pest Megyei Bíróság (irodabútor-beszerzés – K. É. –
19781/2008)
Száraznád Nevelés-Oktatási Központ (élelmiszer-alapanyag beszerzése – K. É. – 19150/2008)
Szépmûvészeti Múzeum (katalógusok grafikai tervezése és nyomdai kivitelezése, továbbá plakátok, szóró-
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lapok, meghívók, egyéb tájékoztató anyagok nyomdai
kivitelezése, valamint kapcsolódó nyomdai szolgáltatások, második részben adott közbeszerzések megvalósítása – K. É. – 16377/2008)
Vám- és Pénzügyõrség Közép-dunántúli Regionális Parancsnoksága (a Fõvámhivatal Székesfehérvár fûtéskorszerûsítése és szerverszobák klimatizálása – K. É. –
19900/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (Nyíri
úti felújítások – K. É. – 19947/2008)
Budapest Fõváros X. Kerület Kõbányai Önkormányzat
(Budapest X. kerület területén több helyszínen járdák
építése – K. É. – 15919/2008)
Bükki Nemzeti Park Igazgatósága (az Ipolytarnóci Õsmaradványok Természetvédelmi Területen található
fogadóépület, valamint a területen található 3D és
4D vetítõrendszerek üzemeltetése és karbantartása
– K. É. – 14220/2008)
Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (a mérgesi gátõrház és a tatai vízkár-elhárítási
raktár viharkár utáni helyreállítási munkái – K. É. –
19880/2008)
Fejér Megyei Bíróság (Bicskei Városi Bíróság és
Ügyészség rekonstrukciójának kivitelezése – K. É. –
20139/2008)
Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (a pusztazámori
komposzttelep bõvítése – K. É. – 16367/2008)
Kalocsa Város Önkormányzata (belterületi járdarekonstrukció eredményhirdetése – K. É. – 19699/2008)
Kecskeméti Fõiskola (a Tanítóképzõ Kar V. könyvtárépület mobil bútorozási munkái, tervezés, gyártás,
szerelés – K. É. – 16330/2008)
Kurucz Farm Kft. (mezõgazdasági gép beszerzése
– K. É. – 19525/2008)
Magyar Közút Kht. (vállalkozási szerzõdés a 8-83102
sz. utak csomópontjának jelzõlámpás átépítésére
– K. É. – 18371/2008)
MÁV Zrt. (speciális hegesztõanyagok és segédanyagok 2008–2009. közötti idõszakra történõ biztosítása
– K. É. – 18919/2008)
Nyíregyházi Állatpark Kht. [a Nyíregyházi Állatpark
Kht. kiemelt európai uniós projektje keretében megvalósuló Óceanárium és Esõerdõház (Zöldpiramis), Afrika-ház és Szafari-kilátó (Tarzan ösvénye) kivitelezése
– K. É. – 16024/2008]
Pest Megyei Bíróság (Siemens-épület III. em. bérlet
– K. É. – 20081/2008)
Pesterzsébet Önkormányzata (önkormányzati vagyonés felelõsségbiztosítás a 2009–2011. évekre – K. É. –
20022/2008)
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Szentes Város Önkormányzata (útfelújítások 2008.
– K. É. – 19345/2008)

Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról vagy módosításáról
Albertirsa Város Önkormányzata (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. november 24-ei, 137. számában K. É. –
19011/2008 számon megjelent részvételi felhívás módosítása – K. É. – 20178/2008)
Debreceni Sportcentrum Kht. (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. november 14-i, 133. számában K. É. –
18309/2008 számon megjelent egyszerûsített eljárás
visszavonása – K. É. – 20128/2008)
Simontornya Város Önkormányzata (óvodák és iskolák felújítása vállalkozási szerzõdés keretében – közbeszerzési eljárás visszavonása – K. É. – 20069/2008)
Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (a Közbeszerzési Értesítõ 2008.
november 7-i, 130. számában K. É. – 15650/2008 számon megjelent ajánlati felhívás módosítása – K. É. –
19981/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata (a Kenyérgyári úton 305 fm gravitációs szennyvízvezeték fektetése a meglévõ csatornabekötések átkötésével – 5 db átkötéssel 33 fm hosszban –, az 1. sz. fõút alatt felhagyandó csatorna eltömítésével – K. É. – 16950/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (az 56. sz. fõút
39,6–47,5 km-sz. közötti szakaszának út- és hídrehabilitációs munkái, valamint az egyéb hozzá kapcsolódó
meghatározott munkák kivitelezése – K. É. –
19857/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (56. sz. fõút
52,8–61,2 km-sz. közötti szakaszának út- és hídrehabilitációs munkái, valamint az egyéb hozzá kapcsolódó
meghatározott munkák kivitelezése – K. É. –
19858/2008)
Paksi Atomerõmû Zrt. (STARO-ETA motorgenerátor-berendezések 10 évenként elõírt gyártómûvi és
helyszíni nagykarbantartása – K. É. – 19777/2008)
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (nagy kiállítótér–Múzeum utca engedélyezési és tenderterveinek
elkészítése tárgyú közbeszerzési eljárás alapján megkötött tervezési szerzõdés – K. É. – 19861/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl
Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (hõközpontok szétválasztása és felújítása 33 hõközpontban – K. É. –
19807/2008)
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Fõvárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága
[Budapest XI. ker., Vámház krt. 1–3., valamint a
XIV. ker., Csömöri út 9–11. alatti vásárcsarnok gázhálózatának átvizsgálása során feltárt hibák javítása
(5 500 000 Ft) – K. É. – 18333/2008]
Honvédelmi Minisztérium (alvásdiagnosztikai és terápiáscentrum-szolgáltatás, vizsgálattípusok a kapcsolódó szakellátási szolgáltatásokkal – K. É. – 19904/2008)
Kaszaper és Gádoros Intézményi Társulás (a széles sávú hálózatok önkormányzatok általi kiépítésének támogatása Magyarország kevésbé vonzó településein
projekt megvalósítása Kaszaper, Pusztaföldvár,
Nagybánhegyes és Gádoros településeken – K. É. –
16372/2008)
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (a KvVM
FI kezelésében lévõ KIOP környezetvédelem prioritás
kedvezményezettjeinél a dokumentációkezelés gyakorlatának felülvizsgálata – K. É. – 19995/2008)
Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet (konyhaépület belsõ felújítása, homlokzati nyílászárók cseréje, tetõszigetelés és étterem épületének homlokzati nyílászáróinak cseréje, tetõszigetelés készítése
– K. É. – 16438/2008)
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (az idõközi választások elõkészítéséhez
szükséges körzetesítés, névjegyzékkészítés, ajánlás-ellenõrzés helyi rendszereinek, valamint a személyi adatés lakcímnyilvántartás területi és helyi programrendszereinek fejlesztõi támogatása – K. É. – 19883/2008)
Kunhalom Agrária Kft. (Kunhalom Agrária Kft. részére hígtrágyatároló, -kezelõ rendszer rekonstrukciója, 1 db 5300 m3-es tározó kialakítása, építési beruházás keretében végzett kivitelezése – K. É. – 20135/2008)
Magyar Államkincstár (ingatlan-karbantartás, Borsod-Abaúj-Zemplén megye – K. É. – 19706/2008)
Magyar Államkincstár (ingatlan-karbantartás, Hajdú-Bihar megye – K. É. – 19707/2008)
Magyar Államkincstár (ingatlan-karbantartás, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye – K. É. – 19708/2008)
Magyar Államkincstár (ingatlan-karbantartás, központ – K. É. – 19709/2008)
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Magyar Államkincstár (ingatlan-karbantartás, Békés
megye – K. É. – 19710/2008)
Magyar Államkincstár (ingatlan-karbantartás, Budapest és Pest megye – K. É. – 19829/2008)
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata (közterületek
reklámcélú hasznosítása, látható hirdetmények, hirdetõ- és reklámberendezésekkel kapcsolatos reklámfelügyeleti tevékenység ellátása – K. É. – 16393/2008)
Országgyûlés Hivatala [az Országgyûlés Hivatala
2007–2010. évi belföldi és 2007–2008. évi külföldi idõszaki kiadványainak beszerzése, szállítása és a kapcsolódó szolgáltatások teljesítése (265) – K. É. –
19731/2008]
Országgyûlés Hivatala (az Országgyûlés Irodaháza
déli rész klimatizálás és fûtéskorszerûsítés kiviteli terveinek elkészítése – K. É. – 19899/2008)
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szolnok,
Kaán K. u. 20. alatti szociális intézmény akadálymentesítése – K. É. – 19886/2008)
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szolnok,
Munkácsy Úti Óvoda bõvítése – K. É. – 19908/2008)
Tempus Közalapítvány (tanulmánykötet nyomdai kivitelezési feladatainak ellátására kötött vállalkozási
szerzõdés teljesülése – K. É. – 20065/2008)
Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága
(Kecskemét, Batthyány u. 9. tetõjavítás – K. É. –
19787/2008)
Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága
(Kecskemét, Batthyány utca 9. tûzgátló burkolat
– K. É. – 19792/2008)
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. – 15347/2008)

Összegezés a részvételi jelentkezések elbírálásáról
PARKING Szervezõ, Fejlesztõ és Tanácsadó Kft.
(össztömeg-korlátozott övezetek kiviteli szintû forgalomtechnikai tervének elkészítése – K. É. – 19748/2008)
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A Cégközlöny 49. számában (2008. december 4.) megjelent felszámolási eljárások megindításáról

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-08-003390/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Pedant s. r. o. (Sk. 94501. Komárno,
ul. Gen. Klapku 68/46.; adószáma: 22180272-2-43) 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
14.Fpk.01-08-000732/7. 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) TRANZIT Fuvarszervezõ és Szállító Közkereseti Társaság (1181 Budapest, Havanna
u. 26. 4. em. 10. Telephelye: 1106 Budapest, Pesti határút
42679. hrsz.; cégjegyzékszáma: 01 03 024571; adószáma:
29595419-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1077 Budapest, Wesselényi u. 37.
Jogelõd(ök):
TRANZIT Fuvarszervezõ és Szállító Gazdasági Munkaközösség.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCUR Befektetési Kft., 1066 Budapest, Teréz krt. 6.

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-08-002202/10. 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) RIZLING Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (1039 Budapest, Hollós Korvin Lajos u. 4.; cégjegyzékszáma:
01 06 114770; adószáma: 28249988-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
RIZLING Kereskedelmi és Szogáltató Betéti Társaság

Elõzõ székhelye(i):
1053 Budapest, Henszlmann u. 7.
1126 Budapest, Szendrõ u. 45.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Contact Nord Felszámoló Vagyonkezelõ Kft., 1071 Budapest, István u. 47.
II/14., levelezési cím: 1241 Bp., Pf. 97.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-08-004992/6. 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) KAPUVILL Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság végelszámolás alatt (1211
Budapest, Gyepsor u. 1.; cégjegyzékszáma: 01 06 319479;
adószáma: 28525183-2-43) 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
18.Fpk.01-08-005762/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 3. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) A. B. Marketing Betéti Társaság
(1066 Budapest, Teréz krt. 38.; cégjegyzékszáma:
01 06 613323; adószáma: 29097870-2-42) 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
28.Fpk.01-08-001841/8. 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) C. S. V. Kereskedelmi Betéti
Társaság végelszámolás alatt (1071 Budapest, Bajza
u. 1.; cégjegyzékszáma: 01 06 713427; adószáma:
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28335391-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságkezelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., 1276 Budapest, Pf. 77.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-08-002674/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 15. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Dr. Ház Építõipari Betéti
Társaság (1213 Budapest, Puli sétány 10. 1. em. 6.; cégjegyzékszáma: 01 06 718549; adószáma: 20188951-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Vadász & Partners
Felszámoló, Vagyonfelügyelõ és Tanácsadó Kft., 1112
Budapest, Neszmélyi u. 44.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-08-006205/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Hummel és Vári Szállító és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (1149 Budapest, Pósa Lajos u. 52.; cégjegyzékszáma: 01 06 726152;
adószáma: 20380988-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szolgáltató Zrt., 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9–11.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-08-003313/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) JHF ELEKTRO Ipari Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (1112 Budapest, Budaörsi
út 180/E; cégjegyzékszáma: 01 06 750536; adószáma:
21391565-2-43) 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.
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A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-08-004535/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) BAU-BALU Ipari és Kereskedelmi
Betéti Társaság végelszámolás alatt (1082 Budapest,
Vajdahunyad u. 3.; cégjegyzékszáma: 01 06 752742; adószáma: 21452897-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
BAU-BALU Ipari és Kereskedelmi Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1086 Budapest, Dankó u. 10.
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
4.Fpk.01-08-002519/7. 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) FÉNY-ÉP ’81 Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (1112 Budapest, Oltványárok 27. 2. em. 1.; cégjegyzékszáma: 01 06 758239; adószáma: 21779343-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PARA Gazdasági
Tanácsadó Kft., 1138 Budapest, Népfürdõ u. 7.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-08-004999/6. 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) KRISTÁLY Gazdasági Pénzügyi
Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (1163 Budapest, Védõ u. 5/A 1. em. 5.; cégjegyzékszáma: 01 06 767389; adószáma: 24557290-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Vadász & Partners
Felszámoló, Vagyonfelügyelõ és Tanácsadó Kft., 1112
Budapest, Neszmélyi u. 44.
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A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-08-002955/8. 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) Ingatlankeresõ Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (rövidített elnevezése: Ingatlankeresõ Bt.) (1193 Budapest, Víztorony
u. 19.; cégjegyzékszáma: 01 06 773862; adószáma:
22284785-2-43) 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 Fõvárosi Bíróság
29.Fpk.01-08-006500/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 13. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) LI MING Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás
alatt (1135 Budapest, Béke utca 26. 2. em. 230.; cégjegyzékszáma: 01 09 461447; adószáma: 12053830-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
LI MING Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1068 Budapest, Rippl Rónai u. 10.
1024 Budapest, Margit körút 13. fszt. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
út 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-08-000595/8. 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) Mixer Trans Budapest Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1106 Budapest,
Keresztúri út 202–206.; cégjegyzékszáma: 01 09 563168;
adószáma: 12187027-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
TRANS-SZEGEDI Közúti Áruszállító Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: L Q D Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2–4.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-08-000774/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) WORK PRESS Iparmûvészeti Korlátolt Felelõsségû Társaság (1115 Budapest,
Fraknó u. 28/B VII. 22.; cégjegyzékszáma: 01 09 663241;
adószáma: 12292341-2-43) 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 Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-08-002736/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) ELDOR Ingatlanbefektetési Korlátolt
Felelõsségû Társaság (1126 Budapest, Dolgos u. 2. 6/A
2. em. 5.; cégjegyzékszáma: 01 09 682735; adószáma:
11909934-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
ELDOR Ingatlanbefektetési Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1054 Budapest, Szemere u. 21. 5. em. 2.
1062 Budapest, Bajza utca 54. mfszt. 2.
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
16.Fpk.01-08-001170/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) YAO ZU Nemzetközi Keres-
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kedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1105 Budapest, Kápolna utca 3. 5. em. 19.; cégjegyzékszáma:
01 09 685801; adószáma: 11970031-2-42) 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
28.Fpk.01-07-006232/9. 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) TIMEBOX Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1039 Budapest, Madzsar J. u. 43. 1. em. 4.; cégjegyzékszáma:
01 09 687863; adószáma: 12470936-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1039 Budapest, Juhász Gyula u. 2. 4. em. 34.
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.01-08-005057/8. 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) KALIB-R Biztonságtechnikai, Vagyonvédelmi, Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság végelszámolás alatt (1122 Budapest, Gaál J.
u. 19., fióktelepe: 2011 Budakalász, Kedves u. 12.; cégjegyzékszáma: 01 09 691466; adószáma: 12537965-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
KALIB-R Biztonságtechnikai, Vagyonvédelmi, Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT-AUDIT
Üzletviteli Szolgáltató Kft., 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 2.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-08-001184/10. 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) A. FA-GYÁR Faipari Gyártó
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1136 Budapest, Pannónia u. 21. 3. em. 2.; cégjegyzékszáma: 01 09 697135; adószáma: 11498568-2-41) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4945 Szatmárcseke, Idamajor, fatelep
Jogelõd(ök):
I. MOBIL Építõipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû 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
18.Fpk.01-08-004741/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) I. T. C. H. International Trading
Hungary Korlátolt Felelõsségû Társaság (1054 Budapest, Alkotmány u. 15.; cégjegyzékszáma: 01 09 698039;
adószáma: 12676613-2-41) 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
14.Fpk.01-08-004735/5. 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) GPE Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt (1158
Budapest, Késmárk u. 3.; cégjegyzékszáma: 01 09 698100;
adószáma: 12678079-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
GPE Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1225 Budapest, Nagytétényi út 234/G 2. em. 7.
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
16.Fpk.01-08-002057/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-06-002601/23. 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) Event-Garde Rendezvényszervezõ és Szolgáltató Kft. (1156 Budapest, Sárfû u. 19.
10. em. 29.; cégjegyzékszáma: 01 09 698505; adószáma:
12686629-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MAROSHOLDING
TANÁCSADÓ Kft., 1021 Budapest, Hárshegyi út 5–7.
B ép. II. em. 21.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 20. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) V2 Média Ingatlanforgalmazó,
Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1023 Budapest, Gül Baba u. 4.
2. em. 3., fióktelep: 8130. Enying, Bokréta u. 36.; cégjegyzékszáma: 01 09 707768; adószáma: 12875678-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
V2 Média Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1036 Budapest, Galagonya u. 4. 2. em. 17/A
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
24.Fpk.01-08-002686/8. 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) EGO BEST Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (rövidített
elnevezése: EGO BEST Kft.) (1181 Budapest, Havanna
u. 52. 5. em. 30.; cégjegyzékszáma: 01 09 698788; adószáma: 12692325-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dual-Perfekt Gazdasági Tanácsadó Kft., 1111 Budapest, Karinthy F. út 4–6.
Levelezési cím: 1507 Bp., Pf. 139.

A Fõvárosi Bíróság
17.Fpk.01-08-006568/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 20. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) DIWEST Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1036 Budapest, Bécsi út 81.; cégjegyzékszáma: 01 09 699169; adószáma: 12699872-2-41) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Telephelye(i):
1024 Budapest, Margit krt. 87–89.
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
16.Fpk.01-08-005602/7. 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) DÉVA-BAU 2002 Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt (1147 Budapest,
Czobor utca 1. 1. em. 3.; cégjegyzékszáma: 01 09 708426;
adószáma: 12888917-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUNYADI Válságmenedzser és Felszámoló Zrt., 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I/4.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-08-005884/7. 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) GAZ-TRADE HOLDING Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás
alatt (1024 Budapest, Margit körút 43–45. 7. em. 8.; cégjegyzékszáma: 01 09 711644; adószáma: 12951721-2-41)
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.
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A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-005553/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 20. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) WOOD PRODUCT Tanácsadó és
Kereskedelmi Kft. (1125 Budapest, Trencséni u. 27.; cégjegyzékszáma: 01 09 714233; adószáma: 13005366-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Vadász & Partners
Felszámoló, Vagyonfelügyelõ és Tanácsadó Kft., 1112
Budapest, Neszmélyi u. 44.
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kedett végzésével a(z) MUSTER CITY ROAD Sütõipari és Gyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság (rövidített elnevezése: MUSTER CITY ROAD Kft.) (1033 Budapest, Kiscsikós köz 14.; cégjegyzékszáma: 01 09 719579;
adószáma: 13117838-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADVOCAT Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., 1042 Budapest, Árpád
út 57–59. I. em. 7.

A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-07-006140/15. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-005335/10. 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) DIXI-DUO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1108 Budapest,
Tóvirág u. 8. 2. em. 9.; cégjegyzékszáma: 01 09 717498;
adószáma: 13075716-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16. Levelezési cím: 1450 Bp., Pf. 136.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Server Bau 2006 Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1201 Budapest, Vörösmarty u. 121.; cégjegyzékszáma:
01 09 723573; adószáma: 13204589-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Service Contact Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1067 Budapest, Csengery utca 62/B fszt. 3.
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
18.Fpk.01-08-002191/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) DIALEX 2003 Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1126 Budapest, Böszörményi
út 34/A; cégjegyzékszáma: 01 09 717716; adószáma:
13080105-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: L Q D Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2–4.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-08-000130/16. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 25. napján jogerõre emel-

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-07-004829/22. 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) Frell Ingatlanforgalmazási, Építõipari, Beruházó és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1083 Budapest, Szigetvári út 5.; cégjegyzékszáma: 01 09 726868; adószáma: 13273213-2-42) 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.
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A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-08-000386/17. 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) FORTISSIMO PLUSSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(rövidített elnevezése: FORTISSIMO PLUSSZ Kft.)
(1145 Budapest, Gyarmat u. 49. 4. ép. 1. em. 58.; cégjegyzékszáma: 01 09 727879; adószáma: 11523275-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Duna Audit Könyvszakértõ Iroda Kft., 1115 Budapest, Bartók Béla út 131/A.
Lev. cím: 1087 Bp., Kerepesi út 29/B VII. épület II. em.

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-08-003302/6. 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) BIG NEW CENTURY Nemzetközi Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (rövidített elnevezése: BIG NEW CENTURY Kft.) (1102
Budapest, Állomás utca 7. X. em. 49., fióktelepe: 2700
Cegléd, Reggel út 2–1.; cégjegyzékszáma: 01 09 731584;
adószáma: 13366348-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1181 Budapest, Barta Lajos utca 8.
Fióktelepe(i):
2700 Cegléd, Reggel út 2–1.
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
25.Fpk.01-08-006498/7. 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) MONTU-BAU Építõipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás
alatt (1102 Budapest, Kõrösi Csoma Sándor u. 26.; cégjegyzékszáma: 01 09 739261; adószáma: 12929179-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
Lafetta Ingatlanforgalmazó és Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság
MONTU-BAU Épitõipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1086 Budapest, Szeszgyár u. 6.
1086 Budapest, Csobánc utca 11. 4. em. 1/A
7400 Kaposvár, Gróf Apponyi Albert u. 18.
6430 Bácsalmás, Gróf Széchenyi utca 75.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Budapest, Csata u. 11., levelezési cím: 1581 Bp., Pf. 108.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-08-002545/7. 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) EWP Energia Befektetõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (1113 Budapest, Bocskai
út 134–136.; cégjegyzékszáma: 01 09 739558; adószáma:
13520508-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT-AUDIT
Üzletviteli Szolgáltató Kft., 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 2.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-006362/13. 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) EURO-EVENT Kiadói és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1144 Budapest, Füredi utca 74–76.; cégjegyzékszáma: 01 09 861305;
adószáma: 13230733-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
8200 Veszprém, Szabadság tér 4.
8200 Veszprém, Egry J. utca 37.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUNYADI Válságmenedzser és Felszámoló Zrt., 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I/4.
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A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-08-002291/6. 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) L-Lézer Kutatás Fejlesztési Korlátolt Felelõsségû Társaság (rövíditett elnevezés: L-Lézer Kft., korábbi fióktelep: 2000 Szentendre, Ipartelep,
Kõzúzó köz 4.) (1134 Budapest, Dunyov I. u 14. A ép.
fszt. 2.; cégjegyzékszáma: 01 09 861530; adószáma:
13557612-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Jogelõd(ök):
LASRAM Lézer Részvénytársaság
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
9.Fpk.01-08-003982/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Clever School Felnõttképzõ
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1126 Budapest, Böszörményi út 34. B lház I. em. 2.; cégjegyzékszáma:
01 09 870269; adószáma: 12806645-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CONSULT Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034
Budapest, Seregély u. 13.
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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
24.Fpk.01-08-000899/13. 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) R CONTROL SEC Vagyonvédelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1147 Budapest,
Öv utca 149/A; cégjegyzékszáma: 01 09 874533; adószáma: 13812351-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szolgáltató Zrt., 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9–11.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-08-000330/15. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. július 22. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BAGENTURA Ipari és Kereskedelmi Betéti Társaság (7636 Pécs, Kéméndi sor 45.; cégjegyzékszáma: 02 06 063287; adószáma: 20074171-2-02)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7636 Pécs, Port J. u. 5.
7621 Pécs, Rákóczi u. 46.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Csabaholding Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1146 Budapest,
Thököly út 59/A I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Fõvárosi Bíróság
30.Fpk.01-07-006876/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) VARGAS DIVATSTÚDIÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1025 Budapest, Pusztaszeri köz 4.; cégjegyzékszáma: 01 09 874181; adószáma: 13805623-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
VARGAS DIVATSTÚDIÓ Korlátolt Felelõsségû Társaság

A Baranya Megyei Bíróság
6.Fpk.02-08-000697/8. 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) SCHNEEMAN Fuvarozó és Szállítmányozási Betéti Társaság végelszámolás alatt (7627
Pécs, Kanyar u. 17.; cégjegyzékszáma: 02 06 064484; adószáma: 20087441-2-02) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
SCHNEEMAN Fuvarozó és Szállítmányozási Betéti
Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Felszámoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A, cégjegyzékszáma: 01 09 562281. (A helyi kirendeltség címe: 7624
Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. I. em. 107.)

A Baranya Megyei Bíróság
6.Fpk.02-08-000572/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) TARR és TARR Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (7632 Pécs, Aidinger J.
utca 10.; cégjegyzékszáma: 02 06 065707; adószáma:
20102410-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
TARR és KÖVESI Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7623 Pécs, Megyeri u. 42.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Budapest, Csata u. 11., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-08-000696/8. 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) UNIOLAND Ingatlanközvetítõ
Iroda Betéti Társaság végelszámolás alatt (7900 Szigetvár, Munkás u. 22.; cégjegyzékszáma: 02 06 067594; adószáma: 20150152-2-02) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
UNIOLAND Ingatlanközvetítõ Iroda Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Felszámoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A, cégjegyzékszáma: 01 09 562281. (A helyi kirendeltség címe: 7624
Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. I. em. 107.)
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A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-08-000732/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) FASSIONLINE-COMPANY Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (7800 Siklós, Illyés Gy. u. 17.; cégjegyzékszáma:
02 06 068994; adószáma: 20647306-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
FASSIONLINE-COMPANY Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Portfólió Befektetési
és Vállalkozási Kft., 7400 Kaposvár, Virág utca 21., cégjegyzékszáma: 14 09 000928.

A Baranya Megyei Bíróság
6.Fpk.02-08-000571/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 4. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Galambos és Társa Kereskedelmi Betéti Társaság (7817 Diósviszló, Vasútállomás
utca 8.; cégjegyzékszáma: 02 06 071860; adószáma:
21888582-2-02) 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
7.Fpk.02-08-000397/21. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Õrangyal Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (7932 Szulimán, Kossuth
Lajos u. 11.; cégjegyzékszáma: 02 06 072148; adószáma:
24624170-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2330 Dunaharaszti, Némedi út 42.
8749 Zalakaros, Kossuth L. u. 43.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Felszámoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A, cégjegyzékszáma: 01 09 562281. (A helyi kirendeltség címe: 7624
Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. I. em. 107.)

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-08-000486/12. 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) ART-ARMIN Mûvészeti és
Kereskedelmi Betéti Társaság (7624 Pécs, Ferencesek
utca 4.; cégjegyzékszáma: 02 06 073185; adószáma:
22316839-2-02) 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
6.Fpk.02-08-000703/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) Infomix Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7621 Pécs, Rákóczi út 46.; cégjegyzékszáma:
02 09 000130; adószáma: 10364495-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Infomix Kereskedelmi és Szolgáltato Kft.
Infomix Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. felszámolás
alatt
Elõzõ székhelye(i):
7635 Pécs, Asztalos J. u. 33.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32., cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-08-000437/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) LIVER TRADE Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7630 Pécs,
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Pécsváradi u. 2/1.; cégjegyzékszáma: 02 09 065048; adószáma: 11545914-2-02) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7632 Pécs, Berek u. 17.
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.02-08-000368/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) GEWACO Hulladékhasznosító és Feldolgozó Korlátolt Felelõsségû Társaság (7634
Pécs, Hóvirág utca 12.; cégjegyzékszáma: 02 09 067969;
adószáma: 12805338-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Biwatec Hulladékhasznosító és Feldolgozó Korlátolt
Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zrt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lház. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074. (A helyi
kirendeltség címe: 7621 Pécs, Mátyás király u. 21., levélcím: 7601 Pécs, Pf. 378.)

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-08-000490/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) RENMERKIT Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7951 Szabadszentkirály, Petõfi
utca 38.; cégjegyzékszáma: 02 09 070022; adószáma:
13472539-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7626 Pécs, Orsolya utca 12/1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zrt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lház. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074. (A helyi
kirendeltség címe: 7621 Pécs, Mátyás király u. 21., levélcím: 7601 Pécs, Pf. 378.)
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A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-08-000378/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
13.Fpk.03-08-000608/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) OD Tüzép Sped Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (cégjegyzékszáma: 02 09 070919) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Budapest, Csata u. 11., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 12. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Borbási Faiskolai Korlátolt Felelõsségû Társaság (6000 Kecskemét, Borbás u. 42.; cégjegyzékszáma: 03 09 000347; adószáma: 10276891-2-03)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT PLUSZ
Szolgáltató Kft., 7100 Szekszárd, Mikes u. 9–11., cégjegyzékszáma: 17 09 001262.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020183/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ALPHA INFO Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7622 Pécs,
Siklósi út 1/1., régi székhelye: 8360 Keszthely, Kísérleti
utca 3.; cégjegyzékszáma: 02 09 072545; adószáma:
12952090-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7761 Kozármisleny, Orgona utca 8.
Nem bejegyzett székhelye(i):
7622 Pécs, Siklósi út 1/1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária u.
53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000599/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) RN Hungary Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (6400 Kiskunhalas, Bem
u. 6. IV/ 43.; cégjegyzékszáma: 03 06 114239; adószáma:
22306902-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DÉLPRODUKT
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 6726 Szeged, Petrozsényi u. 16/4., cégjegyzékszáma: 06 09 001253.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000616/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SCI INFORM Informatikai,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6448 Csávoly, 0265/45. hrsz.; cégjegyzékszáma:
03 09 103828; adószáma: 11373984-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
BOROZDA Termelõ, Szolgáltató és Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6237 Kecel, Vasút u. 113.
6200 Kiskõrös, Mezõ u. 8.
6221 Akasztó, Deák Ferenc u. 8.
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.03-08-000704/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 11. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MAJSA-KER Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (6120 Kiskunmajsa, Vágóhíd u. 62.; cégjegyzékszáma: 03 09 104146; adószáma:
11376860-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT PLUSZ
Szolgáltató Kft., 7100 Szekszárd, Mikes u. 9–11., cégjegyzékszáma: 17 09 001262.
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A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000622/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Bácskai Agroszféra Mezõgazdasági, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság (6440 Jánoshalma, Kiserdõ tanya 1.; cégjegyzékszáma: 03 09 107467; adószáma: 11838232-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
GOYÓZÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6221 Akasztó, Szent István u. 77/C
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.03-08-000620/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) INFORM-BAU Mezõgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság végelszámolás alatt (6440 Jánoshalma, Kiserdõ tanya 1.; cégjegyzékszáma: 03 09 109897; adószáma:
12859856-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Béleczki Borház Felvásárló, Termeltetõ, Szolgáltató és
Forgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság
INFORM-BAU Informatikai, Építészeti, Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
INFORM-BAU Mezõgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6224 Tabdi, Munkácsy Mihály utca 2.
6200 Kiskõrös, Petõfi tér 10–11.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.
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emelkedett végzésével a(z) SZAMARKEND Állattenyésztési és Növénytermelési Korlátolt Felelõsségû
Társaság (6448 Csávoly, 0265/45. hrsz.; cégjegyzékszáma: 03 09 113121; adószáma: 13630865-2-03) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
SZAMARKEND Termelõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6221 Akasztó, Szent István utca 77/C
Jogelõd(ök):
SZAMARKEND Termelõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000605/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 11. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) TRISECTION-BAU Építõipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6100 Kiskunfélegyháza, Wesselényi u. 1.
1. em. 10.; cégjegyzékszáma: 03 09 114036; adószáma:
13254223-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
RUNWAY Oktatási Stúdió Korlátolt Felelõsségû Társaság
TRISECTION Oktatási és Fordító Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6726 Szeged, Fõ fasor 53. B ép. 3. lház 4.
6724 Szeged, Francia u. 27. 2. em. 6.
6100 Kiskunfélegyháza, Dózsa Gy. u. 5. 2. em. 9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DÉLPRODUKT
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 6726 Szeged, Petrozsényi u. 16/4., cégjegyzékszáma: 06 09 001253.

A Békés Megyei Bíróság
2.Fpk.04-08-000252/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000614/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 14. napján jogerõre

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 15. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) TITANIC CLUB Vendéglátó-ipari és Szolgáltató Betéti Társaság (5800 Mezõkovácsháza, Kinizsi u. 21.; cégjegyzékszáma: 04 06 008085;
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adószáma: 20764085-2-04) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest,
Kazal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929.

3530 Miskolc, Corvin O. u. 5.
3525 Miskolc, Tárkányi u. 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PRO ALKUSZ Gazdasági Szolgáltató és Tanácsadó Kft., 3535 Miskolc,
Havas u. 24., cégjegyzékszáma: 05 09 002399.

A Békés Megyei Bíróság
5.Fpk.04-08-000314/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-08-000394/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Cash-Money Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt (5940 Tótkomlós, Luther u. 21.; cégjegyzékszáma: 04 09 006464; adószáma: 13353133-2-04) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MAROSHOLDING
Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1021 Budapest, Hárshegyi út 5–7. B/II/21., cégjegyzékszáma: 03 09
109743.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 22. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KERFUV Fuvarozó és Szolgáltató Betéti Társaság (3580 Tiszaújváros, Szent István
út 23. 1. em. 1.; cégjegyzékszáma: 05 06 006452; adószáma: 21311941-2-05) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
3580 Tiszaújváros, Lévay u. 1. 2/3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PRO ALKUSZ Gazdasági Szolgáltató és Tanácsadó Kft., 3535 Miskolc,
Havas u. 24., cégjegyzékszáma: 05 09 002399.

A Békés Megyei Bíróság
5.Fpk.04-08-000276/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Lajos és Péter Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (5671 Békéscsaba, Nógrád utca 11.; cégjegyzékszáma: 04 09 007544; adószáma:
13991627-2-04) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1075 Budapest, Kazinczy
u. 24–26., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-08-000510/6. 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) DUPLUX Szolgáltató Betéti Társaság (3526 Miskolc, Botond u. 16.; cégjegyzékszáma:
05 06 004336; adószáma: 21286980-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
3525 Miskolc, Tizeshonvéd u. 22. VII/3.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-08-000492/5. 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) BOG-MÁRKÁD Mezõgazdasági,
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (3561 Felsõzsolca, Táncsics u. 1.; cégjegyzékszáma: 05 06 007778;
adószáma: 21325580-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Szabó Divatáru Kereskedelmi Bt.
Elõzõ székhelye(i):
3530 Miskolc, Széchenyi u. 40.
3525 Miskolc, Szentpáli u. 2–6. M1C.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
út 57–59. I/8., cégjegyzékszáma: 01 09 709122.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
7.Fpk.05-08-000534/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 5. napján jogerõre emel-
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kedett végzésével a(z) Kisshercegek Szolgáltató Betéti
Társaság (3508 Miskolc, Csabavezér út 96.; cégjegyzékszáma: 05 06 010319; adószáma: 20564964-2-05) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59. I/8.,
cégjegyzékszáma: 01 09 269955.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-08-000433/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SZEZÁM-TÁRULJ Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (3903 Bekecs, Honvéd u. 214.; cégjegyzékszáma: 05 06 014252; adószáma:
21862643-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zártkörûen Mûködõ Rényvénytársaság, 1051 Budapest, Mérleg u. 12. V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-08-000343/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MAGIC-VOICE Építési, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (3527 Miskolc,
Zsigmondy u. 2. C ép. 5. em. 507.; cégjegyzékszáma:
05 06 014591; adószáma: 21934054-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
3849 Forró, Rákóczi u. 51.
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.05-08-000382/5. 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) U&NO Vendéglátóipari, Keres-
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kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (3700 Kazincbarcika, Jókai tér 5. 3. em. 11.; cégjegyzékszáma:
05 06 014756; adószáma: 20993559-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1045 Budapest, Õsz u. 133. 10. em. 31.
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
7.Fpk.05-08-000531/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) NENA Konfekciógyártó Betéti
Társaság (3980 Sátoraljaújhely, Esze T. út 56.; cégjegyzékszáma: 05 06 015627; adószáma: 22240101-2-05) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-08-000150/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) An-tur Fuvarozó és Szolgáltató Betéti Társaság (3530 Miskolc, Király út 26.
3. em. 1.; cégjegyzékszáma: 05 06 016158; adószáma:
20744207-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
An-tur Fuvarozó és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1173 Budapest, Pesti út 75. 2. em. 9.
3530 Miskolc, Király út 26. 3. em. 1.
Nem bejegyzett székhelye(i):
3530 Miskolc, Vologda u. 3. 1. em. 106.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONTACT NORD
Felszámoló, Vagyonkezelõ Kft., 1078 Budapest, István
út 47. II/14., cégjegyzékszáma: 01 09 463743.
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-08-000103/16. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 17. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Király Kancsó Kerámiakészítõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
(3524 Miskolc, Mednyánszky u. 7. fszt. 4.; cégjegyzékszáma: 05 06 016397; adószáma: 21176537-1-05) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
8093 Lovasberény, Radnóti Miklós utca, 7274. hrsz.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PRO ALKUSZ Gazdasági Szolgáltató és Tanácsadó Kft., 3535 Miskolc,
Havas u. 24., cégjegyzékszáma: 05 09 002399.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
8.Fpk.05-08-000560/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) CARAVELL EUROTRANS Nemzetközi Fuvarozási és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (3530 Miskolc, Toronyalja u. 21.; cégjegyzékszáma: 05 09 006860; adószáma: 11586416-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
3527 Miskolc, Tüzér u. 12.
Jogelõd(ök):
ARTRANS ‘95 Fuvarozási és Kereskedelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADVOCAT Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., 1042 Budapest, Árpád
út 57–59. I/7., cégjegyzékszáma: 01 09 883587.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
7.Fpk.05-08-000537/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MEGLEPETÉS 2001 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3533 Miskolc, Pléh S. u. 11.; cégjegyzékszáma:
05 09 009252; adószáma: 12737330-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 28.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, 1146 Budapest, Cházár András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-08-000509/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 4. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Spot-Elektric Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (3900 Szerencs, Malom
út 2.; cégjegyzékszáma: 05 09 013245; adószáma:
13751191-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
út 57–59. I/8., cégjegyzékszáma: 01 09 709122.

A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-08-000106/16. 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) STOP-PER Kereskedelmi Bt. (6725
Szeged, Pálfy u. 31/A; cégjegyzékszáma: 06 06 002900;
adószáma: 21692309-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
STOP-PER Kereskedelmi Bt.
STOP-PER Kereskedelmi Bt. felszámolás alatt
Elõzõ székhelye(i):
6723 Szeged, Csaba u. 26/B
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.06-08-000640/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) METRIKUM Mûszaki Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság végelszámolás
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alatt (6630 Mindszent, Szent László u. 6.; cégjegyzékszáma: 06 06 002948; adószáma: 21692701-2-06) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
METRIKUM Mûszaki Szolgáltató és Kereskedelmi
Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6800 Hódmezõvásárhely, Csengettyû köz 8. IX/26.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszáma: 01 09 683720. (A helyi kirendeltség címe:
6720 Szeged, Roosevelt tér 14. fszt. 2.)

A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-08-000628/4. 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) BODOR és TÁRSA Faipari Betéti Társaság végelszámolás alatt (6724 Szeged, Kossuth
L. sgt. 36.; cégjegyzékszáma: 06 06 004036; adószáma:
21705009-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
BODOR és TÁRSA Faipari Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Holding
Elsõ Hazai Vagyonkezelõ Zrt., 1115 Budapest, Bartók
Béla út 92–94., cégjegyzékszáma: 01 10 041192. (A helyi
kirendeltség címe: 6722 Szeged, Jósika u. 41.)

A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-08-000498/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PERLIT 2001 Építõipari Kivitelezõ Betéti Társaság (6723 Szeged, Csongrádi sgt. 124.
A ép. 5. em. 14.; cégjegyzékszáma: 06 06 012423; adószáma: 21005732-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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.)
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A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-08-000546/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Hubi-Color Kereskedelmi
Betéti Társaság (6724 Szeged, Pacsirta u. 1.; cégjegyzékszáma: 06 06 012713; adószáma: 21087767-2-06) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
6724 Szeged, Rókusi krt. 23. 1. em. 3.
6764 Balástya, Gajgonya 388.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BAREX Gazdasági
Tanácsadó, Kereskedõ és Szolgáltató Kft., 5540 Szarvas,
Kossuth u. 18., cégjegyzékszáma: 04 09 000901. (A helyi
kirendeltség címe: 6722 Szeged, Jósika u. 29. I. em. 5.)

A Csongrád Megyei Bíróság
12.Fpk.06-08-000456/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) R & SZ 2003 Építõipari Betéti
Társaság (6800 Hódmezõvásárhely, Ág u. 27.; cégjegyzékszáma: 06 06 013732; adószáma: 21547773-2-06) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Kft., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16., cégjegyzékszáma: 01 09 709120.
(A helyi kirendeltség címe: 6726 Szeged, Szentgyörgyi A.
u. 45/A)

A Csongrád Megyei Bíróság
2.Fpk.06-08-000462/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) GOLD RAISEN Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (6640 Csongrád,
Kossuth tér 2. A ép. 2. em. 19.; cégjegyzékszáma:
06 06 013746; adószáma: 21554023-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest,
Kazal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929. (A helyi kirendeltség címe: 6722 Szeged, Mérey u. 6/B)
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A Csongrád Megyei Bíróság
2.Fpk.06-08-000663/4. 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) SzT-Mariann és Társa Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság végelszámolás
alatt (6775 Kiszombor, Munkás u. 2.; cégjegyzékszáma:
06 06 014133; adószáma: 21845215-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
SzT-Mariann és Társa Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
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
2.Fpk.06-08-000530/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ALDOSZOLG Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6723 Szeged, Szamos u. 14. A lház fszt. 2.; cégjegyzékszáma:
06 09 007998; adószáma: 12626584-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
6000 Kecskemét, Bem utca 3.
6723 Szeged, Tarjánszéle u. 1/B 3. em. 11.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PECUNIAAGORA
Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Zrt., 8900 Zalaegerszeg, Békeligeti u. 1., cégjegyzékszáma: 20 10 040179.
(A helyi kirendeltség címe: 6722 Szeged, Jósika u. 41.)
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Elõzõ székhelye(i):
6800 Hódmezõvásárhely, Nyár utca 43.
6800 Hódmezõvásárhely, Kistöltés utca 30.
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
2.Fpk.06-08-000510/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) HÓD-PANZIÓ Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (6800 Hódmezõvásárhely, Zrínyi u. 8.; cégjegyzékszáma: 06 09 009211; adószáma: 13266891-2-06) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
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
12.Fpk.06-08-000499/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) TISZA-TRITON Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (6724 Szeged,
Teréz u. 11. 3. em. 10.; cégjegyzékszáma: 06 09 009867;
adószáma: 13482703-2-06) 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
11.Fpk.06-08-000362/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 7. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) HÓD-INTEGRÁL Építõipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(6800 Hódmezõvásárhely, 24355. hrsz.; cégjegyzékszáma: 06 09 008752; adószáma: 13115197-2-06) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-08-000326/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 15. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Csarnok-TRIÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6640
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Csongrád, hrsz. 0299/5.; cégjegyzékszáma: 06 09 010029;
adószáma: 13540805-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
6640 Csongrád, hrsz. 299.
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.06-08-000545/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) FINEX 2005 Ipari, Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Szolgáltató Kft. (6922
Földeák, Zárda u. 15.; cégjegyzékszáma: 06 09 010150;
adószáma: 13579423-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PECUNIAAGORA
Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Zrt., 8900 Zalaegerszeg, Békeligeti u. 1., cégjegyzékszáma: 20 10 040179.
(A helyi kirendeltség címe: 6722 Szeged, Jósika u. 41.)

A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-08-000425/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MARTY YELLOW Szállítási és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(6900 Makó, Makói Ipari Park Inkubátorház, külterület
0666/36. hrsz.; cégjegyzékszáma: 06 09 010734; adószáma: 13770136-2-06) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
6900 Makó, Székely u. 3.
Jogelõd(ök):
MARTY XXI Szállítási és Szolgáltató Betéti Társaság
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.)
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A Csongrád Megyei Bíróság
12.Fpk.06-08-000516/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SZANYUBIUS Ingatlanhasznosító és Lakásépítõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság végelszámolás alatt (6720 Szeged, Tisza Lajos
körút 76.; cégjegyzékszáma: 06 10 000362; adószáma:
13072610-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
DANUBIUS Ingatlanhasznosító és Lakásépítõ Részvénytársaság
DANUBIUS Ingatlanhasznosító és Lakásépítõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
SZANYUBIUS Ingatlanhasznosító és Lakásépítõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
Elõzõ székhelye(i):
1126 Budapest, Vöröskõ u. 6/A
1068 Budapest, Benczúr u. 41.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Horizont Holding
Tanácsadó Zrt., 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 76., cégjegyzékszáma: 06 10 000226.

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-08-000492/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 16. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) HUNTOURING Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás
alatt (8000 Székesfehérvár, Budai u. 66. 5. em. 1.; cégjegyzékszáma: 07 06 003543; adószáma: 24504560-2-07)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
HUNTOURING Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2030 Budaörs, Hurok u. 14.
8000 Székesfehérvár, Csutora u. 13.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MAROSHOLDING
Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1021 Budapest, Hárhegyi út 5–7. B ép. II. em. 21., cégjegyzékszáma:
03 09 109743.
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A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-08-000331/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-08-000574/5. 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) Kleinker-Bogárd Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (2490 Pusztaszabolcs,
Széchenyi utca 73-1.; cégjegyzékszáma: 07 06 014014;
adószáma: 22295613-2-07) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7000 Sárbogárd, Tinódy utca 8. A ép.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PHARMA-FORRÁS Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (9024 Gyõr,
Ikva u. 29.; cégjegyzékszáma: 08 06 009869; adószáma:
21021523-2-08) 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 Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-08-000384/7. 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) S. T. R. Építõipari és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (8152 Kõszárhegy,
Rákóczi u. 28.; cégjegyzékszáma: 07 09 009355; adószáma: 13019596-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-08-000134/13. 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) Alba-Elektro Team Építõipari Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8000 Székesfehérvár, Radnóti tér 9.; cégjegyzékszáma: 07 09 012015;
adószáma: 13689601-2-07) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár A.
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-08-000489/8. 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) MEDIVITÁL 2004 Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (9025 Gyõr, Kossuth L.
u. 60. 1. em. 1.; cégjegyzékszáma: 08 06 011890; adószáma: 21907988-2-08) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
9151 Abda, Dózsa u. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-08-000443/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) DÉNIA Textilkereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (9027 Gyõr, Juharfa
út 33.; cégjegyzékszáma: 08 09 004600; adószáma:
11139076-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
9025 Gyõr, Csipkegyári út 11.
Jogelõd(ök):
GARDA-DEN Textilkereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1066 Budapest, Teréz krt. 4.)
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A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. emelet, cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-08-000597/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-08-000281/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KATREN Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelõ Betéti Társaság (4025 Debrecen, Ispotály u. 3; cégjegyzékszáma: 09 06 003197; adószáma:
26806961-2-18) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4025 Debrecen, Ispotály u. 3.
9900 Körmend, Ady E. u. 11.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PRE-ACTIVE Szolgáltató Kft., 1051 Budapest, Dorottya u. 3. III/4., cégjegyzékszáma: 01 09 074651.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ESCOTEAM Élelmiszergyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9023 Gyõr, Lehel utca 2.; cégjegyzékszáma: 08 09 010326; adószáma: 11592617-2-08) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
ESCOTEAM Élelmiszergyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségú Társaság
ESCOTEAM Élelmiszergyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság felszámolás alatt
Elõzõ székhelye(i):
6800 Hódmezõvásárhely, Szántó Kovács János u. 92.
8600 Siófok, Baross Gábor u. 27.
9024 Gyõr, Babits Mihály u. 10. B ép.
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 Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
5.Fpk.09-08-000606/8. 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) AKTUÁL-V Építõ és Szolgáltató Betéti Társaság (4026 Debrecen, Hunyadi
utca 12. 3. em. 9.; cégjegyzékszáma: 09 06 010764; adószáma: 21059487-2-09) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-08-000262/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-08-000697/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) GUMI EXPRESS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(9023 Gyõr, Mészáros Lõrinc u. 13.; cégjegyzékszáma:
08 09 012305; adószáma: 13312026-2-08) 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 bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 31. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PONT-ÉP Informatikai, Szolgáltató és Beruházó Betéti Társaság (4242 Hajdúhadház,
Lehel utca 15.; cégjegyzékszáma: 09 06 011711; adószáma: 21429134-2-09) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszámoló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80/A l. em. 3.,
cégjegyzékszáma: 01 09 878016. (A helyi kirendeltség címe: 3533 Miskolc, Gózon Lajos u. 11.)
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A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
5.Fpk.09-08-000891/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PHONE-COM 2003 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4026 Debrecen,
Csokonai u. 34.; cégjegyzékszáma: 09 06 012454; adószáma: 21778452-2-09) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
PHONE-COM 2003 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1024 Budapest, Retek u. 10.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 044406.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-08-000682/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ZÉNÓ LAKÁSSZERVIZ
Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
(4032 Debrecen, Akadémia utca 8.; cégjegyzékszáma:
09 06 012875; adószáma: 21863493-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1024 Budapest, Retek u. 10.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 044406.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
5.Fpk.09-08-000892/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) LA PALMA KIDS SHOP
Kereskedelmi Betéti Társaság (4032 Debrecen, Ormós
Lajos utca 5. 1. em. 1.; cégjegyzékszáma: 09 06 014279;
adószáma: 22263250-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
LA PALMA KIDS SHOP Kereskedelmi Betéti Társaság
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A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszámoló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80/A l. em. 3.,
cégjegyzékszáma: 01 09 878016. (A helyi kirendeltség címe: 3533 Miskolc, Gózon Lajos u. 11.)

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
5.Fpk.09-08-000872/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) CONTACT-ÉPKER Általános
Építõipari Kivitelezõ és Kereskedelmi Betéti Társaság
(4150 Püspökladány, Remény u. 6.; cégjegyzékszáma:
09 06 014633; adószáma: 21881217-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
CONTACT-ÉPKER Általános Épitõipari Kivitelezõ és
Kereskedelmi Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4150 Püspökladány, Bólyai utca 33.
1202 Budapest, Kassa u. 19.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1024 Budapest, Retek u. 10.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 044406.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-08-000712/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Factor-R. Stúdió Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (4026
Debrecen, Darabos u. 19.; cégjegyzékszáma: 09 09 007365;
adószáma: 12490147-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4220 Hajdúböszörmény, Baltazár Dezsõ utca 70.
4220 Hajdúböszörmény, Bethlen Gábor u. 46.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonkezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 01 09 739104.
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A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
5.Fpk.09-08-000878/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „RIGOLYÁS Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4029 Debrecen, Csillag u. 38.; cégjegyzékszáma: 09 09 007832;
adószáma: 11906704-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
LT-West End 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
RIGOLYÁS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1015 Budapest, Batthyány u. 1. 1. em. 1.
4285 Álmosd, Kölcsey utca 41.
4275 Monostorpályi, Landler J. tér 4/B
4026 Debrecen, Ötvenhatosok tere 6. A ép.
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. Juris-Invest
Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-08-000703/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BF ÁRKÁD Építõipari, Tervezõ,
Kivitelezõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4033 Debrecen, Mátyás király utca 9.; cégjegyzékszáma: 09 09 008323; adószáma: 12726158-2-09) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4024 Debrecen, Kossuth utca 13. fszt. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonkezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 01 09 739104.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-08-000753/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) VARIETAS DR Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4032 Debrecen, Mikszáth K. utca 5. D ép.; cégjegyzék-
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száma: 09 09 009685; adószáma: 13043054-2-09) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1024 Budapest, Retek u. 10.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 044406.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000544/10. 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) ÉGIS 96 Ipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. (4241 Bocskaikert, Vadász utca 5.; cégjegyzékszáma: 09 09 009934; adószáma: 13101637-2-09)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4030 Debrecen, Balaton utca 119.
4030 Debrecen, Galamb u. 19.
Jogelõd(ök):
ÉGIS 96 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: TANÁCS-ADÓ
Pénzügyi Gazdasági Zrt., 4030 Debrecen, Fokos u. 14.,
cégjegyzékszáma: 09 10 000162.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000570/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KÖLCSÉN Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4002 Debrecen,
Pac 14., 46438. hrsz.; cégjegyzékszáma: 09 09 010438;
adószáma: 13225502-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
KOVÁCS 3000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû társaság
Elõzõ székhelye(i):
4028 Debrecen, Kórház utca 5.
4002 Debrecen, Pac 14. 46438. hrsz
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. l. I/3.,
cégjegyzékszáma: 01 10 042854.
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A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
5.Fpk.09-08-000743/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-08-000444/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BURKESZ-BAU Építõipari,
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4254 Nyíradony, Széchenyi út 58.; cégjegyzékszáma: 09 09 012147;
adószáma: 13631189-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. Juris-Invest
Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 20. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) RICSKO Termelõ-Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(3399 Andornaktálya, Szabadság utca 8.; cégjegyzékszáma: 10 09 028392; adószáma: 11016858-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7626 Pécs, Felsõvámház u. 34.
7630 Pécs, Mohácsi út 44.
7761 Kozármisleny, Pécsi út 41.
7630 Pécs, Mohácsi út 44.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-08-000764/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) IRFER Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4031 Debrecen, Tegez utca 130.; cégjegyzékszáma: 09 09 012507;
adószáma: 13714710-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4251 Hajdúsámson, Zöldfa utca 22.
4031 Debrecen, Szoboszlói út 45.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1024 Budapest, Retek u. 10.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 044406.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
5.Fpk.11-08-070789/10. 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) TRANSIT-FLO Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (2800 Tatabánya, Réti út 7.
fszt. 2.; cégjegyzékszáma: 11 06 006598; adószáma:
20631772-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-08-000425/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ÁRON-97. Kereskedelmi Betéti Társaság (3300 Eger, Régi Cifrakapu u. 24.; cégjegyzékszáma: 10 06 022543; adószáma: 23255713-2-10) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
3300 Eger, Cifrakapu u. 114. fszt. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070542/12. 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) GM-GARANCIA Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (2500 Esztergom,
Bajcsy-Zsilinszky út 4.; cégjegyzékszáma: 11 06 008098;
adószáma: 21438273-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Dunai és Tótik Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság
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Elõzõ székhelye(i):
2534 Tát, Székely Ferenc köz 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. em. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-08-070847/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Zherebak és Társa Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (2800 Tatabánya, Táncsics M. utca 93.; cégjegyzékszáma: 11 06 009812; adószáma: 22292706-2-11) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. 2. em. 16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.
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A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
5.Fpk.11-08-070710/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) CÉG Ipari, Kereskedelmi és
Környezetvédelmi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (2890 Tata Erdei F. u. 20.; cégjegyzékszáma:
11 09 003095; adószáma: 11188018-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Cég Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
CÉG Ipari, Kereskedelmi, Szolgáltató és Környezetvédelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: VIENNA CONSULT Könyvvizsgáló és Adószakértõ Kft., 1119 Budapest, Petzvál József u. 56. fszt. 4–5., cégjegyzékszáma:
01 09 161096.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070662/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
5.Fpk.11-08-070695/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 3. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ECOLAN Értékesítõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2890 Tata, Arany
J. utca 46.; cégjegyzékszáma: 11 09 002797; adószáma:
11185022-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
ECONET Értékesítõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A felszámolás alatt álló idegen nyelvû elnevezései:
ECOLAN Realization and Service Ltd. ECOLAN Ltd.
ECOLAN Verwerte und Dienstleistende GmbH.
ECOLAN GmbH.
Elõzõ székhelye(i):
2890 Tata Arany J. u. 42.
Fióktelepe(i):
8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 30.
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 30. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) JUHÁSZ Asztalosipari, Kereskedelmi, Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2510 Dorog, Schmidt Sándor-ltp. 25. 1. em. 1.; cégjegyzékszáma: 11 09 009811; adószáma: 13196468-2-11) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Nem bejegyzett székhelye(i):
1149 Budapest, Várna utca 9. 4. em. 67.
Telephelye(i):
2510 Dorog, Esztergomi út 125.
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.11-08-070587/11. 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) TÓTH Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tatabánya, Dózsa
György u. 26–28.; cégjegyzékszáma: 11 09 009973; adószáma: 13248747-2-11) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
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Elõzõ székhelye(i):
2800 Tatabánya, Komáromi út 21. fszt. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCUR Befektetési Kft., 1066 Budapest, Teréz krt. 6., cégjegyzékszáma:
01 09 068182.
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11 09 011980; adószáma: 13508687-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1156 Budapest, Páskomliget utca 29. 8. em. 32.
2360 Gyál, Toldi M. u. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DELTA NOVA Felszámoló és Tanácsadó Kft., 2890 Tata, Ady E. u. 67., cégjegyzékszáma: 11 09 002635.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070615/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) HEEG-BAU Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2837 Vértesszõlõs, hrsz.: 1451.; cégjegyzékszáma: 11 09 010370;
adószáma: 13360397-2-11) 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 Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
5.Fpk.11-08-070717/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 16. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) EMA CONTROL Korlátolt
Felelõsségû Társaság (2800 Tatabánya, Komáromi út 31.
fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 11 09 012775; adószáma:
14028690-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyonértékelõ Rt., 1091 Budapest, Üllõi út 51., cégjegyzékszáma: 01 10 041596.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070470/14. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) LB-EURO Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2800 Tatabánya, Vadász út 83. 3. em. 3.; cégjegyzékszáma: 11 09 011923; adószáma: 13813125-2-11) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2800 Tatabánya, Bánhidai-ltp. 405. fszt. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VIENNA CONSULT Könyvvizsgáló és Adószakértõ Kft., 1119 Budapest, Petzvál József u. 56. fszt. 4–5., cégjegyzékszáma:
01 09 161096.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070788/8. 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) WONDER BUILT Építõipari és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tatabánya, Köztársaság út 18. 4. em. 3.; cégjegyzékszáma:

A Nógrád Megyei Bíróság
2.Fpk.12-08-000232/4. 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) MÉ-KO AUTÓ Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (2618
Nézsa, Kis u. 8.; cégjegyzékszáma: 12 06 005235; adószáma: 22153498-2-12) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
LORBERT AUTO Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság
MÉ-KO AUTÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2600 Vác, Gólyahír u. 50.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonkezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Róna
u. 207. II/5., cégjegyzékszáma: 01 09 739104. (A helyi kirendeltség címe: 3100 Salgótarján, Pécskõ út 2. I/4., 3101
Salgótarján, Pf. 144)
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A Nógrád Megyei Bíróság
4.Fpk.12-08-000160/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Pest Megyei Bíróság
1.Fpk.13-08-001988/7. 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) MIKLÓS Építõipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3170
Szécsény, Arany J. u. 2.; cégjegyzékszáma: 12 09 002332;
adószáma: 11207036-2-12) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: B & B Gazdasági
Tanácsadó Kft., 3100 Salgótarján, Kun utca 2., cégjegyzékszáma: 12 09 001547.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Kerekes és Társa Autókozmetikai Betéti Társaság végelszámolás alatt (2600 Vác,
Vág u. 29; cégjegyzékszáma: 13 06 023803; adószáma:
24586306-1-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Kerekes és Társa Autókozmetikai Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3.,
cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Nógrád Megyei Bíróság
4.Fpk.12-08-000174/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-08-001355/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) CSABÁM Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(3060 Pásztó, Ady Endre út 42.; cégjegyzékszáma:
12 09 004304; adószáma: 13199117-2-12) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Jogelõd(ök):
Molnár Csaba Építõipari Egyéni Cég
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVENT Vállalkozásfejlesztési, Kereskedelmi és Továbbképzõ Kft., 3100
Salgótarján, Kun utca 2., cégjegyzékszáma: 12 09 000931.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 30. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ÚTMESTER AA Ipari és Kereskedelmi Szolgáltató Betéti Társaság (2310 Szigetszentmiklós, Semmelweis u. 11.; cégjegyzékszáma:
13 06 025520; adószáma: 24600398-2-13) 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 Nógrád Megyei Bíróság
5.Fpk.12-08-000154/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-08-001110/7. 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) F-KOMERZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2660 Balassagyarmat, Kossuth út 5.; cégjegyzékszáma: 12 09 004975;
adószáma: 13757915-2-12) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVENT Vállalkozásfejlesztési, Kereskedelmi és Továbbképzõ Kft., 3100
Salgótarján, Kun utca 2., cégjegyzékszáma: 12 09 000931.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) New Generation Systems Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (2440 Százhalombatta, Hold u. 17.; cégjegyzékszáma: 13 06 040528; adószáma: 20999988-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. fszt. 1., cégjegyzékszáma: 03 09 106294.
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A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-08-001328/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-08-001827/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) GigaLAN Informatikai Betéti
Társaság (2310 Szigetszentmiklós, Nyaraló utca 13.; cégjegyzékszáma: 13 06 050916; adószáma: 21912652-2-13)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3.,
cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PROCENT 2005 Kereskedelmi és Építõipari Betéti Társaság (2100 Gödöllõ, Isaszegi út 94.; cégjegyzékszáma: 13 06 055076; adószáma:
22196428-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-08-001333/6. 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) EURO-33 Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (2300 Ráckeve, Dömsödi
út 13.; cégjegyzékszáma: 13 06 051390; adószáma:
21930373-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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.13-08-001882/7. 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) IMO-KOP Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (2234 Maglód, Gábor Áron
utca 67.; cégjegyzékszáma: 13 06 053495; adószáma:
22123446-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Vagyonhasznosító Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
1137 Budapest, Radnóti M. utca 40. 6. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-08-000910/11. 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) BA-SA-HÁZ Építési Szolgáltató
és Kereskedelmi Betéti Társaság (2030 Érd, Riminyáki
u. 45.; cégjegyzékszáma: 13 06 055553; adószáma:
22218810-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Telephelye(i):
2030 Érd, Írottkõ u. 24.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DELTA NOVA Felszámoló és Tanácsadó Kft., 2890 Tata, Ady E. u. 67., cégjegyzékszáma: 11 09 002635.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-08-001384/6. 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) KATIMI Építõipari és Szolgáltató Betéti Társaság (2030 Érd, Sóskúti út 54.; cégjegyzékszáma: 13 06 055604; adószáma: 21785111-1-13) 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.
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A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-08-001800/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-08-001161/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Queens-Ker Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt (2314 Halásztelek, Rákóczi F. u. 100.; cégjegyzékszáma: 13 09 068054; adószáma: 10924257-2-13)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TREND Gazdasági
Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B II/17.,
cégjegyzékszáma: 01 09 867547.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ÍR-WEST Vendéglátóipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (2600 Vác, Zrínyi utca 3.; cégjegyzékszáma: 13 09 084970; adószáma: 12473049-2-13)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONTACT NORD
Felszámoló, Vagyonkezelõ Kft., 1078 Budapest, István
út 47. II. em. 14., cégjegyzékszáma: 01 09 463743.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-08-000583/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. szeptember 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MSH Mûanyagrészek Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2330 Dunaharaszti, Temetõ út, 0143/2. hrsz.; cégjegyzékszáma: 13 09 076323; adószáma: 12290916-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3.,
cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-08-002189/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Gyermeklépték Bútoripari
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2120 Dunakeszi, Kagyló utca 27.; cégjegyzékszáma: 13 09 088449; adószáma: 12678031-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. fszt. 1., cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-08-001356/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-08-001622/6. 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) WEKTEAM Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2234
Maglód, Sugár út 126.; cégjegyzékszáma: 13 09 081084;
adószáma: 11763732-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAX-AUDIT Vállalkozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1141 Budapest,
Jeszenák János u. 59., cégjegyzékszáma: 01 09 067624.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 1. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BLUE BIRD TEAM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2737
Ceglédbercel, Jókai út 2.; cégjegyzékszáma: 13 09 088902;
adószáma: 12705623-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2225 Üllõ, Ady Endre utca 23/A
Fióktelepe(i):
1171 Budapest, Peregi u. 72.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VADÁSZ & PARTNERS Felszámoló, Vagyonfelügyelõ és Tanácsadó Kft.,
1112 Budapest, Neszmélyi u. 44., cégjegyzékszáma: 01 09
266939.
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A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-08-001362/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Kapás és Társai Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2315 Szigethalom, József A. utca 118. A ép.; cégjegyzékszáma: 13 09 093270; adószáma: 12964259-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
SOKASARA VÉNUSZ Megszûnõ Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett székhelye(i):
2800 Tatabánya, Komáromi út fszt. 1.
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
7.Fpk.13-06-001582/20. 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) C. E. P. Export Nyomdaipari
és Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2120 Dunakeszi, Csillag utca 30/a.; cégjegyzékszáma: 13 09 094574; adószáma: 13031675-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Fióktelepe(i):
1134 Budapest, Váci út 45.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VADÁSZ & PARTNERS Felszámoló, Vagyonfelügyelõ és Tanácsadó Kft.,
1112 Budapest, Neszmélyi u. 44., cégjegyzékszáma: 01 09
266939.

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-08-001365/6. 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) BAKOS és TÁRSA 2003. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2750 Nagykõrös, Fogarasi u. 38.; cégjegyzékszáma:
13 09 095165; adószáma: 13065566-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2750 Nagykõrös, Szolnoki út 13.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001.

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-08-001261/6. 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) MORATEX Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2340 Kiskunlacháza, Vasút u. 5.; cégjegyzékszáma: 13 09 096301; adószáma: 10653238-2-13) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2022 Tahi, Visegrádi út 24.
1124 Budapest, Zólyomi lépcsõ 18.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONTACT NORD
Felszámoló, Vagyonkezelõ Kft., 1078 Budapest, István
út 47. II. em. 14., cégjegyzékszáma: 01 09 463743.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-08-000854/6. 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) EU-FÉM Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2017 Pócsmegyer, Sziget út 13.; cégjegyzékszáma: 13 09 097224;
adószáma: 13180834-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2017 Pócsmegyer, Vadaskert 3.
Fióktelepe(i):
2023 Dunabogdány, 0176. hrsz.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CMB Holding Gazdasági, Mûszaki Tanácsadó Kft., 1164 Budapest, Jövendõ
u. 3., cégjegyzékszáma: 01 09 160583.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-08-001428/6. 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) KARIMPEX Plusz Kereskedelmi és
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Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2051 Biatorbágy, Bocskai u. 3.; cégjegyzékszáma: 13 09 103173;
adószáma: 12151000-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Felszámoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A, cégjegyzékszáma: 01 09 562281.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-08-000769/7. 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) CSÉ-ZSÉ BAU Ingatlanforgalmazó Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2315 Szigethalom, Temesvári
utca 79.; cégjegyzékszáma: 13 09 103897; adószáma:
13520113-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Fióktelepe(i):
1212 Budapest, Gyepsor u. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NASZÁLYHOLDING-VÁC Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 2600 Vác,
Széchenyi u. 10–12., cégjegyzékszáma: 13 09 063541.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-002645/9. 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) G-NET INFORMATIKA Kereskedelmi és Számítástechnikai Korlátolt Felelõsségû
Társaság (2100 Gödöllõ, Mátyás király utca 50.; cégjegyzékszáma: 13 09 104016; adószáma: 13525802-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A felszámolás alatt álló idegen nyelvû elnevezései:
G-NET INFORMATIKA Ltd.
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
6.Fpk.13-08-000134/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 30. napján jogerõre
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emelkedett végzésével a(z) ADNC Nemzetközi Kereskedelmi Kft. (2132 Göd, Duna u. 6.; cégjegyzékszáma:
13 09 106203; adószáma: 13638265-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Telephelye(i):
2132 Göd, Ady Endre út 1.
Fióktelepe(i):
6720 Szeged, Jókai u. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KURÁTOR-FELSZÁMOLÓ Szolgáltató Kft., 1035 Budapest, Kórház
u. 29., cégjegyzékszáma: 01 09 726061.

A Pest Megyei Bíróság
1.Fpk.13-08-000636/8. 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) Innova Möbel Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2440 Százhalombatta, Jedlik Ányos u. 10.; cégjegyzékszáma:
13 09 106283; adószáma: 13642691-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Fióktelepe(i):
1095 Budapest, Mester u. 51.
1075 Budapest, Holló u. 3–9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONTACT NORD
Felszámoló, Vagyonkezelõ Kft., 1078 Budapest, István
út 47. II. em. 14., cégjegyzékszáma: 01 09 463743.

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-08-000986/8. 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) INSTITOR Építõipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2750 Nagykõrös, Kossuth L. út 76/D; cégjegyzékszáma:
13 09 115574; adószáma: 11421740-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Institor Pénzügyi, Közigazgatási Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6000 Kecskemét, Petõfi S. u. 7.
6000 Kecskemét, Nyíl u. 8.
6000 Kecskemét, Kosztolányi utca 10.
6000 Kecskemét, Katona J. utca 14.

9012

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001.
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jegyzékszáma: 14 09 306069; adószáma: 13335319-2-14)
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
3.Fpk.14-08-000261/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 5. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) VIABUDA DN Ingatlankezelõ és Beruházó Szövetkezet (8640 Fonyód, Bartók Béla
utca 9.; cégjegyzékszáma: 14 02 300162; adószáma:
12469747-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Egyesült Biztonsági Szolgálatok Szövetkezet
Elõzõ székhelye(i):
1016 Budapest, Krisztina krt. 65–67. 1. em. 1.
1016 Budapest, Krisztina krt. 65–67. fszt. 1.
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
4.Fpk.14-08-000424/7. 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) Dél-dunántúli Útép Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(8692 Szõlõsgyörök, Szabadság utca 91.; cégjegyzékszáma: 14 09 305811; adószáma: 13235594-2-14) 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
3.Fpk.14-08-000367/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PRINCIPAL Ingatlanforgalmazó
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7400
Kaposvár, Széchenyi tér 8. 1. em. 14.; cégjegyzékszáma:
14 09 306329; adószáma: 13461948-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Jogelõd(ök):
PRINCIPAL Textilruházati és Kereskedelmi Betéti
Társaság
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.14-08-000375/5. 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) ALCON-TEAM Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (8840 Csurgó,
Petõfi tér 7.; cégjegyzékszáma: 14 09 306463; adószáma:
13519120-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7400 Kaposvár, Esze Tamás utca 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-08-000409/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) NO-VER BÚTOR Kereskedelmi és Bútorgyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság f. a. (8600 Siófok, Tanácsház utca 9. II. em. 9.; cég-

A Somogy Megyei Bíróság
3.Fpk.14-08-000303/14. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 21. napján jogerõre
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emelkedett végzésével a(z) ÁGRO Mezõgazdasági Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8676 Karád, Kossuth utca 1. A ép.; cégjegyzékszáma: 14 09 306765; adószáma: 12862607-2-14) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2340 Kiskunlacháza, Tündér utca 8.
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
4.Fpk.14-08-000325/12. 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) BOGLÁR PULYKAFARM Baromfitenyésztõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (8630
Balatonboglár, Dózsa Gy. utca 121.; cégjegyzékszáma:
14 09 307158; adószáma: 13866800-2-14) 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
4.Fpk.14-08-000250/17. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ENEMO Építõ és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (7400 Kaposvár, Zrínyi
utca 1.; cégjegyzékszáma: 14 09 307750; adószáma:
13488503-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
ENEMO Személy-, Vagyonvédelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7623 Pécs, Athinay utca 6. A ép.
7912 Nagypeterd, Kossuth Lajos utca 118.
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 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001376/5. 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) ROBOTEAM Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Vay Ádám
krt. 4–6. 2. em. 216.; cégjegyzékszáma: 15 06 087420; adószáma: 20662134-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Jelvény u. 7. IV. em. 13.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADÓAKTUÁL
Könyv- és Adószakértõi, valamint Kereskedelmi Kft.,
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20., 4401 Pf. 69., cégjegyzékszáma: 15 09 060631.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001539/4. 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) URAL-ANTARES Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4624 Tiszabezdéd,
Sport u. 32.; cégjegyzékszáma: 15 06 088009; adószáma:
20911445-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CCA Adó- és Pénzügyi Tanácsadó Menedzser Rt., 1148 Budapest, Fogarasi
út 58., cégjegyzékszáma: 01 10 042071. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 21.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001528/4. 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) ARITRIA-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Társaság végelszámolás alatt
(4624 Tiszabezdéd, Sport u. 32.; cégjegyzékszáma:
15 06 088422; adószáma: 21005828-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
ARITRIA-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság
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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
13.Fpk.15-08-001025/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) REM-XL Motor Gold Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza,
Tiszavasvári út 56.; cégjegyzékszáma: 15 06 088931; adószáma: 21089257-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Újház sor 35.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szolgáltató Rt., 1062 Budapest, Székely Bertalan u. 11., cégjegyzékszáma: 01 10 043170. (A helyi kirendeltség címe:
4400 Nyíregyháza, Szent István u. 69. fszt. 3.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-001407/5. 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) RUFADINE-21N Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Gagarin
u. 22.; cégjegyzékszáma: 15 06 089146; adószáma:
21128039-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszámoló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80. A ép. I/3.,
cégjegyzékszáma: 05 09 005543. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Korányi utca 195.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001520/4. 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) FLORIAK VALENTINA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás
alatt (4400 Nyíregyháza, Tavasz u. 8.; cégjegyzékszáma:
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15 06 089454; adószáma: 21179413-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
FLORIAK VALENTINA Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság
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.15-08-001421/4. 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) DualX Szállítási, Ipari és Kereskedelmi Betéti Társaság (4334 Hodász, Árpád u. 44.; cégjegyzékszáma: 15 06 089555; adószáma: 21214473-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
DIREKT Szállítási, Ipari és Kereskedelmi Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3528 Miskolc, Guttenberg u. 38.
3561 Felsõzsolca, 10. tlsz. 015/3. hrsz.
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.15-08-001461/5. 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) Stalker-21 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Gagarin u. 22.; cégjegyzékszáma: 15 06 089591; adószáma: 21195242-2-15)
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.)
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001527/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001445/5. 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) BERILL NET-21N Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki
út 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 090044; adószáma:
21419812-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
BERILL-21N Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
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 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ALDIS-TRADE Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4431 Nyíregyháza-Sóstófürdõ, Szivárvány u. 97.; cégjegyzékszáma: 15 06 090806;
adószáma: 21500103-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
KOSZTYA-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
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
17.Fpk.15-08-001383/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001541/5. 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) MELSIS-21N Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 090543; adószáma: 21479146-2-15)
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 bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 30. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TUNKA-TRADE Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4501 Kemecse, Körmendi tanya 6.; cégjegyzékszáma: 15 06 091354; adószáma:
21568679-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
KOLGA 111-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CCA Adó- és Pénzügyi Tanácsadó Menedzser Rt., 1148 Budapest, Fogarasi
út 58., cégjegyzékszáma: 01 10 042071. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 21.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001440/5. 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) KASZIOPEJA-JARGISZ Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda,
Litki u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 090555; adószáma:
21480177-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
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
23.Fpk.15-08-001433/5. 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) AK BURE-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Fazekas J. tér 5. V. em. 41.; cégjegyzékszáma:
15 06 091765; adószáma: 21800166-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Rt., 1135 Budapest, Csata u. 11. magasföldszint 7., cégjegyzékszáma:
01 10 041640. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3.)
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kedett végzésével a(z) EKATERINA KRYUK Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4495 Döge, Szõlõskert u. 57.; cégjegyzékszáma: 15 06 092256; adószáma:
21859885-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
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
17.Fpk.15-08-001446/5. 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) DENOL-TRADE Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza,
Leffler S. u. 37/B; cégjegyzékszáma: 15 06 091848; adószáma: 21803846-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
ORFIJ-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32., cégjegyzékszáma: 01 09 724084. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5. I/109.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001439/5. 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) GULDARAI-A-KOKSE-TRADE
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4400
Nyíregyháza, Fazekas János tér 10. 9. em. 77.; cégjegyzékszáma: 15 06 092228; adószáma: 21854763-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
LUMAX-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság
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
17.Fpk.15-08-001464/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 22. napján jogerõre emel-

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-001419/5. 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) TRILLIUM-NETWORK Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4495 Döge, Szõlõskert u. 55.; cégjegyzékszáma: 15 06 092703; adószáma:
21938728-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Rigó u. 61.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001538/5. 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) FRIGASS-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4320 Nagykálló,
Debreceni u. 59.; cégjegyzékszáma: 15 06 092864; adószáma: 21963957-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságkezelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., cégjegyzékszáma: 01 09 666223. (A helyi kirendeltség címe: 4400
Nyíregyháza, Vasvári P. u. 1.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001543/5. 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) ASZTRA-TRADE Kereskedelmi
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és Szolgáltató Betéti Társaság (4320 Nagykálló, Debreceni u. 59.; cégjegyzékszáma: 15 06 092879; adószáma:
21965265-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CCA Adó- és Pénzügyi Tanácsadó Menedzser Rt., 1148 Budapest, Fogarasi
út 58., cégjegyzékszáma: 01 10 042071. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 21.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001480/5. 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) RODIGON-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza,
Ószõlõ u. 118. A ép.; cégjegyzékszáma: 15 06 093034;
adószáma: 21978171-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
ZHANSLU-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Szegfû u. 20. fszt. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADÓAKTUÁL
Könyv- és Adószakértõi, valamint Kereskedelmi Kft.,
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20., 4401 Pf. 69., cégjegyzékszáma: 15 09 060631.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001463/5. 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) DENAR NAT Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4495 Döge, Szõlõskert
út 19.; cégjegyzékszáma: 15 06 093305; adószáma:
22129394-2-15) 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.)
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000373/8. 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) DIGITAL COMMUNICATION
Kereskedelmi, Informatikai, Tanácsadó és Szolgáltató
Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 12.
fszt. 4.; cégjegyzékszáma: 15 06 093483; adószáma:
22156477-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 12.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001483/4. 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) NESNOVTSIY Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt (4400 Nyíregyháza, Tünde utca 18.; cégjegyzékszáma: 15 09 065194; adószáma: 11652058-2-15) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
DOMINANT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
NESNOVTSIY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Jázmin u. 52.
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.15-08-001462/4. 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) TEGÉPFU Teherfuvarozó és
Gépi Földmunkát Végzõ Korlátolt Felelõsségû Társaság Végelszámolás alatt (4400 Nyíregyháza, Móricz Zs.
u. 24.; cégjegyzékszáma: 15 09 065672; adószáma:
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11821418-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
TEGÉPFU Teherfuvarozó és Gépi Földmunkát Végzõ
Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4324 Kállósemjén, Táncsics u. 10.
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.15-08-000918/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MILE KIRÁLY TÖRPE Élelmiszer-elõállító és -csomagoló Korlátolt Felelõsségû Társaság (4244 Újfehértó, Garibaldi u. 2.; cégjegyzékszáma:
15 09 068086; adószáma: 12961050-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Rigó u. 61.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000778/6. 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) NE-DEM Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyíregyháza, Pipacs u. 43.; cégjegyzékszáma: 15 09 069731;
adószáma: 13435536-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Rigó u. 61.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000843/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 3. napján jogerõre emel-
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kedett végzésével a(z) RONA-ALÉP Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4965 Kölcse, Petõfi u. 50.; cégjegyzékszáma:
15 09 069734; adószáma: 13436551-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
RONA-ALÉP Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4965 Kölcse, Petõfi u. 50.
Nem bejegyzett székhelye(i):
1084 Budapest, Bérkocsis u. 16. 1. em. 4.
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.15-08-000868/5. 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) MONTOSA Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4400 Nyíregyháza, Búza tér 9.; cégjegyzékszáma:
15 09 070026; adószáma: 13530820-2-15) 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
6.Fpk.15-08-000941/6. 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) MIR-KON Ipari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4371
Nyírlugos, Cserhágó, hrsz.: 0340/6.; cégjegyzékszáma:
15 09 070887; adószáma: 13783619-2-15) 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.)
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000839/6. 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) ANKER-PATAK Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4767
Szamosangyalos, Rákóczi út 10.; cégjegyzékszáma:
15 09 071168; adószáma: 13671178-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
3950 Sárospatak, Nagy Lajos u. 6.
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.15-08-000722/5. 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) NATUR CLEAR Környezetvédelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4900 Fehérgyarmat, Május 14. tér 23.
fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 15 09 071898; adószáma:
13273938-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
3925 Prügy, Dózsa György u. 1/A
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 Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000714/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 20. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SYSTEM BUILDERS Számítástechnikai, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (4765 Csenger, Rákóczi u. 34.; cégjegyzékszáma: 15 09 073373; adószáma: 11159407-2-15) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
BAU-CONSTRUCT Tervezõ, Kivitelezõ, Szolgáltató
és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
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Nem bejegyzett elnevezése(i):
BAU-PROFIT Tervezõ, Kivitelezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4030 Debrecen, Szabolcska Mihály u. 4.
4028 Debrecen, Vas Gereben u. 8. fszt. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1024 Budapest, Retek u. 10.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 044406.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-001125/13. 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) FÜTECH PLUSZ Fûtés-Tüzeléstechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (4400 Nyíregyháza, Bottyán
János utca 2–4.; cégjegyzékszáma: 15 10 040333; adószáma: 14051164-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Jogelõd(ök):
FÜTECH Fûtés-Tüzeléstechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befektetési és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
4.Fpk.16-08-000394/5. 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) TARAJOS Kereskedelmi Betéti
Társaság (5200 Törökszentmiklós, Zengõ u. 6.; cégjegyzékszáma: 16 06 000875; adószáma: 26004671-2-16) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
5200 Törökszentmiklós, Táncsics u. 23.
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.16-08-000328/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000457/5. 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) EU-INVEST TRADING Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (5062 Kõtelek,
Ady E. út 14.; cégjegyzékszáma: 16 06 008236; adószáma:
21399501-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 11. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) P&M ÉPGÉP Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (5053 Szászberek, Bajcsy-Zsilinszky út 20.; cégjegyzékszáma: 16 06 009451;
adószáma: 22142917-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG FELÜGYELET Felszámoló, Végelszámoló, Vagyonrendezõ és Csõdkezelõ Kft., 1081 Budapest, Rákóczi út 59. 5. em. 2., cégjegyzékszáma: 01 09 566915.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
4.Fpk.16-08-000406/5. 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) FARKAS Szolgáltató Betéti Társaság (5142 Alattyán, Ady E. u. 1/C; cégjegyzékszáma:
16 06 008926; adószáma: 21846890-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INVEST ALMANACH Pénzügyi Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B II/17., cégjegyzékszáma: 01 09 561904.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
4.Fpk.16-08-000404/6. 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) VILGAM BAU Építõipari, Mezõgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (5100 Jászberény, Neszûr tanya 17495. hrsz.; cégjegyzékszáma: 16 06 009429; adószáma: 22136747-2-16)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszámoló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80/A I/3., cégjegyzékszáma: 05 09 005543.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
4.Fpk.16-08-000264/7. 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) PIZZA-KERT Vendéglátó és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (5000 Szolnok, Pólya Tibor út 35.; cégjegyzékszáma: 16 09 001613;
adószáma: 10549403-2-16) 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 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
4.Fpk.16-08-000376/5. 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) Csabai Zoltán és Társa Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5000 Szolnok,
Bimbó u. 69/A; cégjegyzékszáma: 16 09 006013; adószáma: 12474882-2-16) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
5000 Szolnok, Gyöngyvirág u. 50.
5000 Szolnok, Gyöngyvirág u. 43.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
1. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
4.Fpk.16-08-000378/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
4.Fpk.16-08-000340/6. 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) Czibak és Társa Építõipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (5055 Jászladány, Sotu u. 6.; cégjegyzékszáma: 16 09 007392; adószáma: 13076566-2-16) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Bagi és Bagi Épker. Építõipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
5055 Jászladány, Erzsébet u. 1.
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) 2008. október 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SZOKIMA Számítástechnikai,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5400 Mezõtúr, Megyeri Károly u. 19.; cégjegyzékszáma: 16 09 008553; adószáma: 13607315-2-16) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1075 Budapest, Kazinczy út 24–26., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
4.Fpk.16-08-000310/6. 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) D. B. F. Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5130 Jászapáti, Utassi u. 21.; cégjegyzékszáma:
16 09 008416; adószáma: 13550646-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LEASCENTER
Befektetési és Kereskedelmi Kft., 1111 Budapest, Vak
Bottyán u. 3. I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 671068.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
4.Fpk.16-08-000318/6. 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) KARSAI VASÉP Építõipari Kft.
(5440 Kunszentmárton, Széchenyi-ltp. U/1. 4. em. 17.; cégjegyzékszáma: 16 09 008504; adószáma: 13590381-2-16)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: FISKÁLIS Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Kft., 1027 Budapest, Varsányi
Irén u. 38. fszt. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 689092.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
4.Fpk.16-08-000286/6. 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) SZIVAR-KÁL Húsipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5451 Öcsöd, Bokányi út 1.; cégjegyzékszáma:
16 09 008567; adószáma: 13614751-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Budapest, Csata u. 11., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
4.Fpk.16-08-000266/7. 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) TARDEK Ipari, Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5100 Jászberény, Jászai
Mari u. 1.; cégjegyzékszáma: 16 09 008883; adószáma:
13137214-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1157 Budapest, Nyírpalota u. 5. fszt.
5100 Jászberény, Zirzen Janka u. 3. 1. em. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
4.Fpk.16-08-000220/6. 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) Security Project Management
Tanácsadó és Tervezõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (5300 Karcag, Kisvénkert u. 1.; cégjegyzékszáma:
16 09 009679; adószáma: 12929227-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1078 Budapest, István út 34. 1. em. 20.
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 Tolna Megyei Bíróság
9.Fpk.17-08-000078/15. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SZEKSZÁRD HÕTHERM Szerelõipari és Kereskedelmi Betéti Társaság (7100 Szekszárd, Táncsics M. u. 42.; cégjegyzékszáma: 17 06 002685;
adószáma: 26467511-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7100 Szekszárd, Landler J. u. 9/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1075 Budapest, Kazinczy u. 24–25., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Tolna Megyei Bíróság
4.Fpk.17-08-000310/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ARANYECSET Építõipari Betéti
Társaság végelszámolás alatt (7020 Dunaföldvár, Kéri
u. 65.; cégjegyzékszáma: 17 06 004715; adószáma:
20741194-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Pécsi Attila és Társa Festõ és Mázoló Betéti Társaság
ARANYECSET Építõipari Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7025 Bölcske, Nefelejcs u. 17.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CONSULT
Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034 Budapest, Seregély u. 13., cégjegyzékszáma: 01 09 066529.

A Tolna Megyei Bíróság
9.Fpk.17-08-000220/7. 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) FRAKTÁL Kereskedelmi Betéti
Társaság (7090 Tamási, Rákóczi u. 13.; cégjegyzékszáma: 17 06 005475; adószáma: 21421813-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7090 Tamási, Fõ u. 30.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Tolna Megyei Bíróság
13.Fpk.17-08-000271/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Herr & Kaiser Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (7212 Kocsola, Hunyadi
u. 94.; cégjegyzékszáma: 17 06 005715; adószáma:
21570955-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
Császár Mónika Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
u. 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

A Tolna Megyei Bíróság
13.Fpk.17-08-000110/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) LIANA SHOES Kereskedelmi Betéti Társaság (7081 Simontornya, belterület,
1549/2. hrsz.; cégjegyzékszáma: 17 06 006711; adószáma:
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20347147-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1035 Budapest, Vörösvári út 3.
1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 185.
1103 Budapest, Sibrik Miklós utca 30.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Tolna Megyei Bíróság
13.Fpk.17-08-000104/18. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BAU-TECH Holding Szervezõ és
Kivitelezõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (7100 Szekszárd, Tompa u. 14/A; cégjegyzékszáma: 17 09 005373;
adószáma: 13263221-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7712 Dunaszekcsõ, Árpád u. 11.
7100 Szekszárd, Kemény S. u. 19.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-08-000351/19. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Molim Autó Korlátolt Felelõsségû
Társaság (7632 Pécs, Melinda utca 17. 3. em. 12.; cégjegyzékszáma: 17 19 006696; adószáma: 13747291-2-02) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Steiner Cipõ Gyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7632 Pécs, Melinda utca 17. 3. em. 12.
Nem bejegyzett székhelye(i):
7095 Iregszemcse, Rákóczi út 101.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zrt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lház. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074. (A helyi
kirendeltség címe: 7621 Pécs, Mátyás király u. 21., levélcím: 7601 Pécs, Pf. 378.)
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A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000361/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Vivonet Szolgáltató Betéti Társaság (8200 Veszprém, Arany J. utca 26.; cégjegyzékszáma: 19 06 506287; adószáma: 21083550-2-19) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
8200 Veszprém, Arany J. utca 26.
8200 Veszprém, Damjanich utca 1. D lház 1. em. 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A 1/3., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000363/8. 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) BIRHER és Társa Vendéglátó-ipari
Betéti Társaság (8456 Noszlop, Dózsa Gy. utca 64.; cégjegyzékszáma: 19 06 506568; adószáma: 21194564-2-19)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Cég-Felügyelet
Felszámoló, Végelszámoló, Vagyonrendezõ és Csõdkezelõ Kft., 1081 Budapest, Rákóczi út 59., cégjegyzékszáma: 01 09 566915.

A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-08-000507/5. 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) ALKAT. L Analitikai Módszereket és Technológiai Rendszereket Fejlesztõ Betéti Társaság végelszámolás alatt (8200 Veszprém, Haszkovó
u. 27. A lház 3. em. 12.; cégjegyzékszáma: 19 06 507073;
adószáma: 21544646-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
ALKAT. L Analitikai Módszereket és Technológiai
Rendszereket Fejlesztõ Betéti Társaság
Nem bejegyzett székhelye(i):
8200 Veszprém, Simon István u. 3. B lház 2. em. 7.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Zrt.,
1051 Budapest, Mérleg u. 12. V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma:
01 10 044074. (A helyi kirendeltség címe: 8200 Veszprém,
Egyetem u. 9.)

A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-08-000503/5. 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) KÓCZ Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (8595 Kup,
Fõ utca 117.; cégjegyzékszáma: 19 06 507350; adószáma:
21819009-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
KÓCZ Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8500 Pápa, Juhar utca 1/B fszt. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Zrt.,
1051 Budapest, Mérleg u. 12. V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074. (A helyi kirendeltség címe: 8200
Veszprém, Egyetem u. 9.)

A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-08-000505/5. 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) KA-TÓ 2004. Szolgáltató Betéti
Társaság végelszámolás alatt (8200 Veszprém, Vécsey
utca 8. H lház 2. em. 1.; cégjegyzékszáma: 19 06 507586;
adószáma: 21915332-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
KA-TÓ 2004. Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Zrt.,
1051 Budapest, Mérleg u. 12. V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma:
01 10 044074. (A helyi kirendeltség címe: 8200 Veszprém,
Egyetem u. 9.)

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000483/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. október 17. napján jogerõre emel-
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kedett végzésével a(z) Nerlinger Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás
alatt (8230 Balatonfüred, Orzovenszky u. 14.; cégjegyzékszáma: 19 09 501911; adószáma: 11332341-2-19) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Nerlinger Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Zrt.,
1051 Budapest, Mérleg u. 12. V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074. (A helyi kirendeltség címe: 8200
Veszprém, Egyetem u. 9.)

A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-08-000407/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) TO-FÉM Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8271 Mencshely, Gépmûhely
081/11.; cégjegyzékszáma: 19 09 505845; adószáma:
12640005-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Cég-Felügyelet
Felszámoló, Végelszámoló, Vagyonrendezõ és Csõdkezelõ Kft., 1081 Budapest, Rákóczi út 59., cégjegyzékszáma: 01 09 566915.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000288/10. 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) OMSAS Ipari és Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (8200 Veszprém, Ady
Endre utca 3.; cégjegyzékszáma: 19 09 505995; adószáma: 12691221-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
8200 Veszprém, Csizmadia út 7. E ép.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ECONOMIX Közgazdász Egyetemi Zrt., 1115 Budapest, Ildikó u. 21., cégjegyzékszáma: 01 10 041303.
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A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-08-000399/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020295/7. 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) PANNÓNIA ’03 Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8319 Lesenceistvánd, József A. u. 56.; cégjegyzékszáma: 19 09 507366; adószáma: 13194514-2-19) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Cég-Felügyelet
Felszámoló, Végelszámoló, Vagyonrendezõ és Csõdkezelõ Kft., 1081 Budapest, Rákóczi út 59., cégjegyzékszáma: 01 09 566915.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ZALA-TÁJ 2000 Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (8900 Zalaegerszeg, Vizslaparki út 1–5. C ép.; cégjegyzékszáma: 20 06 035634;
adószáma: 22893668-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4031 Debrecen, István út 91. VII/58.
8895 Pusztamagyaród, Kossuth u. 11.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PATIK, VARGA és
Társaik Gazdasági Tanácsadó Rt., 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15., cégjegyzékszáma: 14 10 300109.

A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-08-000330/9. 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) PARKING CARS Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8196
Litér, Diófa utca 12.; cégjegyzékszáma: 19 09 508725;
adószáma: 11870034-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1113 Budapest, Tarcali utca 22. B ép.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénzügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6., cégjegyzékszáma: 01 09 680225.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020413/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 2. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TOFA’95 Kereskedelmi Betéti
Társaság (8391 Sármellék, Dózsa György u. 116.; cégjegyzékszáma: 20 06 033353; adószáma: 27678570-2-20)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
8391 Sármellék, Arany J. u. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PATIK, VARGA és
Társaik Gazdasági Tanácsadó Rt., 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15., cégjegyzékszáma: 14 10 300109.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020432/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) NIHOTA Ingatlanfejlesztõ,
Építõipari és Kereskedelmi Betéti Társaság (8800
Nagykanizsa, Zemplén Gyõzõ u. 9. B lház. 9. em. 59.; cégjegyzékszáma: 20 06 036196; adószáma: 20710237-2-20)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
8800 Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 7/A
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.20-08-020599/3. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Szõke és Társa Építõipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (8776 Bocska, Ady utca 16.; cégjegyzékszáma: 20 06 037701; adószáma: 21563485-2-20) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Andri és Társa Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság
Szõke és Társa Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság
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Elõzõ székhelye(i):
8800 Nagykanizsa, Fõ út 13. 1. em. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020310/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) HORI-ÉPÍTÕ Építõipari és Kivitelezõ Betéti Társaság (8762 Gétye, Hadnagy u. 19.; cégjegyzékszáma: 20 06 038620; adószáma: 22214050-2-20)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
u. 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020473/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BALATON NT Faipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8315 Gyenesdiás, Kossuth Lajos u. 101.; cégjegyzékszáma: 20 09 063638; adószáma: 11533425-2-20) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
8315 Gyenesdiás, Rigó u. 14.
Jogelõd(ök):
BOROVI 2000 Faipari, Kereskedelmi, Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Budapest, Csata u. 11., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020383/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MEGAPLAN Építõipari
Korlátolt Felelõsségû Társaság (8900 Zalaegerszeg,
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Petõfi u. 7. 2. em. 9.; cégjegyzékszáma: 20 09 063941;
adószáma: 11535537-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
MEGAPLAN ‘74 Mérnöki Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 31. I. em.
8900 Zalaegerszeg, Eötvös utca 6–10. 3. em. 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020470/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) EURO CRADLER 2000 Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8360 Keszthely, Rezi út 9.; cégjegyzékszáma: 20 09 064865; adószáma: 12329988-2-20) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
ÖRÖ-MED Dental Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1088 Budapest, Vas u. 7. III/14.
8371 Nemesbük, Rákóczi utca 44.
8360 Keszthely, Rákóczi u. 1.
8315 Gyenesdiás, Móra F. 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.20-08-020421/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) FEL-ÉPÍTÕK Építõipari
Korlátolt Felelõsségû Társaság (8900 Zalaegerszeg,
Pázmány P. u. 8. fszt. 3.; cégjegyzékszáma: 20 09 065413;
adószáma: 12859313-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
8900 Zalaegerszeg, Sütõ u. 1. 1. em. 1.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020238/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 2. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) HORIZONT-ÉP Ingatlanforgalmazó, Kivitelezõ és Szolgáltató Kft (8943 Bocfölde, Ady
Endre u. 40.; cégjegyzékszáma: 20 09 065781; adószáma:
12238570-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
LUCIDA CASUAL Studió Humán Szolgáltató és Szervezõ Korlátolt Felelõsségû Társaság
LUCIDA CASUAL Studió Humán Szolgáltató és Szervezõ Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt
Elõzõ székhelye(i):
1192 Budapest, Vajk u. 8. fszt. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÉNZINFO Könyvszakértõ és Szaktanácsadó Kft., 9800 Vasvár, Szentmihályfalvi u. 19/A, cégjegyzékszáma: 18 09 100615.

9027

fektetési és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (8749 Zalakaros, Seregély u. 1124/11. hrsz.; cégjegyzékszáma: 20 09 065976; adószáma: 13108469-2-20)
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.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020350/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Pannon-Stílus Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8900 Zalaegerszeg, Petõfi u. 47.; cégjegyzékszáma: 20 09 066357;
adószáma: 13294975-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020435/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020274/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SABATO Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (8900 Zalaegerszeg, Kossuth
u. 32.; cégjegyzékszáma: 20 09 065922; adószáma:
13084958-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CERES Gazdasági
Tanácsadó és Felszámoló Kft., 7400 Kaposvár, Arany J.
tér 5., cégjegyzékszáma: 14 09 306648.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 5. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Gourmet Dog 2004 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8800 Nagykanizsa, Pápai u. 31.; cégjegyzékszáma:
20 09 066752; adószáma: 13468457-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
8800 Nagykanizsa, Rózsa utca 14/C 2. em. 11.
8800 Nagykanizsa, Alkotmány u. 72.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 33/A I/1., cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020333/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020292/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 11. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ICQ TECHNOLOGY Be-

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. november 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) HANSEN SELLING Kereskedel-
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mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8360
Keszthely, Sopron út 47.; cégjegyzékszáma: 20 09 067991;
adószáma: 13726931-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1028 Budapest, Kazinczy utca 21.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 33/A I/1., cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

CÉGHIRDETMÉNYEK
Felhívás vagyon értékesítésére
Az LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértõ Kft. (Cg.:
[01 09 566001]; 1032 Budapest, Vályog u. 2–4.) mint a
WOL-ELEKTRO Elektromos Készülékeket Gyártó,
Szerelõ és Forgalmazó Kft. „f. a.” (Cg.: [01 09 067270];
1183 Budapest, Krasznahorka u. 15.) bíróság által kijelölt
felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt gazdálkodószervezet tulajdonát képezõ kábeleket és elektromos szerelvényeket.
Az eszközöket a felszámoló egyben kívánja értékesíteni. Eladási ár 1 200 000 Ft, az ár az áfát tartalmazza.
A felszámolóval történt elõzetes egyeztetést követõen
az eszközök megtekintését a felszámoló biztosítja. (Jelige:
WOL-ELEKTRO Kft. „f. a.”.)
A pályázatokat írásban, zárt borítékban, a felszámoló
cég címére kell benyújtani, az 1032 Budapest, Vályog
u. 2–4. szám alatti irodában, a bánatpénz egyidejû befizetésével.
A pályázaton való részvétel feltétele a meghirdetési ár
10%-ának, mint bánatpénznek a befizetése a WOLELEKTRO Kft. „f. a.” házipénztárába.
A postán küldött pályázatokat dupla borítékban kérjük
elhelyezni, a belsõre legyen ráírva a jelige, illetve: pályázat, nem nyitható fel. A bánatpénzt ez esetben is a fenti
módon kell befizetni.
A személyesen benyújtott pályázatokról a felszámolóbiztos elismervényt állít ki, a postai úton érkezetteket iktatja.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, adatait, az azokat alátámasztó dokumentumokat (társaság esetében 30 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány), a pályázat tárgyát, a megajánlott vételárat, a fizetés módját, határidejét, az ajánlat tartásának határidejét,
amely nem lehet kevesebb, mint a pályázat bontásától szá-
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mított két hónap, a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az általa felkínált teljes vételár összege a pályázat
idõtartama alatt rendelkezésre áll. Ezek bármelyikének
hiánya esetén a pályázat érvénytelen.
A pályázatok benyújtásának határideje a Cégközlönyben való megjelenéstõl (2008. december 4.) számított
15. nap déli 12 óra.
A pályázatok elbírálása közjegyzõ jelenlétében történik
a fenti benyújtási határidõt követõ 20 napon belül, melynek eredményérõl az érdekeltek 8 napon belül értesítést
kapnak.
A felszámoló felhívja a jogszabályon alapuló elõvásárlási joggal rendelkezõk figyelmét, hogy elõvásárlási jogukat az ajánlati feltételek teljesítésével az eredményhirdetés
helyszínén és idõpontjában gyakorolhatják.
A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy megfelelõ ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A felszámoló több megfelelõ ajánlat esetén a közel azonos (max. 10%-kal eltérõ) ajánlatot tevõ pályázók
között nyilvános ártárgyalást tart és licitálás alapján dönt.
A teljes vételár megfizetése a tulajdonba és birtokba
adás feltétele.
A nem nyertes pályázónak a felszámoló a bánatpénzt az
eredményhirdetést követõen visszafizeti. A vételárba hitelezõi követelés beszámítására nincs lehetõség.
A pályázattal kapcsolatosan bõvebb felvilágosítást
Szabó Tibor felszámolóbiztos ad a 06 (1) 250-7812-es telefonszámon.

Az F1 Consulting Felszámoló és Pénzügyi Tanácsadó
Kft. (Cg.: [01 09 871959]; 1115 Budapest, Ildikó u. 21.;
postacím: 1519 Budapest, Pf. 353), mint a TAMAX
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.:
[01 09 164390]; 1053 Budapest, Szép u. 3. III. 2.; adószáma: [10706745-2-41]) Fõvárosi Bíróság 25. Fpk.
01-08-002107/6. sz. végzésével kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesítésre kínálja az alábbi vagyonelemét:
– gépjármûvek bruttó 10 millió Ft irányáron,
– takarító eszközök 1,5 millió Ft irányáron.
Bánatpénz az irányár 20%-a.
A pályázat beadása legkésõbb a Cégközlönyben való
megjelenést (2008. december 4.) követõ 15. napon déli
12 óráig, a felszámoló részére történõ beérkezéssel, kettõs, zárt borítékban lehetséges, melynél a belsõn csupán a
„TAMAX – pályázat” szöveget szabad feltüntetni.
Az ajánlati kötöttség a pályázati határidõ utolsó napjától
számított 75 nap.
Bontás: a beadástól számított 30 napon belül.
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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 bánatpénzbefizetést a felszámolóhoz kell teljesíteni
„TAMAX pályázat idegen pénz” megjegyzéssel a pályázat
beadási határidejéig. A felszámoló letéti számlája száma:
10102093-58352900-02000000.
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, azonos értékû, vagy a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal
eltérõ 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, 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
F1 Consulting Kft. titkárságán [tel.: 06 (1) 371-0171] kérhetõ.

Az ECONOMIX Közgazdász Egyetemi Zrt. (Cg.:
[01 10 041303]; 1115 Budapest, Ildikó u. 21.; postacím:
1518 Budapest, Pf. 14), mint a HB-COMPUTER Kereskedelmi Kft. „f. a.” (Cg.: [01 09 679103]; 1211 Budapest,
Varrógépgyár u. 8–10.; adószáma: [11837884-2-43]) Fõ-
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városi Bíróság 2. Fpk. 01-08-001312/5. számú végzésével
kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesítésre kínálja az alábbi vagyonelemét:
– használt és új számítástechnikai alkatrészek, bruttó
1,5 millió Ft irányáron.
Bánatpénz az irányár 20%-a.
A pályázat beadása legkésõbb a Cégközlönyben való
megjelenést (2008. december 4.) követõ 15. napon déli
12 óráig, a felszámoló részére történõ beérkezéssel kettõs, zárt borítékban lehetséges, melynél a belsõn csupán
a „HB-COMPUTER – 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: 10102093-04351102-07000001.
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, azonos értékû, vagy a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal
eltérõ pályázat érkezik, a pályázat kiírója nyilvános ártárgyalást tart, melyrõl az érdekelteket értesíti.
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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
ECONOMIX Zrt. titkárságán [telefon: 06 (1) 371-0171]
kérhetõ.

Az Alexander & Co. Gazdasági Szaktanácsadó Kft.
(Cg.: [01 09 709122]; 1042 Budapest, Árpád út 57–59.),
mint a Fõvárosi Bíróság 1. Fpk. 01-08-001137 számú végzésben kijelölt BARTA-IMMO Ingatlanhasznosító Kft.
„f. a.” (Cg.: [01 09 893394]; 1106 Budapest, Fehér út 1.)
felszámolója

2008/50. szám

A pályázati anyagot és a banki igazolást legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való megjelenését (2008. december 4.) követõ 15. nap 11 óráig lehet leadni. A felszámoló a pályázat beadásáról és a banki igazolás bemutatásáról írásbeli elismervényt ad a pályázónak.
Az elõvásárlásra jogosultak e jogukat az 1997. évi
XXVII. törvénnyel módosított 1991. évi IL. törvényben
foglaltak szerint gyakorolhatják.
Az értékesítéssel kapcsolatban információ kérhetõ
Papp Zsuzsanna felszámolóbiztostól a 06 (1) 312-1265-ös
telefonszámon.
Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor.
A benyújtási határidõt követõ 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli.
Az ajánlati elbírálás eredményérõl a felszámoló a pályázókat írásban értesíti.
A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilvánítja és új pályázatot ír ki.
Megfelelõ, azonos értékû pályázat esetén az ajánlattevõk között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor,
melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti.

nyilvános pályázat
útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló társaság
tulajdonát képezõ eszközöket, melyek megmaradt konyha- és fürdõszoba-felszerelési eszközök. Hiányos és részben sérült árukészlet.
Becsértéke: bruttó 8 800 000 Ft.
A felszámoló jelen pályázatban az „f. a.” szervezet vagyonát kizárólag egyben kívánja értékesíteni, így csak a
teljes vagyonra vonatkozó egybeni ajánlatot tekinti vételi
ajánlatnak.
A bánatpénz a becsérték 10%-ának megfelelõ összeg.
A fenti vagyonra vonatkozó információ kérhetõ a felszámoló irodájában (1042 Budapest, Árpád út 57–59.
I. emelet).
A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázó az
Alexander & Co. Kft. Budapest Bank Rt.-nél vezetett
10103173-49893900-01000001 számú számlájára, vagy
az „f. a.” cég házipénztárába, a felszámoló irodájában
880 000 Ft bánatpénzt befizessen úgy, hogy az legkésõbb a
pályázat bontásakor minden kétséget kizáróan igazolva legyen.
Eredménytelen pályázat esetén a felszámoló a bánatpénz visszafizetését legkésõbb a pályázatbontás napjától
számított 8. napon vállalja visszafizetni.
A pályázatokat zárt borítékban, BARTA-IMMO Kft.
„f. a.” megjelöléssel, a feladó feltüntetése nélkül, személyesen kell átadni a felszámoló irodájában. A pályázati
anyaggal egyidejûleg a pályázónak be kell mutatni a bánatpénz átutalásáról szóló banki igazolás eredeti példányát, melyrõl a felszámoló a pályázati anyag mellékletét
képezõ – eredeti egyezõséget igazoló – fénymásolatot
készít.

A Cég Felügyelet Kft. (Cg.: [01 09 566915]; székhely:
1081 Budapest, Rákóczi út 59. V. 2.; korábbi nevén KOBOLD Felszámoló és Könyvelõ Kft.) mint a Kállói Építõipari Kisszövetkezet „f. a.” (Cg.: [12 02 000519];
székhely: 2175 Kálló, Rákóczi u. 32.) a Nógrád Megyei
Bíróság Vpk. 4/2007/2. sz. végzésével kijelölt vagyonrendezõje
nyilvános pályázat
útján érvényesíteni kívánja az adós gazdálkodószervezet
tulajdonát képezõ ingatlanjait:
– Berekfürdõ belterület 1091/E/1. hrsz. üdülõegység,
társasüdülõ, étterem és konyha megnevezésû, 201 m2 ingatlan 288/6000 tulajdoni hányada, irányár: 50 400 Ft,
– Berekfürdõ belterület 1091/F/1. hrsz. üdülõegység,
portásfülke megnevezésû, 10 m2 ingatlan 288/6000 tulajdoni hányada, irányár: 50 400 Ft.
A felszámoló elõnyben részesíti azt a pályázót, aki valamennyi ingatlanra vételi ajánlatot tesz. A vételár az adásvételi szerzõdés aláírásával egyidejûleg készpénzben fizetendõ vagy az adásvételi szerzõdés aláírását követõ banki munkanapon átutalással teljesítendõ.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani postán vagy személyesen a következõ címre: Cég Felügyelet Kft., 1073 Budapest, Erzsébet
krt. 58. III. 20.
A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételérõl elismervényt állít ki.
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Az ajánlatot kettõs zárt borítékban kell benyújtani, a borítékra rá kell írni: „Kálló Építõipari Kisszövetkezet – Berekfürdõ”.
A postai úton érkezett pályázatok határidõben történõ
beérkezése a pályázók felelõssége.
Az ajánlatoknak tartalmaznia kell: magánszemély ajánlattevõ esetében a pályázó nevét, személyi adatait, címét,
az azonosításra alkalmas további adatokat, az ajánlott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot
60 napos ajánlati kötöttség vállalásától, a bánatpénz befizetésének, valamint a vételár fedezetének igazolását. Vállalkozás, illetve társaság ajánlattevõ esetében a pályázó
nevét, székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, hatályos cégkivonatát, az ajánlott nettó vételárat, a
vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatokat 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, a vételár fedezetének igazolását,
valamint a bánatpénz befizetésének igazolását a pályázat
benyújtásáig.
A felszámoló a hiánypótlásra egy alkalommal lehetõséget biztost.
Az ajánlatok benyújtásának határideje: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008. december 4.) számított 15. nap 12 óráig. Amennyiben a határidõ utolsó napja munkaszüneti nap, úgy az azt követõ
elsõ munkanap 12 óráig.
A pályázati ajánlat érvényességének feltétele a meghirdetett nettó irányár 5%-ának megfelelõ bánatpénznek
a felszámoló Budapest Banknál vezetett 1010071658526200-01001008 számú számlájára történõ befizetése, illetve az errõl szóló igazolásnak a pályázathoz történõ csatolása. A bánatpénz a vételárba beszámít, sikertelen pályázat esetén 8 banki napon belül kamatmentesen visszafizetésre kerül.
A bánatpénznek a pályázat benyújtásának idõpontját
megelõzõ napig jóváírásra kell kerülnie a fenti számlán.
Az átutaláson kérjük feltüntetni a „Kállói Építõipari Kisszövetkezet – Berekfürdõ” megjelölést.
Az értékesítésre kerülõ ingatlanok a helyszínen megtekinthetõk. További információ a Cég Felügyelet Kft.-tõl
(268-0175) kapható.
Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az ajánlattevõk között a felszámoló nyilvános értékesítési versenytárgyalást tart, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a résztvevõkkel ismerteti.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázatot
– megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.
A felszámoló felhívja a Cstv. 49/C. §-ában meghatározott elõvásárlási jogosultak figyelmét arra, hogy elõvásárlási jogukat a jelen pályázati eljárás keretében gyakorolhatják.
A pályázó nyilatkozatával tudomásul veszi az eladó kellékszavatosságának teljes körû kizárását. A pályázaton
elõnyben részesül az a pályázó, aki az ingatlan megvásárlására egy összegû vételárat ajánl. A vevõ köteles a teljes
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vételárat az adásvételi szerzõdésben meghatározottak szerint megfizetni.
Az ingatlan birtokba és tulajdonba adására a teljes vételárnak a szerzõdés szerinti megfizetése esetén kerül sor.
Az a pályázó, akinek a felszámolás alatt álló gazdálkodóval szemben bármilyen tartozása fennáll, a pályázaton
nem vehet részt, így beérkezett pályamunkáját a felszámoló nem veszi figyelembe.
Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 napon belül kerül sor az 1073 Budapest, Erzsébet krt. 58.
III. 20. szám alatt.
A benyújtási határidõt követõ 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az ajánlatok elbírálásának
eredményérõl a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.
Szerzõdéskötés a nyertes pályázókkal:
A szerzõdéskötésre a pályázatok elbírálását követõ
15 munkanapon belül kerül sor, a teljes vételár egyidejû
kiegyenlítésével (vagy a teljes vételár kiegyenlítésérõl az
adásvételi szerzõdés rendelkezik).
Az elõvásárlási joggal rendelkezõk az 1997. évi
XXVII. törvénnyel módosított 1991. évi IL. törvény
49/C. §-ának (2) bekezdése alapján elõvásárlási jogukat
kizárólag a jelen eljárásban gyakorolhatják oly módon,
hogy a pályázati határidõ lejártáig a felszámolónál dokumentumokkal igazolják elõvásárlási jogukat. A felszámoló a véglegesen kialakult vételárat és feltételeket az elõvásárlási jogosulttal közli, mellyel egy idõben nyilatkoznak vételi szándékukról. Ez esetben a felszámoló az elõvásárlásra jogosulttal köt szerzõdést.

A Cég Felügyelet Kft. (Cg.: [01 09 566915]; székhely:
1081 Budapest, Rákóczi út 59.) mint a REAL 8500 Kft.
„f. a.” (Cg.: [19 09 505222]; székhely: 8500 Pápa, Harmadik u. 34.) a Veszprém Megyei Bíróság 4. Fpk.
19-07-000280/10. számú végzésével kijelölt felszámolója
(felszámolóbiztos: Komondi Tamás),
nyilvános pályázat
útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló társaság
tulajdonát képezõ vagyontárgyat, amely:
a Soproni Földhivatal ingatlan-nyilvántartásában szereplõ, természetben 634/A/2. hrsz.-ú, 9400 Sopron, Várkerület u. 13/A földszint 1. sz. alatt lévõ, 74 m2 hasznos területû, üzlet megnevezésû, 2 eladótérbõl álló helyiség,
amely a társasági tulajdonban lévõ ingatlan 82/1000 eszmei hányada.
Az ingatlan irányára: nettó 20 000 000 Ft (húszmillió forint).
A felszámolónak nincs tudomása az ingatlanokkal kapcsolatban környezetszennyezõdésrõl. Amennyiben rejtett,
vagy nem ismert környezeti károsodás kapcsolódik az in-
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gatlanhoz, azokért a felelõsséget kizárja, a helytállás a
vevõ kötelezettsége.
A pályázatban való részvétel feltétele felajánlott vételár
legkevesebb 10%-ának bánatpénzként való befizetése,
legkésõbb a pályázat benyújtásának idõpontjáig a Cég Felügyelet Kft. 10100716-58526200-02000000 sz. elkülönített bankszámlájára, „bánatpénz” megjelöléssel.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, pontos
címét, a pályázati vételárat (nettó ár Ft). A pályázathoz
mellékelni kell, ha a pályázó vállalkozó, a vállalkozói igazolvány másolatát, gazdasági társaságnál 30 napnál nem
régebbi cégkivonatot, illetve másolatát, minden esetben a
pályázó adószámát, statisztikai és pénzforgalmi jelzõszámát, valamint a bánatpénz befizetését (átutalását) bizonyító banki igazolást, valamint 60 napra szóló ajánlati kötöttséget tartalmazó nyilatkozatát.
A bánatpénz a pályázati felhívás visszavonása, az ajánlatok érvénytelenségének megállapítása, valamint a pályázatok elbírálása után visszafizetésre kerül az alábbi kivételektõl eltekintve:
Nem jár vissza, ha az ajánlattevõ a pályázatot megnyeri,
és ezért a vételárba beszámít. Továbbá akkor sem, ha az
ajánlattevõ az ajánlati kötöttség idõtartama alatt ajánlatát
visszavonta, vagy ha a szerzõdés megkötése neki felróható, vagy az õ érdekkörében felmerült más okból hiúsul
meg. Ezt a rendelkezést kell alkalmazni akkor is, ha az
ajánlattevõ a benyújtásra nyitva álló határidõ lejárta elõtt
vonta vissza ajánlatát, vagy a bánatpénz befizetése ellenére nem nyújtott be pályázatot.
A vételárba a hitelezõi követelések beszámítására nincs
lehetõség, ezt a felszámoló kizárja.
Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyért a felszámoló
kellékszavatosságot nem vállal, azt a pályázó megtekintett
és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos minden költség a pályázót (vevõt) terheli.
Az adásvételi szerzõdés létrejöttének és a birtokba lépésnek is elõfeltétele a teljes vételár kiegyenlítése.
Az ajánlatokat személyesen a felszámolói irodában
(1077 Budapest, Dohány u. 54.) hétfõtõl csütörtökig 9–14
óráig, vagy postai úton (1447 Budapest, Pf. 483) kell benyújtani a Cégközlönyben való megjelenést (2008. december 4.) követõ 15. napon, 12 óráig beérkezõen zárt
borítékban. A zárt borítékon fel kell tüntetni: REAL
8500 Kft. „f. a.”.
A vagyonelemek megtekinthetõk elõzetes bejelentkezés után egyeztetett idõpontban. Bejelentkezés 06 (1)
321-1142-es faxszámon.
A pályázatok bontására a benyújtási határidõ lejárta
után számított 15 munkanapon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor, az elbírálása a bontást követõ 15 napon belül
történik.
A felszámoló értesíti az esetleges elõvásárlásra jogosultakat, hogy elõvásárlási jogukat e pályázaton gyakorolhatják.
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A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilvánítja, és új pályázatot írhat ki.
A felszámoló több megfelelõ ajánlat esetén, amennyiben a megajánlott vételár különbsége nem haladja meg a
10%-ot, nyilvános versenytárgyalást tart.
A vételi jogot elnyerõ pályázóval az adós cég nevében a
felszámoló – a pályázat bontását követõ 30 napon belül –
megköti az adásvételi szerzõdést.

A MAROSHOLDING Tanácsadó Kft. (Cg.:
[01 09 870092]; 1021 Budapest, Hárshegyi út 5–7. B ép.
II. 21.), mint a PAPÍRWORLD Papírfeldolgozó és
Gépgyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság (cégjegyzékszáma: [10 09 028511]; 3390 Füzesabony, Szihalmi
út 86.; adószáma: [12632699-2-10]) a Heves Megyei
Bíróság 3. Fpk. 10-08-000372/5. számú végzésével kijelölt felszámolója
nyilvános pályázati felhívás
útján értékesíteni kívánja a cég tulajdonában lévõ alábbi
ingatlanokat:
– Mezõkövesd belterület 5374/4/A/4. hrsz. mûhely,
1/1 tulajdoni hányadú 495 m 2,
– Mezõkövesd belterület 5374/4/A/5. hrsz. raktár,
1/1 tulajdoni hányadú 866 m 2.
Irányár: 25 000 000 Ft.
Az értékesítésre kerülõ ingatlan tájékoztatója a pályázati hirdetmény Cégközlönyben történõ megjelenését
követõen megtekinthetõ, illetve megvásárolható Nagy
Mihály felszámolóbiztos 1087 Budapest, Kerepesi út
29/B VII. ép. II. 243. szám alatti irodájában a 06 (1)
303-9538 telefonszámon, vagy a 06 (20) 974-3714-es
mobilszámon történõ elõzetes egyeztetés után.
A pályázaton való részvétel feltételei:
Az ajánlat érvényességének feltétele a meghirdetett
irányár 10%-ának megfelelõ bánatpénz 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. december 4.) számított 15. napig, 1 példányban kell beérkeznie, illetve a 15. napon
12 óráig kell leadni Nagy Mihály felszámolóbiztos 1087
Budapest, Kerepesi út 29/B VII. ép. II. 243. sz. alatti irodájában.
Az ajánlatot zárt borítékban kell elhelyezni, a borítékon kérjük feltüntetni: PAPÍRWORLD Kft. „f. a.” PÁLYÁZAT.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult tisztségviselõ aláírási címpéldányát, a megajánlott vételárat, a
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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.
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/A. § (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 Nagy Mihály felszámolóbiztostól a 06 (1) 303-9538-as telefonszámon vagy a
06 (20) 974-3714-es telefonszámon egész nap.

Az ADVOCAT Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (cégjegyzékszáma: [01 09 883587]; 1042 Budapest, Árpád u. 57–59. I. 7.) mint a SERANO–2005. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (cégjegyzékszáma:
[05 09 011988]; 3600 Ózd, Katona József út 1/B) kijelölt
felszámolója nyilvános
pályázat útján
értékesíti a felszámolás alatt álló társaság alábbi vagyontárgyát:
– Ózd, belterület, 3652/1. hrsz.-ú ingatlan
Irányár: 4 315 000 Ft.
Az eladóval szembeni hitelezõi követelések vételárába
történõ beszámítására nincs lehetõség. A felszámoló a vagyontárgyakhoz kapcsolódóan kellékszavatosságot nem
vállal.
A többi ajánlati tételt tartalmazó pályázat elõnyt élvez.
A pályázatokat a felszámoló postacímére (3526 Miskolc, Hatvanötösök útja 1. fszt. 2.), vagy személyesen az
ADVOCAT Kft., 3526 Miskolc, Hatvanötösök útja 1.
fszt. 2. sz. alatti irodájában kell benyújtani a Cégközlönyben való közzétételtõl (2008. december 4.) számított
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15. nap 12 óráig. A pályázati borítékra kérjük ráírni:
„SERANO–2005 f. a. pályázat” jeligét. A pályázat bontására a pályázati határidõ lejártát követõen 15 napon belül
közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A pályázat elbírálása és a
pályázók értékesítése a pályázat bontását követõ 15 napon
belül történik meg.
A pályázaton az vehet részt:
– aki a „SERANO–2005. f. a. pályázat bánatpénz” közleménnyel a becsérték 10%-ának megfelelõ bánatpénzt
a felszámoló 11734004-20406415 számú OTP Bank
Nyrt.-nél vezetett számlára, a banki átutalási napokat is figyelembe véve befizette úgy, hogy az legkésõbb a pályázati határidõ lejártakor minden kétséget kizáróan irodájában (3526 Miskolc, Hatvanötösök útja 1. fszt. 2.) a pályázati határidõ lejártáig befizet;
– aki legalább 60 napi ajánlati kötelezettséget vállal;
– aki a kialakult vételár megfizetésére 8 banki napon
belül teljesítést vállal.
Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az ajánlattevõk között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, amelynek
feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti. A pályázattal kapcsolatban további információk szerezhetõk Szarka Norbert felszámolóbiztostól a 06 (20) 320-7332-es telefonszámon.
A felszámoló fenntartja a jogot, hogy megfelelõ ajánlat
hiányában eredménytelennek nyilvánítsa a pályázatot.

A Kossuth Holding Válságkezelõ és Felszámoló Zrt.
(Cg.: [01 10 044789]; székhely: 1075 Budapest, Kazinczy
u. 24–26.; levelezési cím: 1388 Budapest, Pf. 51), mint a
KONTROLL Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. „f. a.”
(Cg.: [12 09 001611]; 3078 Bátornyterenye, Köztársaság
út 6.), Nógrád Megyei Bíróság által kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján megvásárlásra kínálja az adós gazdálkodószervezet
kizárólagos tulajdonában lévõ, az alábbiakban felsorolt ingatlanait.
1. A Salgótarjáni Körzeti Földhivatal által 086/3. hrsz.
alatt nyilvántartott kivett major és út megnevezésû,
2049 m2 alapterületû, 1/1 tulajdoni hányadú, természetben
Bátonyterenye külterületén található ingatlan, valamint az
ingatlanon lévõ jelenleg irodaként használt felépítmény.
2. A Salgótarjáni Körzeti Földhivatal által 086/9. hrsz.
alatt nyilvántartott kivett major és út megnevezésû,
17 174 m2 alapterületû, 1/1 tulajdoni hányadú, természetben Bátonyterenye külterületén található ingatlan, valamint az ingatlanon jelenleg raktárként használt felépítmények és egyéb épületek.
Az ingatlanokra kizárólag együttesen lehet vételi ajánlatot tenni. Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyak együttes irányára 26 500 000 Ft. Az ingatlanokat áfafizetési kö-
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telezettség nem terheli. A bánatpénz akkor tekinthetõ
megfizetettnek, ha azt a megadott bankszámlaszámon az
ajánlattételi határidõ elõtt 24 órával jóváírták. A pályázat
érvényességének feltétele: 2 650 000 Ft bánatpénz igazolt
megfizetése és az ajánlati ár összegének a bánatpénzen felüli részérõl kiállított bankgarancia becsatolása.
A megvásárlásra felkínált ingatlanokért kellékszavatosságot nem vállalunk.
A felszámolás a 2006. július 1-je utáni kezdõ idõpontú
felszámolásokra vonatkozó, többször módosított 1991. évi
XLIX. törvény (csõdtörvény) elõírásai szerint folyik.
A pályázati eljárás eredményeként kialakuló vételárat
egy összegben, a szerzõdéskötéstõl számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. A beszámítást a csõdtörvény kizárja.
A csõdtörvény 49/C. §-ában meghatározott elõvásárlási
jogukat jelen pályázati eljárás keretében gyakorolhatják.
Kérjük a pályázókat, hogy pályázati ajánlatukat egy magyar nyelvû példányban, zárt, a pályázóra való utalás nélküli „KONTROLL Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. f. a.
– pályázat” jeligével feliratozott borítékban – személyesen, vagy kézbesítõ útján –
2008. december 19-én 10 és 11 óra
között a felszámoló székhelyén (1075 Budapest, Kazinczy
u. 24–26. II. em.) nyújtsák be. A pályázati ajánlatokat
2008. december 23-án 11 óra 00 perckor, közjegyzõ jelenlétében bontjuk fel. A pályázatbontáson azok az érdeklõdõk, akik az elõírt bánatpénzt igazoltan megfizették és a
bankgarancia-igazolást becsatolták, valamint ajánlatot
nyújtottak be, részt vehetnek.
A pályázati eljárás és ajánlatok érvényességének részletes feltételeit feltételfüzet állapítja meg, amely a megvásárlásra felkínált ingatlanok részletes bemutatását és azok
megtekinthetõségének a feltételeit is tartalmazza. A feltételfüzet a felszámoló székhelyén, munkanapokon 9–12,
pénteken 11 óráig megtekinthetõ, illetve megvásárolható.
Az ajánlat érvényességi feltétele az elõírt bánatpénz elõzetes, igazolt megfizetése és 75 napos ajánlati kötöttség vállalása, továbbá az elõírt bankgarancia meglétének igazolása.
A pályázati ajánlatokat a felszámoló az árajánlatok
nagysága alapján bírálja el. Amennyiben érkezik több
megfelelõ ajánlat és a legmagasabb ajánlati árat követõ
ajánlati ár (ajánlati árak) a legmagasabb ajánlati ár 90%-át
eléri (elérik), a felszámoló a pályázók között, közjegyzõ
jelenlétében köteles nyilvános ártárgyalást tartani. A felszámoló 2009. január 6-án 11 óra 00 perckor, a felszámoló
székhelyén eredményhirdetést tart, amelyre az elõvásárlási jogosultakat ezúton hívja meg. Felhívjuk az elõvásárlási
jogosultak figyelmét, hogy elõvásárlási jognyilatkozatukat az értékesítésen kialakult végleges vételár ismeretében, a pályázókra elõírtakkal azonos feltételekkel, az eredményhirdetést követõ 15 napon belül a felszámolóhoz eljuttatott írásos nyilatkozattal tehetik meg. A jelen pályáza-
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ti felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, megfelelõ ajánlat hiányában a pályázat eredménytelenné nyilvánítható.
További felvilágosítással Kovács Péter felszámolóbiztos Budapesten a 321-4210-es telefonszámon, illetve a
321-4211-es telefaxszámon készséggel áll rendelkezésre.
Az értékesítésre meghirdetett vagyontárgyak elõzetesen
egyeztetett idõpontban megtekinthetõk. Az idõpontegyeztetést Kovács Péter felszámolóbiztosnál lehet kezdeményezni.

A LEASCENTER Befektetési és Kereskedelmi Kft. (Cg.:
[01 09 671068]; székhely: 1111 Budapest, Vak Bottyán
u. 3. II. 9.) mint a TECH-TRONIC Kft. „f. a.” (Cg.:
[01 09 568419]; székhely: 1191 Budapest, Báthory u. 20.),
Fõvárosi Bíróság által kijelölt felszámolója a többször módosított 1991. évi IL. tv. 49. § és a 49/A–49/D. §-ai alapján
nyilvános pályázat
útján értékesíti a fent megjelölt felszámolás alatt álló gazdálkodószervezet tulajdonában lévõ alábbi vagyontárgyakat:
– Villamossági eszközök ipari mennyiségben (kismegszakítók, transzmitterek, relék, kötõdobozok, mágneskapcsolók, termosztátok, armatúrák, biztosítók, foglalatok, érzékelõk, vezetékek stb.)
Irányár: 400 000 Ft + áfa, bánatpénz: a bruttó irányár
10%-a, azaz 48 000 Ft.
A meghirdetett vagyontárgyak tételes felsorolása és
részletes leírása a felszámoló (3530 Miskolc, Meggyesalja
u. 5.) fióktelephelyén található, míg az ingóságok az adós
cég telephelyén, felszámolóval elõzetesen egyeztetett idõpontban tekinthetõk meg.
A pályázaton való részvétel feltételei:
A vagyontárgyak bruttó irányárának 10%-át bánatpénzként legkésõbb a pályázat benyújtásának napján a felszámoló fióktelephelyén kell „TECH-TRONIC Kft. „f. a.”
II. BÁNATPÉNZ” megjegyzéssel befizetni. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, pontos címét, cég
esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, eredeti aláírási címpéldányát vagy vállalkozói igazolvány másolatát,
magánszemélynél a személyi igazolvány és adókártya másolatát, a bánatpénz befizetésének igazolását, a megajánlott vételár összegét, a vételár megfizetésének pályázó által vállalt határidejét, 30 napos ajánlati kötöttség vállalását, fedezetigazolást a megajánlott vételár megfizetésére,
illetve nyilatkozatot a pályázat feltételeinek elfogadásáról
és a titoktartásról. Az ajánlatokat írásban, kettõs zárt borítékban, „TECH-TRONIC Kft. f. a. II. Pályázat” megjelöléssel lehet benyújtani a felszámoló (3530 Miskolc,
Meggyesalja u. 5. I. 3.) irodájában személyesen.
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A pályázat leadásának határideje:
2008. december 22-én 9–10 óra között.
A pályázatok bontása és elbírálása a leadási határidõt
követõ 15 napon belül közjegyzõ jelenlétében történik.
Ennek eredményérõl a felszámoló a pályázókat 8 napon
belül írásban értesíti. A nyertes pályázó köteles az értesítés
kézhezvételét követõ 3 napon belül a felszámolóval szerzõdést kötni, ellenkezõ esetben a bánatpénzt elveszti.
A bánatpénz a vételárba beszámít, azt a felszámoló letétként kezeli, kamat utána nem jár.
Nyilvános ártárgyalásra – megfelelõ árajánlatok esetén –
az azonos értékû (árajánlat tekintetében legfeljebb 10%-kal
eltérõ) pályázatot benyújtók között kerül sor, melynek helyérõl és idejérõl, valamint pontos feltételeirõl a jogosultakat a felszámoló írásban értesíti.
Az elõvásárlási jogosultak ezen irányú szándékukat a
pályázat benyújtásának határidejéig, írásban kell, hogy bejelentsék a felszámolónak.
A beszámítás törvény erejénél fogva kizárt.
A felszámoló fenntartja magának a jogot arra, hogy a
nyilvános értékesítést megfelelõ ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa. Az elbírálásnál elõnyt élvez azonos ajánlat esetén az, aki az összes ingóságra ajánlatot tesz,
azonban fajtánként külön árajánlat szükséges.
A felszámoló az értékesíteni kívánt ingóságok tekintetében minden szavatossági jogot kizár, az irányárak erre
tekintettel kerültek meghatározásra.
Jelen pályázat nem jelent a felszámoló részére értékesítési kötelezettséget.
Részletes információ, a helyszíni megtekintés egyeztetése dr. Kispál Beáta felszámolóbiztostól kérhetõ a 06 (46)
508-620, 06 (46) 508-621-es telefonszámon.

A CSABAHOLDING Kft. (Cg.: [01 09 683720]; levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Teleki u. 6., felszámolóbiztos:
Antal Ildikó) mint a KUN-FEST Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (Cg.: [16 06 008017];
5300 Karcag, Kórház út 8/C IV. em. 19.) kijelölt felszámolója
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mertetõ a felszámoló szervezet (5600 Békéscsaba, Teleki
u. 6.) irodájában 10 000 Ft (áfával) összegben átvehetõ, illetve megtekinthetõ.
A pályázati részvétel feltétele a megpályázni kívánt
vagyontárgy irányára 10%-ának megfelelõ bánatpénznek a CSABAHOLDING Kft. CIB Bank Zrt.-nél vezetett 10700165-04411402-51900001 számlaszámára a
KUN-FEST Bt. „f. a.” nevének megjelölésével történõ
befizetése, illetve az errõl szóló igazolásnak a pályázathoz történõ csatolása. A bánatpénz a vételárba beszámít,
sikertelen pályázat esetén 8 banki napon belül kamatmentesen visszafizetésre kerül. A pályázati ismertetõ a
felszámoló szervezet fenti címén munkanapokon 10 és
14 óra között vehetõ át.
A pályázatokat írásban – feladó nélküli, zárt borítékban
– a CSABAHOLDING Kft., Békéscsaba, Teleki u. 6. címére kérjük leadni. A pályázati borítékra rá kell írni a
KUN-FEST Bt. „f. a.” pályázat feliratot.
A pályázatok benyújtásának határideje: a Cégközlönyben való megjelenés (2008. december 4.) idõpontját követõ 15. nap de. 11. óra.
A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ nevét, címét, gazdálkodószervezet esetén hatályos cégkivonatot, a
cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát, az
ajánlati ár egyértelmû meghatározását, a fizetés módját, az
ajánlat érvényességi idejét, mely nem lehet kevesebb mint
a benyújtási határidõt követõ 60. nap.
A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében történik. A pályázók a nyilvános pályázat eredményérõl a pályázatok bontásától számított 10 napon belül értesítést
kapnak.
A jogosultak elõvásárlási jogukat a Cstv.-ben meghatározott módon gyakorolhatják.
A felszámoló szervezet fenntartja a jogát, hogy a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a felszámoló a
többször módosított 1991. évi IL. tv. vonatkozó rendelkezései alapján megfelelõ, azonos értékû ajánlatok esetén
nyilvános ártárgyalást kell tartania.
Az értékesítés során beszámításra nincs lehetõség.
A felszámolási eljárásra az 1997. évi XXVII. törvénnyel
módosított 1991. IL. tv. rendelkezései az irányadók.

nyilvános pályázat
útján értékesíti a nevezett társaság alábbi vagyontárgyát:
– HYUNDAI H100 GRACE PANORAMA tehergépkocsi
Gyártási év: 1997
Irányár: bruttó 200 000 Ft
Az értékesítésre kerülõ vagyontárgy a 06 (70)
545-5003-as vagy a 06 (66) 454-411-es telefonszámon
(Antal Ildikó) történt elõzetes egyeztetést követõen megtekinthetõ. A részletes pályázati feltételeket tartalmazó is-

A VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (Cg.: [01 10 044074]; székhely:
1051 Budapest, Mérleg u. 12. V. 7–8; korábbi székhely:
7621 Pécs, Mátyás király u. 21., levelezési cím: 8901 Zalaegerszeg, Pf. 235), a KÁLO-PLAST Mûanyagipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.:
[20 09 064513]; 8360 Keszthely, Nyárfa u. 27.; adószáma: [11971403-2-20]) Zala Megyei Bíróság 1. Fpk.
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20-05-020079/6. számú jogerõs végzésével kijelölt felszámolója nyilvános
pályázati felhívás
útján kívánja értékesíteni adós gazdálkodószervezet alábbi
vagyonelemeit:
1. Badacsonytomaj, belterületi 1232. hrsz. alatt felvett,
összesen 5267 m2 alapterületû, „kivett vendéglõ és udvar”
megjelölésû ingatlanának 1/2-ed tulajdoni hányadát.
Irányár: 50 000 000 Ft + áfa (ötvenmillió forint + áfa).
A vagyontárgy részletes leírását és a pályázattal kapcsolatos további információkat tartalmazó írásos dokumentáció elõzetes egyeztetést követõen megtekinthetõ és
100 000 Ft + áfa ellenében vásárolható meg a pályázati
ajánlat benyújtásának helyén, VECTIGALIS ZRt. zalaegerszegi irodájában (8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 13.).
2. Nemesgulács, József A. u. 80. szám alatti, belterület
2. hrsz.-ú – idegen tulajdonban levõ földterületen – jogerõs építési határozat alapján – megépített 1275 m2 nettó
alapterületû üzemcsarnok és raktárépületét. A felépítmény
víz-, gáz-, elektromos, valamint szennyvíz- és telefonellátása rákötéssel biztosított.
A vagyontárgy részletes leírását és a pályázattal kapcsolatos további információkat tartalmazó írásos dokumentáció elõzetes egyeztetést követõen megtekinthetõ és
80 000 Ft + áfa ellenében vásárolható meg a pályázati
ajánlat benyújtásának helyén, VECTIGALIS ZRt. zalaegerszegi irodájában (8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 13.).
Irányár: 10 000 000 Ft + áfa (tízmillió forint + áfa).
3. Suzuki gyártmányú, Jimmy típusú, 2000. évjáratú,
1288 cm3 hengerûrtartalmú, benzin üzemû, lejárt mûszaki
engedélyû személygépkocsit.
Irányár: 600 000 Ft + áfa (hatszázezer forint + áfa).
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatot kér benyújtani, melyeket a VECTIGALIS ZRt. (8900
Zalaegerszeg, Rákóczi u. 13.) fióktelepére, illetve 8901
Zalaegerszeg, Pf. 235 címekre kér KÁLO-PLAST Kft.
„f. a.” VÉTELI AJÁNLAT megjelöléssel, zárt borítékban
személyesen, vagy postai úton eljuttatni.
Az ajánlat(ok)nak tartalmaznia kell: magánszemély
ajánlattevõ esetében, a pályázó nevét, személyi adatait, címét, az azonosítására alkalmas további adatokat, az ajánlott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, valamint a
vételár fedezetének igazolását, továbbá igazolást arról,
hogy az értékesítéshez kapcsolódó tenderfüzetet megvásárolta. 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, továbbá igazolást
arról, hogy az értékesítéshez kapcsolódó tenderfüzetet
megvásárolta.
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Az ajánlatok beérkezésének határideje: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008. december 4.) számított 20. nap 12 óra.
Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyak – idõpontegyeztetést követõen – megtekinthetõk. A pályázattal kapcsolatosan további információ a felszámoló szervezet
munkatársától, Péter Mártától a 06 (30) 247-2666-os telefonszámon szerezhetõ be.
Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A benyújtási határidõt követõ 8 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés eredményérõl jegyzõkönyv készül, melyet adós bármely hitelezõje megtekinthet.
Az ajánlatok elbírálásának eredményérõl a felszámoló
az érdekelteket írásban értesíti.
A felszámoló a pályázatot megfelelõ 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,
melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázatot
– megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.
Az elõvásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló
felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy a jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig írásban jelentsék be.

Az ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelõ Zrt. (Cg.:
[01 10 042854]; székhelye: 1055 Budapest, Szent István
krt. 1.) mint a KEMI-BA(U)RCS Kft. „f. a.” (Cg.:
[14 09 303867]; székhelye: 7570 Barcs, Bajcsy-Zsilinszky
u. 74.) Somogy Megyei Bíróság által kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti a felszámolás alatt álló társaság tulajdonát
képezõ alábbi ingatlanait:
1. Szombathely, belterület 1972/7. hrsz. alatti
1,1292 ha területû ipartelep megnevezésû ingatlan,
2. Szombathely, belterület 1972/36. hrsz. alatti
8150 m2 területû telephely megnevezésû ingatlan,
3. Szombathely, belterület 1972/35. hrsz. alatti
3498 m2 területû közforgalom elõl el nem zárt magánút
megnevezésû ingatlan 1749/3498 tulajdoni hányada.
Az 1972/7. illetve 1972/36. hrsz.-ú ingatlanok vonatkozásában a Szombathelyi Városi Bíróság elõtt
2.G.40.091/2008/2. számon szolgalmi jog alapítása iránt
van per folyamatban, ahol a felszámolás alatt lévõ cég alperesi pozícióban van. A folyamatban lévõ per bizonyta-

2008/50. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

lan kimenetelére is tekintettel, a felszámoló kifejezetten
kizárja a per esetleges kedvezõtlen kimenetelébõl eredõ
valamennyi felelõsséget. A vevõnek vállalnia kell a per
valamennyi lehetséges következményét.
A vevõnek vállalnia kell az esetlegesen felmerülõ környezeti károk elhárítását. Az ingatlanokról készült értékbecslés és a peres anyag a felszámoló irodájában – elõzetes
idõpont-egyeztetést követõen – megtekinthetõ.
4. A VASÉP Ipari Park Kft.-ben lévõ 4,15% mértékû
510 000 Ft névértékû üzletrész.
Az ingatlanok és az üzletrész irányára összesen:
330 000 000 Ft + áfa.
Bánatpénz: 16 500 000 Ft.
A felszámoló a meghirdetett vagyontárgyakat kizárólag
egy egységként kívánja értékesíteni.
A pályázaton való részvétel feltétele:
– A megjelölt összegû bánatpénz befizetése a KEMIBA(U)RCS Kft. „f. a.” OTP Bank Nyrt.-nél vezetett
11713005-20406965 számú bankszámlájára történhet,
legkésõbb a pályázat benyújtásának határidejéig.
– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 40 napig fenntartja.
– A pályázatoknak tartalmazniuk kell többek között a
pályázó fõbb adatait, az ajánlott vételárat, a bánatpénz befizetésének igazolását, s a fizetési feltételekre vonatkozó
nyilatkozatot.
– Az írásos pályázati ajánlatokat zárt borítékban 2 példányban ,,KEMI-BA(U)RCS Kft. – PÁLYÁZAT” jeligével a felszámolóbiztos (1055 Budapest, Szent István körút 1.) titkárságán kell benyújtani jelen közlemény Cégközlönyben való megjelenését (2008. december 4.) követõ
15. napon legkésõbb 12 óráig, vagy postai úton eljuttatni
az 1399 Budapest, Pf. 701/313 címre, úgy, hogy a küldemény a megjelölt határidõig a felszámoló irodájába beérkezzen.
A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy:
– megfelelõ ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, s új pályázat kiírásáról döntsön,
– a teljes vételár kiegyenlítése az adásvételi szerzõdés
létrejöttének, és a birtokbaadásnak is elõfeltétele,
– a jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem
jelent értékesítési kötelezettséget.
Ha több megfelelõ, azonos értékû (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázat beérkezése
esetén a felszámoló a törvény értelmében [Cstv. 49/A. §
(4) bekezdés] a pályázók között nyilvános ártárgyalást
tart.
A felszámoló felhívja az elõvásárlási joggal rendelkezõk figyelmét, hogy a Cstv. 49/C. § (2) bekezdés alapján e
jogukat az ajánlati feltételek teljesítésével a nyilvános értékesítés során, a nyilvános eredményhirdetés helyszínén
és idõpontjában gyakorolhatják. Eredményhirdetés: 2009.
január 5-én 16 óra 30 perckor a felszámoló székhelyén.
A vagyontárgyakért kellékszavatosságot nem vállalunk, beszámítást nem fogadunk el.
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A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhetõ munkanapokon 9–12 óra között az alábbi helyszínen: 1055 Budapest, Szent István körút 1., Kozári Richárd, telefon:
302-3420.

Az ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelõ Zrt. (Cg.:
[01 10 042854]; székhelye: 1055 Budapest, Szent István
krt. 1.) mint az AN-ZA-DUR Kft. „f. a.” (Cg.:
[20 09 065009]; székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Átalszegett u. 21/C) Zala Megyei Bíróság által kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti a felszámolás alatt álló társaság tulajdonát
képezõ alábbi ingatlanjait:
1. Veszprém, belterület 3018/30. hrsz. alatti raktár és
udvar megnevezésû ingatlan 6/10 tulajdoni hányada. Az
ingatlan becsült értéke: 36 000 000 Ft + áfa. Bánatpénz:
3 600 000 Ft.
2. Nagypáli, belterület 251. hrsz. alatti beépítetlen terület megnevezésû ingatlan. Az ingatlan becsült értéke:
2 000 000 Ft + áfa. Bánatpénz: 200 000 Ft.
A vevõnek vállalnia kell az esetlegesen felmerülõ környezeti károk elhárítását. Az ingatlanokról készült értékbecslés a felszámoló irodájában – elõzetes idõpont-egyeztetést követõen – megtekinthetõ.
A felszámoló a meghirdetett vagyontárgyakat elsõsorban egy egységként kívánja értékesíteni.
A pályázaton való részvétel feltétele:
– A megjelölt összegû bánatpénz befizetése az
AN-ZA-DUR Kft. „f. a.” OTP Bank Nyrt.-nél vezetett
11713005-20407478 számú bankszámlájára történhet,
legkésõbb a pályázat benyújtásának határidejéig.
– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 40 napig fenntartja.
– A pályázatoknak tartalmazniuk kell többek között a
pályázó fõbb adatait, az ajánlott vételárat, a bánatpénz befizetésének igazolását, s a fizetési feltételekre vonatkozó
nyilatkozatot.
– Az írásos pályázati ajánlatokat zárt borítékban 2 példányban ,,AN-ZA-DUR Kft. – PÁLYÁZAT” jeligével a
felszámolóbiztos (1055 Budapest, Szent István körút 1.)
titkárságán kell benyújtani jelen közlemény Cégközlönyben való megjelenését (2008. december 4.) követõ 15. napon legkésõbb 12 óráig, vagy postai úton eljuttatni az
1399 Budapest, Pf. 701/313 címre, úgy, hogy a küldemény
a megjelölt határidõig a felszámoló irodájába beérkezzen.
A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy:
– megfelelõ ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, s új pályázat kiírásáról döntsön,
– a teljes vételár kiegyenlítése az adásvételi szerzõdés
létrejöttének, és a birtokbaadásnak is elõfeltétele,
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– a jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem
jelent értékesítési kötelezettséget.
Több megfelelõ, azonos értékû (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázat beérkezése esetén
a felszámoló a törvény értelmében [Cstv. 49/A. § (4) bekezdés] a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart,
A felszámoló felhívja az elõvásárlási joggal rendelkezõk figyelmét, hogy a Cstv. 49/C. § (2) bekezdés alapján e
jogukat az ajánlati feltételek teljesítésével a nyilvános értékesítés során, a nyilvános eredményhirdetés helyszínén
és idõpontjában gyakorolhatják.
Eredményhirdetés: 2009. január 2-án 16 óra 30 perckor
a felszámoló székhelyén.
A vagyontárgyakért kellékszavatosságot nem vállalunk, beszámítást nem fogadunk el.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhetõ munkanapokon 9–12 óra között az alábbi helyszínen: 1055 Budapest, Szent István körút 1., Kozári Richárd, telefon:
302-3420.

A KURÁTOR-FELSZÁMOLÓ Szolgáltató Kft. (cégjegyzékszáma: [01 09 726061]; 1035 Budapest, Kórház
u. 29. I. 3.) mint a BRIVER Kft. „f. a.” (Cg.:
[01 09 727221]; 1135 Budapest, Fáy u. 91/B; felszámolóbiztos: Dankai Attiláné) felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti az adós alábbi berendezéseit, eszközeit:
Vegyes mûszaki alkatrész és áru (autó-hifi, számítástechnikai és háztartási) 300 000 Ft + áfa.
Ajánlati biztosíték 30 000 Ft, mely összeget a felszámolónál személyesen lehet befizetni, vagy címére postai úton
eljuttatni.
Megtekintés a felszámolóval telefonon történt elõzetes
egyeztetés alapján lehetséges. A meghirdetett berendezéseket, felszereléseket a felszámoló együttesen értékesíti,
azokra külön-külön pályázat nem nyújtható be.
A vételre vonatkozó pályázati ajánlatokat a felszámoló
KURÁTOR-FELSZÁMOLÓ Szolgáltató Kft. (1035 Budapest, Kórház u. 29. I. 3.) címére kell benyújtani – zárt,
cégjelzés nélküli borítékban „BRIVER Kft. f. a. vételi
ajánlat” megjelöléssel, két példányban.
A pályázati adatok benyújtásának határideje:
2008. december 19. (déli) 10 óra.
Az ajánlatok bontása a benyújtási határidõt követõ
15 napon belül, közjegyzõ jelenlétében történik.
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
– az ajánlattevõ azonosítási adatait (név, lakcím, cég
neve, képviselõje, székhelye, aláírási címpéldány, cégbe-
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jegyzés helye, 30 napnál nem régebbi cégkivonat, elõtársaság esetén cégbejegyzési kérelem),
– a vételár megjelölését,
– a vételár kiegyenlítésének módját, határidejét, igazolást az ajánlattételi biztosíték befizetésérõl,
– nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevõ 60 napos
ajánlati kötöttséget vállal.
Az ajánlati biztosíték a nyertes ajánlattevõ esetében a
vételárba beszámításra kerül. Ezt az összeget a kiíró a pályázati felhívás visszavonása, az eljárás eredménytelenségének megállapítása, illetve – az ajánlatok elbírálását követõen – a nem nyertes ajánlattevõnek 15 munkanapon belül visszafizeti.
Az ajánlatok elbírálásának eredményérõl a felszámoló
az érdekelteket írásban értesíti.
További információ: Dankai Attiláné, tel.: 367-8697.

A CSABAHOLDING Kft. (Cg.: [01 09 683720]; 1146
Budapest, Thököly út 59/A I. 3.) mint a NAGY HÚS
Feldolgozó és Kereskedelmi Kft. „f. a.” (Cg.:
[14 09 302965]; 8840 Csurgó, József A. u. 8.) adós kijelölt
felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti a nevezett felszámolás alatt álló szervezet
alábbi, jelenleg bérleti szerzõdéssel hasznosított vagyontárgyait:
Csurgó belterület 821. hrsz. alatt nyilvántartott „vágóhíd és udvar” megnevezésû ingatlan, a hozzá tartozó irodai
és üzemi gépek, berendezések, bútorok, beépített teljes vágóhídi technológia, valamint 820. hrsz. alatti „beépítetlen
terület” megnevezésû ingatlan, melyek együttes irányára:
80 000 000 Ft + áfa.
A vagyontárgyakra kizárólag együttesen lehet érvényes
ajánlatot tenni. A nyilvános értékesítésen tulajdonjogot
szerzõ pályázó az adóssal szemben beszámítással nem
élhet.
Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyak a felszámolóval
történt elõzetes egyeztetést követõen megtekinthetõk a felszámolóbiztos, vagy az általa írásban meghatalmazott személy jelenlétében. Az értékesítéssel kapcsolatban tájékoztatást ad Simon József felszámolóbiztos [telefon: 06 (30)
235-0736, 06 (72) 214-120].
A pályázaton történõ részvétel feltétele 10 000 000 Ft
bánatpénznek a felszámoló CSABAHOLDING Kft. CIB
Bank Rt.-nél vezetett 10700165-04411402-52200005 számú számlájára történõ befizetése, illetve az errõl szóló igazolásnak a pályázathoz történõ csatolása. Fizetéskor, illetve átutaláskor a bizonylatra kérjük ráírni: ,,NAGY HÚS
Kft. f. a. pályázat bánatpénz”.
A bánatpénz a vételárba beszámít, sikertelen pályázat
esetén 8 banki napon belül, kamatmentesen visszafizetésre
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kerül. A pályázatban kérjük megjelölni, hogy sikertelen
pályázat esetén milyen bankszámlaszámra kérik a bánatpénz visszautalását.
A pályázatokat a felszámoló budapesti székhelyén:
CSABAHOLDING Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A
I. 3., vagy pécsi irodájában: 7633 Pécs, Endresz Gy. u. 2.
I. em. kérjük postai úton, vagy személyesen beadni, személyes beadás esetén munkanapokon 10–12 óra között.
A borítékra írják rá: ,,NAGY HÚS Kft. f. a. pályázat.”
A pályázatok beérkezésének végsõ határideje jelen pályázat Cégközlönyben való közzétételét (2008. december 4.)
követõ 15. nap 12 óra.
A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ nevét, címét, gazdálkodószervezet esetén 30 napnál nem régebbi
cégkivonatot, a cégjegyzésre jogosult személy aláírási
címpéldányát, a nettó ajánlati ár egyértelmû meghatározását, a fizetés módját, az ajánlat érvényességi idejét, amely
nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határidõt követõ
30. nap.
A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében történik, a pályázók a nyilvános pályázat eredményérõl értesítést kapnak.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot
megfelelõ ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és új pályázat kiírásáról döntsön.
Amennyiben több megfelelõ, vagy a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérõ pályázat érkezik a pályázat kiírója nyilvános ártárgyalást tart, melyrõl az érdekelteket értesíti.

A TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt.
(Cg.: [01 10 045659]; székhelye: 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40.) a Pro Labor Számítástechnikai Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft. „f. a.” (Cg.: [01 09 731795]; székhelye: 1095 Budapest, Mester u. 34.) a Fõvárosi Bíróság
5. Fpk. 01-07-006928/5. számú végzésével kijelölt felszámolója
nyilvános pályázati felhívás
útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodószervezet tulajdonát képezõ gépjármûvet:
– Ford Mondeo 2.0 TDCI GHIA típusú JTS-255 frsz.
személygépkocsit (gyártási év: 2002, Mo-i forgalomba helyezés: 2005. május, alvázszám: WFO4XXGBB42S17748,
motorszám: FMBA).
Irányár: nettó: 3 500 000 (hárommillió-ötszázezer forint).
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a TM LINE Zrt. 1092 Budapest, Ferenc krt. 40., 1450 Budapest, Pf. 136, valamint a
7621 Pécs, Felsõmalom u. 25., illetve 7603 Pécs, Pf. 121
címekre vár ,,Pro Labor Kft. f. a. vételi ajánlat” megjelö-
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léssel, kettõs zárt borítékban, személyesen, vagy postai
úton eljuttatni.
A pályázaton való részvétel feltétele az irányár
10%-ának bánatpénzként történõ befizetése a TMLINE Zrt. Raiffeisen Banknál vezetett 1207250700370600-00100009 számú bankszámlájára, legkésõbb a
pályázat benyújtásának határidejéig és ennek igazolása a
pályázati anyagban. (A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: Pro Labor Kft. „f. a.” bánatpénz.)
Az ajánlatoknak tartalmaznia kell: a pályázó nevét,
székhelyét, eredeti cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult
vezetõ tisztségviselõ(k) aláírási címpéldány eredeti, vagy
közjegyzõ által hitelestett másolatban, a megajánlott nettó
vételárat. A megajánlott vételárnak a bánatpénzt meghaladó részét a pályázónak igazolni kell, igazolásként bankgarancia, illetve ügyvédi letétet igazoló eredeti dokumentum
fogadható el. A vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot
arról, hogy az ajánlattevõ 60 napos ajánlati kötöttséget
vállal.
További információ a felszámoló szervezet munkatársától, Gacsó János felszámolótól a 06 (30) 934-9669,
valamint a 06 (1) 219-5444-es telefonszámokon
kapható.
A részletes pályázati feltételeket és a vagyontárgy leírását tartalmazó feltételfüzet a felszámoló szervezet budapesti és pécsi irodájában megtekinthetõ és 6000 Ft bruttó
áron megvásárolható. A gépjármû a felszámolóval elõre
egyeztetett idõpontban megtekinthetõ.
Az ajánlatok benyújtásának idõpontja: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008. december 4.) 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.
A felszámoló a beszámítás lehetõségét az 1991. évi
IL. tv. 49. § (4) bekezdése alapján kizárja.
A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.
A felszámoló értesíti az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy elõvásárlási jogukat ezen nyilvános pályázaton (nyilvános értékesítésen) gyakorolhatják.
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A TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt.
(Cg.: [01 10 045659]; székhely: 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40.; levelezési cím: 7603 Pécs, Pf. 121) a BAU-DECK
Építõipari, Tervezõ és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.:
[17 09 002289]; 7100 Szekszárd, Tinódi u. 9.) a Tolna
Megyei Bíróság 4. Fpk. 17-07-000265. számú végzésével
kijelölt felszámolója
nyilvános pályázati felhívás
útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodószervezet tulajdonát képezõ alábbi követeléseket:
– a követelés magánszeméllyel szemben 14 607 500 Ft
tõke összeg erejéig áll fenn. Polgári peres eljárást kezdeményeztünk, mert a magánszemély nem ismerte el a tartozását.
Irányár: 10 000 000 Ft.
– Garanciális visszatartásból eredõ lejárt 2 db követelés, melyeket a kötelezettek nem ismertek el. Névértékük:
778 462 Ft.
Irányár: 300 000 Ft.
– Garanciális visszatartásból eredõ követelés, melynek
névértéke 402 054 Ft. A visszatartás 50%-a 2010-ben,
50%-a 2016-ban jár le.
Irányár: 300 000 Ft.
A követelések, mint kifejezetten bizonytalan követelések, amelynek értékéért, behajthatóságáért, illetve érvényesíthetõségéért a kiíró felelõsséget nem vállal, illetõleg
a Ptk. 330. §-ában meghatározott kezesi felelõsséget kifejezetten kizárja.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a TM-LINE Zrt., 1092
Budapest, Ferenc krt. 40., 1450 Budapest, Pf. 136., valamint a 7621 Pécs, Felsõmalom u. 25., illetve 7603 Pécs,
Pf. 121 címekre vár ,,BAU-DECK Kft. f. a. vételi ajánlat”
megjelöléssel, kettõs zárt borítékban, személyesen vagy
postai úton eljuttatni.
A pályázati eljárás részletes feltételeit feltételfüzet állapítja meg. A feltételfüzet a felszámoló pécsi irodájában
munkanapokon 9–12 óráig megtekinthetõ, illetve megvásárolható 20 000 Ft + áfa áron. Az ajánlat érvényességének
feltétele 100 000 Ft bánatpénz elõzetes megfizetése adós
társaság Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 1207250701103998-00100002 számú bankszámlájára. A pályázati
ajánlatban 60 napos ajánlati kötöttséget kell vállalni. A beszámítás lehetõségét az 1991. évi IL. tv. 49. § (4) bekezdése kizárja.
Az ajánlatoknak tartalmaznia kell: a pályázó nevét,
székhelyét, a megajánlott nettó vételárat, a vállalt fizetési
feltételeket.
Az ajánlatok benyújtásának idõpontja: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008. december 4.) számított 15. napot követõ elsõ munkanap
12 óra. A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok
átvételérõl elismervényt állít ki.
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Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõen
15 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor.
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 köteles a pályázók között nyilvános ártárgyalást tartani.
A követeléssel kapcsolatban harmadik személynek nincs
elõvásárlási joga. A jelen pályázati felhívás a felszámoló
számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, megfelelõ
ajánlat hiányában a pályázat eredménytelenné nyilvánítható.
További információ a felszámoló szervezet munkatársától, dr. Horváth Szilárd felszámolóbiztostól a 06 (30)
660-1662, valamint a 06 (72) 520-627-es telefonszámokon
kapható.

A HELP Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
(Cg.: [18 09 000505]; 9700 Szombathely, Kiskar u. 1.)
mint a LUKATEX Textil, Festõipari és Kereskedelmi Kft. „f. a.” (Cg.: [18 09 104271]; 9724 Lukácsháza,
Gépállomás u. 1.; adószáma: [12461488-2-18]), Vas Megyei Bíróság Fpk. 181/2006/5. számú végzésével kijelölt
felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló társaság
tulajdonát képezõ, Lukácsháza belterület, 46/3. hrsz.-ú kivett mûvelési ágú, 12 259 m2 nagyságú ipartelepet.
Irányár: 86 000 000 Ft + áfa (nyolcvanhatmillió forint
+ áfa).
Bánatpénz: 8 000 000 Ft (nyolcmillió forint).
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, pontos
címét, a beígért vételárat (nettó ár Ft + áfa). A pályázathoz
mellékelni kell, ha a pályázó vállalkozó, a vállalkozói igazolvány másolatát, gazdasági társaságnál a cégkivonatot,
illetve másolatát, minden esetben a pályázó adószámát,
statisztikai és pénzforgalmi jelzõszámát, valamint a bánatpénz befizetését (átutalását) bizonyító banki igazolást és a
pályázatban megjelölt (beígért) bruttó vételár (nettó ár Ft
+ áfa) és a bánatpénz különbözetére vonatkozó banki fedezetigazolást.
A pályázatban való részvétel feltétele a bánatpénz befizetése, legkésõbb a pályázat benyújtásának idõpontjáig
a felszámoló által az érdeklõdõknek megadott bankszámlára.
A vételárba a hitelezõi követelések beszámítására nincs
lehetõség, ezt a felszámoló kizárja.
Az értékesítésre kerülõ ingatlanért és azok egyes részeiért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a
pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg
azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos va-
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gyonátruházási illeték, vagy valamennyi más költség a pályázót (vevõt) terheli, továbbá az ingatlanoknál esetleg késõbb felmerülõ és az adásvétel idõpontjában nem ismert
környezeti terhet is a vevõ viseli.
A teljes vételár kiegyenlítése az egyes adásvételi szerzõdések létrejöttének és a birtokbalépésnek is elõfeltétele.
A pályázatokat legkésõbb – az ajánlott vételár és fizetési
mód megjelölésével – a Cégközlönyben való megjelenéstõl (2008. december 4.) számított 30. napon (délelõtt)
10 óráig kérjük írásban, személyesen, vagy postai úton benyújtani a felszámoló szombathelyi irodájába: 9700 Szombathely, Kiskar u. 1.; postacím: HELP Kft., 9700 Szombathely, Pf. 67), vagy a zalaegerszegi irodájába: 8900 Zalaegerszeg, Békeliget u. 1.; postacím: HELP Kft.; 8901 Zalaegerszeg, Pf. 19).
A zárt borítékra kérjük ráírni: ,,LUKATEX Kft. f. a. Pályázat”.
A pályázatok bontása és elbírálása a benyújtási határidõ
lejárta után számított 20 munkanapon belül megtörténik.
A felszámoló értesíti az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy elõvásárlási jogukat ezen nyilvános pályázaton (nyilvános értékesítésen) gyakorolhatják.
A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.
Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az ajánlattevõk között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor,
melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a résztvevõkkel a felszámolóbiztos ismerteti.
Bõvebb felvilágosítás kapható dr. Szabó Ernõ felszámolóbiztostól, a 06 (92) 510-466, 06 (92) 321-236-os telefonszámokon [telefax: 06 (92) 510-426].

A DUAL-PERFEKT Kft. (Cg.: [01 09 717900]; 1111
Budapest, Karinthy F. út 4–6. II. em.; levelezési cím: 1507
Budapest, Pf. 139) mint a ,,BERG VAGABUND” Kereskedelmi, Szolgáltató, Ipari Kft. „f. a.” (cégjegyzékszáma: [11 09 008213]; 2824 Várgesztes, Vár u. 32.; adószáma: [12304064-2-11]) kijelölt felszámolója
nyilvános pályázati felhívás
útján értékesíteni kívánja az „f. a.” adós gazdálkodószervezet tulajdonát képezõ alábbi vagyontárgyát:
Gépjármû:
Ford Transit (hûtõ).
Gyártási év: 1997.
Elsõ forg. lépés: 1997. június 27.
Km.-telítettség: 130 302 km.
Hengerûrtartalom: 2496 cm3.
Mûszaki vizsga: 2008. június 14-ig.
Zöldkártya: 2008. szeptember 28-ig.
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A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a DUAL-PERFEKT Kft., gyõri kirendeltsége, 9001 Gyõr, Pf. 649 címre
vár, „BERG VAGABUND Kft. f. a. vételi ajánlat” megjelöléssel.
A vételi ajánlatnak tartalmazniuk kell a megajánlott
nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot
arról, hogy az ajánlattevõ 30 napos ajánlati kötöttséget
vállal.
A benyújtási határidõtõl számított 90 napos fizetési határidõ vállalása kötelezõ.
A 2007. évi CXXVII. törvény (áfa-tv.) 142. § (1) bekezdés g) pontja értelmében az általános forgalmi adót a vevõ
fizeti, az elfogadott ajánlat szerinti nettó vételáron felül.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerzõdéskötéshez szükséges minden adatát.
A vételárba hitelezõi követelés beszámítására nincs lehetõség.
Az ajánlatokat kettõs, zárt borítékban, magyar nyelven,
postai úton kérjük eljuttatni a pályázatot kiíró címére
(DUAL-PERFEKT Kft. gyõri kirendeltsége, 9001 Gyõr,
Pf. 649, 9022 Gyõr, Liszt Ferenc u. 37.).
Az ajánlatok beérkezésének idõpontja:
2008. december 19., déli 12 óra.
A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételérõl elismervényt állít ki.
További információ a felszámoló szervezet munkatársától, Gáspár János felszámolóbiztostól a 06 (1) 210-0521,
vagy a 06 (30) 224-3712-es telefonszámon szerezhetõ be.
Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
15 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor.
A bontást követõ 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés eredményérõl jegyzõkönyv készül, melyet bármely hitelezõ megtekinthet. Az ajánlatok
elbírálásának eredményérõl a felszámoló az érdekelteket
írásban értesíti.
A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.
Több megfelelõ, azonos értékû (a vételár vonatkozásában
legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázók között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti.
Az elõvásárlási jogosultak e jogukat a nyilvános értékesítés keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról
nyilatkozatot tesznek. Az elõvásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekelteket arra, hogy a
jog gyakorlására irányuló szándékukat, a pályázatok benyújtási határidejéig írásban jelentsék be.
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A VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (Cg.: [01 10 044074]; székhely:
1051 Budapest, Mérleg u. 12.), az AQUANIL-SK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [01 09 864568];
1139 Budapest, Üteg u. 31.) a Fõvárosi Bíróság 23. Fpk.
01-2007-001130/13. számú végzésével kijelölt felszámolója
nyilvános pályázati felhívás
útján értékesíteni kívánja adós gazdálkodószervezet tulajdonát képezõ alábbi ingatlanjait:
– Mezõkovácsháza, 234. hrsz. alatt nyilvántartott, természetben Mezõkovácsháza, Deák Ferenc u. 218. szám
alatt lévõ lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésû,
1001 m2 alapterületû felépítményes ingatlanját, a felépítmény hasznos alapterülete kb. 158 m2. Az ingatlan összközmûves.
Irányár: 6 000 000 Ft, mely az áfát nem tartalmazza.
– Mezõkovácsháza, 486/2. hrsz. alatt nyilvántartott,
természetben Mezõkovácsháza, Árpád u. 247. szám alatt
lévõ kivett irodaház, garázs, udvar és mezõgazdasági tárolóépületek megnevezésû, 3508 m2 alapterületû, haszonélvezeti joggal terhelt, összközmûves felépítményes ingatlanját. A területen három különálló felépítmény van, az
egyik hasznos alapterülete 55 m2, a másiké 365 m2, a harmadiké 173 m2.
Irányár: 27 000 000 Ft, mely az áfát nem tartalmazza.
Az irányár megállapításánál a haszonélvezeti jogot, mint
értékcsökkentõ tényezõt figyelembe vettük.
A vételár az adásvételi szerzõdés aláírásától számított
30 napon belül fizetendõ.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zrt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12., illetve 1364 Budapest, Pf. 428. címekre kér „AQUANIL-SK Kft. f. a. VÉTELI AJÁNLAT” megjelöléssel, kettõs, zárt borítékban, személyesen vagy postai úton eljuttatni.
A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételérõl elismervényt állít ki.
Az ajánlatoknak tartalmaznia kell: magánszemély ajánlattevõ esetében a pályázó nevét, személyi adatait, címét,
az azonosításra alkalmas további adatokat, az ajánlott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot
60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, a bánatpénz befizetésének, valamint a vételár fedezetének igazolását. Vállalkozás, illetve társaság ajánlattevõ esetében: a pályázó
nevét, székhelyét, az azonosításra alkalmas további adatokat, hatályos cégkivonatát, az ajánlott nettó vételárat, a
vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot 60 napos ajánlati
kötöttség vállalásáról, a vételár fedezetének igazolását, valamint a bánatpénz befizetésének igazolását a pályázat
benyújtásáig.
Az ajánlatok beérkezésének idõpontja: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008. december 4.) számított 20. nap 12 óra.
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A pályázati ajánlat érvényességének feltétele a meghirdetett nettó irányár 5%-ának megfelelõ bánatpénz megfizetése a felszámoló CIB Banknál vezetett 1070005504225205-52000001 számú számlájára.
Az értékesítésre kerülõ tárgyak elõre egyeztetett idõpontban megtekinthetõk. További információ a felszámoló szervezet munkatársától, dr. Magyarné Nádas
Máriától a 06 (1) 484-0165-ös telefonszámon kapható.
Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A benyújtási határidõt követõ 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés eredményérõl jegyzõkönyv
készül.
Az ajánlatok elbírálásának eredményérõl a felszámoló
az érdekelteket írásban értesíti.
A megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén a felszámoló nyilvános értékesítési versenytárgyalást tart, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a
résztvevõkkel ismerteti. Azonos értékû ajánlatnak minõsül, ha az ajánlati ár a legmagasabb megajánlott vételár
90%-át elérte.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázatot
– megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

A PECUNIAAGORA Kereskedelmi, Szolgáltató és
Tanácsadó Zrt. (Cg.: [20 10 040179]; 8900 Zalaegerszeg, Békeligeti u. 1.), mint a „PROFIL HOME” Építõipari és Kereskedelmi Bt. „f. a.” (Cg.: [20 06 036342];
8800 Nagykanizsa, Magyar u. 85.; adószáma:
[20765172-2-20]) a Zala Megyei Bíróság 1. Fpk.
20-05-020466/9. számú végzésével kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló társaság
tulajdonát képezõ és névértékû, jogalap és behajthatóság
szempontjából bizonytalan megítélésû
a) Horváth János (8800 Nagykanizsa, Honvéd u. 57/B)
egyéni vállalkozóval szemben fennálló 1 280 000 Ft névértékû tõkekövetelést járulékaival együtt.
Bánatpénz: 140 000 Ft (egyszáznegyvenezer forint).
b) Remetehegyi Építõipari Kft.-vel (1037 Budapest,
Haránt köz 12.) szemben fennálló 3 722 087 Ft névértékû
tõkekövetelést járulékaival együtt.
Bánatpénz: 400 000 Ft (négyszázezer forint).
c) Tollár Zoltánnal (8774 Gelse, Alkotmány u. 14.)
szemben fennálló 163 775 Ft névértékû számlakövetelést
járulékaival együtt.
Bánatpénz: 16 000 Ft (tizenhatezer forint).

2008/50. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

d) Varga és Társa Bt.-vel (7625 Pécs, Nyíl út 8.) szemben fennálló 1 369 093 Ft névértékû számlakövetelést járulékaival együtt.
Bánatpénz: 140 000 Ft (egyszáznegyvenezer forint).
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, pontos
címét, a beígért vételárat. A pályázathoz mellékelni kell, ha
a pályázó vállalkozó, a vállalkozói igazolvány másolatát, a
gazdasági társaságnál 30 napnál nem régebbi cégkivonatot,
illetve másolatát, minden esetben a pályázó adószámát, statisztikai és pénzforgalmi jelzõszámát, valamint a bánatpénz
befizetését igazoló banki igazolást vagy pénztárbizonylatot.
A pályázatban való részvétel feltétele a bánatpénz befizetése legkésõbb a pályázat benyújtásának idõpontjáig, a
felszámoló által az érdeklõdõknek megadott bankszámlára
vagy pénztárba.
A vételárba a hitelezõi követelések beszámítására nincs
lehetõség, ezt a felszámoló kizárja.
A pályázatokat legkésõbb – az ajánlott vételár és fizetési
mód megjelölésével – a Cégközlönyben való megjelenéstõl
(2008. december 4.) számított 15. napon, délelõtt 10 óráig
kérjük írásban, személyesen vagy postai úton benyújtani a
felszámoló irodájába: PECUNIAAGORA Kereskedelmi
Szolgáltató és Tanácsadó Zrt., 8900 Zalaegerszeg, Békeligeti u. 1. (Postacím: PECUNIAAGORA Zrt., 8901 Zalaegerszeg, Pf. 19)
A zárt borítékra kérjük ráírni: „Profil Home Bt. f. a. Pályázat”.
A pályázatok bontása és elbírálása a benyújtási határidõ
lejárta után számított 20 munkanapon belül megtörténik.
A felszámoló értesíti az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy elõvásárlási jogukat ezen nyilvános pályázaton (nyilvános értékesítésen) gyakorolhatják.
A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.
Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az ajánlattevõk között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor,
melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti.
Bõvebb felvilágosítás kapható dr. Szabó Ernõ felszámolóbiztostól a 06 (92) 510-466-os telefonszámon [telefax: 06 (92) 510-426].

A Kossuth Holding Válságkezelõ és Felszámoló Zrt.
(Cg.: [01 10 044789]; 1075 Budapest, Kazinczy u. 24–26.)
mint felszámoló a SULI-FORM Ipari és Kereskedelmi Kft. „f. a.” (Cg.: [03 09 111659]; 6300 Kalocsa,
Szentháromság tér 4.) tulajdonában lévõ termelésbõl
visszamaradt vegyes szabott bútorlap-alkatrészeket kínálja nyilvános
pályázat útján
megvásárlásra.
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Az értékesítésre meghirdetett alkatrészek mennyisége
6 m3, irányára 350 000 Ft, amelyet 20%-os áfafizetési kötelezettség terhel (amelyet az áfa-törvény 142. §-a alapján
a fordított adózás szabályai szerint kell megfizetni). A bánatpénz 35 000 Ft.
A meghirdetett alkatrészekért kellékszavatosságot nem
vállalunk.
A felszámolás az 1997. augusztus 5-e utáni kezdõ idõpontú felszámolásokra vonatkozó, az 1997. évi XXVII.
törvénnyel átfogóan módosított 1991. évi XLIX. törvény
szerint folyik.
A vételárat a szerzõdéskötéstõl számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. A beszámítást a csõdtörvény kizárja.
A csõdtörvény 49/C. §-ában meghatározott elõvásárlási
jogosultak az elõvásárlási jogukat a jelen pályázati eljárás
keretében gyakorolhatják.
A pályázati eljárás részletes feltételeit megállapító, valamint a meghirdetett tehergépkocsit részletezõ feltételfüzet a felszámoló dél-alföldi irodájában (Békéscsaba,
Andrássy út 7. I. 7.) munkanapokon 9–12, pénteken
11 óráig megtekinthetõ, illetve megvásárolható. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele a fentiekben meghatározott összegû bánatpénz igazolt megfizetése. A bánatpénz akkor tekinthetõ megfizetettnek, amennyiben azt a
felszámoló bankszámláján 2008. december 18-ig jóváírták. A pályázati ajánlatban 75 napos ajánlati kötöttséget
kell vállalni.
Kérjük a pályázókat, hogy pályázati ajánlatukat magyar
nyelven, egy példányban, a pályázóra való utalás nélküli,
zárt, „SULI-FORM Kft. f. a. – alkatrész pályázat” jeligével feliratozott borítékban – személyesen vagy kézbesítõ
útján –
2008. december 19-én 10 óráig
a felszámoló dél-alföldi irodájában nyújtsák be. A pályázati ajánlatokat a benyújtás napján és helyszínén, 10 óra
15 perckor, közjegyzõ jelenlétében bontjuk fel. A pályázatbontáson azok a pályázók, akik a bánatpénzt megfizették és határidõben ajánlatot nyújtottak be, részt vehetnek.
A pályázati ajánlatokat a felszámoló az árajánlatok
nagysága alapján bírálja el. Több megfelelõ ajánlat esetén
amennyiben a legjobb ajánlati árat követõ ajánlati ár (ajánlati árak) a legmagasabb ajánlati ár 90%-át eléri (elérik), a
felszámoló a pályázók között közjegyzõ jelenlétében nyilvános ártárgyalást tart.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, megfelelõ ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki.
További felvilágosítással Szabó István felszámolóbiztos [telefon: 06 (66) 637-400; fax: 06 (66) 637-401)
készséggel áll rendelkezésre.
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A Kossuth Holding Válságkezelõ és Felszámoló Zrt.
(Cg.: [01 10 044789]; székhely: 1075 Budapest, Kazinczy
u. 24–26.; levelezési címe: 1388 Budapest, Pf. 51) mint a
QUATTRO INVEST BUILDINGS Építõipari és Ingatlanforgalmazó Kft. „f. a.” (Cg.: [09 09 009000];
4034 Debrecen, Félegyházi Tamás u. 17.) Hajdú-Bihar
Megyei Bíróság által kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján megvásárlásra kínálja az adós gazdálkodószervezetnek a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság 1.Gf. 41.144/2006/3.
számú végzése alapján fennálló kétes behajthatóságú követelését. A követelés részletes bemutatását a felszámoló
által készített pályázati feltételfüzet tartalmazza.
A bánatpénz 100 000 Ft. A követelés kifejezetten bizonytalan követelés, amelynek értékéért, behajthatóságáért, illetve érvényesíthetõségéért a kiíró felelõsséget nem
vállal, illetõleg a Ptk. 330. §-ában meghatározott kezesi felelõsséget kifejezetten kizárja.
A felszámolás az 1997. augusztus 5-e utáni kezdõ idõpontú felszámolásokra vonatkozó, többször módosított
1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban csõdtörvény)
elõírásai szerint folyik.
A pályázati eljárás részletes feltételeit feltételfüzet állapítja meg. A feltételfüzet a felszámoló dél-alföldi irodájában (Békéscsaba, Andrássy út 7. I. 7.), munkanapokon
9–12 óráig, pénteken 11 óráig megvásárolható, illetve
megtekinthetõ. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele a fent meghatározott összegû bánatpénz igazolt megfizetése. A bánatpénz akkor tekinthetõ megfizetettnek,
amennyiben azt a felszámoló bankszámláján 2008. december 18-ig jóváírták. A pályázati ajánlatban 75 napos ajánlati kötöttséget kell vállalni.
A vételárnak a bánatpénzen felüli részét az engedményezési szerzõdés megkötését követõ 8 napon belül, átutalással kell megfizetni. A beszámítás lehetõségét a csõdtörvény 49. § (4) bekezdése kizárja.
A pályázati eljárásban követelések üzletszerû megvásárlására, mint pénzügyi szolgáltatás végzésére, a PSZÁF
engedélyével rendelkezõ gazdálkodószervezetek vehetnek részt.
Kérjük a pályázókat, hogy pályázati ajánlatukat egy magyar nyelvû példányban, zárt, a pályázóra való utalás nélküli, „QUATTRO Kft. f. a. – követelés pályázat” jeligével feliratozott borítékban – személyesen vagy kézbesítõ útján –
2008. december 19-én 10 óráig
a felszámoló dél-alföldi irodájában nyújtsák be. Az átvett
pályázati ajánlatokról a kiíró átvételi elismervényt ad.
A pályázati ajánlatokat a benyújtás napján és helyszínén
10 óra 15 perckor, közjegyzõ jelenlétében bontjuk fel.
A pályázatbontáson azok az érdeklõdõk, akik az elõírt bánatpénzt igazoltan megfizették és ajánlatot nyújtottak be,
részt vehetnek.
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A pályázati ajánlatokat a felszámoló az árajánlatok
nagysága alapján bírálja el. Amennyiben érkezik több
megfelelõ ajánlat, és a legjobb ajánlati árat követõ ajánlati
ár (ajánlati árak) a legmagasabb ajánlati ár 90%-át eléri
(elérik), a felszámoló a pályázók között, közjegyzõ jelenlétében nyilvános ártárgyalást tart. A követelésekkel kapcsolatban harmadik személynek nincs elõvásárlási joga.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent
értékesítési kötelezettséget, a felszámoló a pályázatot
megfelelõ ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítja.
További felvilágosítással Szabó István felszámolóbiztos [telefon: 06 (66) 637-400; fax: 06 (66) 637-401)
készséggel áll rendelkezésre.

A Kossuth Holding Válságkezelõ és Felszámoló Zrt.
(Cg.: [01 10 044789]; 1075 Budapest, Kazinczy u. 24–26.)
mint felszámoló a B & H Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [06 09 003647]; 6630 Mindszent,
Kossuth u. 19.) tulajdonában álló ingatlant kínálja nyilvános
pályázat útján
megvásárlásra.
Az értékesítésre meghirdetett kiszombori 05639/4.
helyrajzi számú, kivett benzinkút megnevezésû ingatlan
Kiszombor külterületén található. Az ingatlan alapterülete
6771 m2. Az ingatlan irányára: 40 000 000 Ft, amelyet áfafizetési kötelezettség nem terhel. A bánatpénz:
4 000 000 Ft.
A megvásárlásra felkínált ingatlanért kellékszavatosságot nem vállalunk.
A felszámolás az 1997. augusztus 5-e utáni kezdõ idõpontú felszámolásokra vonatkozó, az 1997. évi XXVII.
törvénnyel átfogóan módosított 1991. évi XLIX. törvény
(a továbbiakban: csõdtörvény) szerint folyik.
A vételárat a szerzõdéskötéstõl számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. A beszámítást a csõdtörvény kizárja.
A csõdtörvény 49/C. §-ában meghatározott elõvásárlási
jogosultak az elõvásárlási jogukat a jelen pályázati eljárás
keretében gyakorolhatják.
A pályázati eljárás részletes feltételeit megállapító, valamint a meghirdetett ingatlant részletezõ feltételfüzet a
felszámoló Dél-Alföldi Irodájában (Békéscsaba, Andrássy
út 7. I. 7.) munkanapokon 9–12, pénteken 11 óráig megtekinthetõ, illetve megvásárolható. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele a fentiekben meghatározott összegû
bánatpénz igazolt megfizetése és az ajánlati ár összegének
a bánatpénzen felüli részérõl kiállított bankgarancia csatolása. A bánatpénz akkor tekinthetõ megfizetettnek,
amennyiben azt a felszámoló bankszámláján 2008. decem-
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ber 18-ig jóváírták. A pályázati ajánlatban 75 napos ajánlati kötöttséget kell vállalni.
Kérjük a tisztelt pályázókat, hogy pályázati ajánlatukat
magyar nyelven, egy példányban, a pályázóra való utalás
nélküli, zárt, „B & H Kft. f. a. – ingatlan pályázat” jeligével feliratozott borítékban – személyesen, vagy kézbesítõ
útján –
2008. december 19-én 10 óráig
a felszámoló dél-alföldi irodájában nyújtsák be. A pályázati ajánlatokat a benyújtás napján és helyszínén, 10 óra
15 perckor, közjegyzõ jelenlétében bontjuk fel. A pályázatbontáson azok a pályázók, akik az elõírt bánatpénzt igazoltan megfizették, a bankgaranciát becsatolták és határidõben ajánlatot nyújtottak be, részt vehetnek.
A pályázati ajánlatokat a felszámoló az árajánlatok
nagysága alapján bírálja el. Több megfelelõ ajánlat esetén,
amennyiben a legjobb ajánlati árat követõ ajánlati ár (ajánlati árak) a legmagasabb ajánlati ár 90%-át eléri (elérik), a
felszámoló a pályázók között köteles közjegyzõ jelenlétében nyilvános ártárgyalást tartani.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, megfelelõ ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, és új
pályázatot írhat ki.
További felvilágosítással Zsigmondné Kesiár Katalin
felszámolóbiztos [telefon: 06 (66) 637-400; fax: 06 (66)
637-401] készséggel áll rendelkezésre.

A CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt.
(Cg.: [01 10 045271]; 1082 Budapest, Baross u. 114–116.)
mint a CONTROLLSYS Ingatlanforgalmazó és Gazdasági Tanácsadó Kft. (Cg.: [01 09 070698]; 1173 Budapest, Szárhegy u. 12/B; felszámolóbiztos: Pálfiné Titl
Anett) felszámolója nyilvános
pályázat útján
értékesíti az adós gazdálkodószervezet
I. fellelt ingó vagyonát a pályázati tájékoztatóban felsoroltak szerint.
Irányár: 1 500 000 Ft.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza.
A meghirdetett 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:
– 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 ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, s új pályázat kiírásáról döntsön.
A felszámoló több megfelelõ ajánlat esetén 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
készpénzfizetést.
Az írásos pályázati ajánlatokat zárt borítékban „CONTROLLSYS Kft.” jeligével a felszámolóbiztos (6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.) titkárságán kell benyújtani, melynek
határideje:
2008. december 19. (péntek) 12 óra.
A pályázatok bontása közjegyzõ jelenlétében történik.
Az esetleges ártárgyalásra, a döntés kihirdetésére 2009. január 6-án 11 órai kezdettel kerül sor, amelynek helyszíne
a felszámolóbiztos (Kecskemét, Árpád krt. 4.) 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, tel.: 06 (76) 486-606.

A CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt.
(Cg.: [01 10 045271]; 1082 Budapest, Baross u. 114–116.)
mint a HALASPAPÍR Nyomdaipari Termékeket Készítõ és Forgalmazó Bt. (Cg.: [03 06 106836]; 6400 Kiskunhalas, Gábor Áron u. 8.; felszámolóbiztos: Pálfiné Titl
Anett) felszámolója nyilvános
pályázat útján
értékesíti az adós gazdálkodószervezet alábbi vagyonelemeit:
1. Zsana, külterület 0158/30. hrsz.-ú gazdasági épület
és udvar megnevezésû ingatlan,
2. a pályázati tájékoztatóban felsorolt ingóságok.
Irányár: 14 000 000 Ft.
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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 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 ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, s új pályázat kiírásáról döntsön.
A felszámoló több megfelelõ ajánlat esetén a legkedvezõbb ajánlatot tevõ pályázók között nyilvános ártárgyalás
keretében dönt az eljárásra vonatkozó csõdtörvény 49/A. §
(4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.
A felszámoló az ingatlant, valamint az ingóságokat kizárólag egyben kívánja értékesíteni.
A pályázatok elbírálása során azonos feltételek esetén
elõnyben részesítjük azon pályázót, aki vállalja az azonnali fizetést.
Az írásos pályázati ajánlatokat zárt borítékban „HALASPAPÍR Bt.” jeligével a felszámolóbiztos (6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.) titkárságán kell benyújtani, melynek
határideje:
2008. december 19. (péntek) 12 óra.
A pályázatok bontása közjegyzõ jelenlétében történik.
Az esetleges ártárgyalásra, a döntés kihirdetésére 2009. január 6-án 10 órai kezdettel kerül sor, amelynek helyszíne
a felszámolóbiztos (Kecskemét, Árpád krt. 4.) 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, tel.: 06 (76) 486-606.

A CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt.
(Cg.: [01 10 045271]; 1082 Budapest, Baross u. 114–116.)
mint a MANGROVE Bútorasztalos és Kereskedelmi Kft. (Cg.: [01 09 677649]; 1213 Budapest, Iszalag
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u. 20.; felszámolóbiztos: Pálfiné Titl Anett) felszámolója
nyilvános
pályázat útján
értékesíti az adós gazdálkodószervezet
I. fellelt ingó vagyonát a pályázati tájékoztatóban felsoroltak szerint.
Irányár: 800 000 Ft.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza.
A meghirdetett ingóságok 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 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 ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, s új pályázat kiírásáról döntsön.
A felszámoló több megfelelõ ajánlat esetén 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 készpénzfizetést.
Az írásos pályázati ajánlatokat zárt borítékban
„MANGROVE” jeligével a felszámolóbiztos (6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.) titkárságán kell benyújtani, melynek
határideje:
2008. december 19. (péntek) 12 óra.
A pályázatok bontása közjegyzõ jelenlétében történik.
Az esetleges ártárgyalásra, a döntés kihirdetésére 2009. január 6-án 11 órai kezdettel kerül sor, amelynek helyszíne a
felszámolóbiztos (Kecskemét, Árpád krt. 4.) 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.
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A 198. Sz. „Juris-Invest” Kft. (Cg.: [09 09 005219];
4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 1.) mint a LAP-ICS Könyvkiadó és Kereskedõ Kft. „f. a.” (Cg.: [09 09 014432 4024
Debrecen, Batthyány u. 20.) adós gazdálkodószervezetnek, a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság 7 Fpk. 09-07-000349.
sz. végzésével kijelölt felszámolója, dr. Kökényesiné
Butt Irén
nyilvános pályázat
útján értékesíti a társaság tulajdonát képezõ
127 000 000 Ft értékû vegyes könyvkészletét.
A könyvkészlet megtekinthetõ: 2008. december 19-én
10–14 óráig Budapest XV., ker. Visontai u. 1. sz. alatt, az
M3 Logisztikai Kft. telephelyén a LAP-ICS Kft. „f. a.”
raktárában.
A pályázatokat
2008. december 22-én 11–12 óra
között kell benyújtani – a pályázó nevére utalás nélkül –
kettõ példányban, zárt borítékban „Pályázat a LAPICS Kft. f. a. ingatlanára” felirattal a kiíró 4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 1. sz. alatt lévõ irodájába. A pályázatok átvételérõl a felszámolóbiztos igazolást ad ki.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– magánszemély, vagy cég azonosító adatait (cégkivonat, aláírási címpéldány csatolandó),
– a megajánlott vételárat,
– fizetési biztosítékot (bankgarancia, banki, vagy ügyvédi letét a pályázat kiírója javára elhelyezve, hitelígérvény a pályázatban szereplõ ingatlanhoz kapcsolódóan,
egyéb fizetési garanciák, amelyekbõl a pályázat kiírója a
megajánlott vételár megfizetését teljes biztonsággal megállapíthatja),
– bánatpénz megfizetésének igazolása.
A pályázónak az irányárra számított 5%-os mértékû bánatpénzt kell megfizetni a 198. Sz. „Juris-Invest” Kft. Ker.
és Hitelbank NyRt. berettyóújfalui fiókjánál vezetett
10200380-34113190 sz. számlájára.
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, a neki felróható okból, illetve az érdekkörében felmerülõ okok miatt a
szerzõdéskötés meghiúsul, vagy, mint vevõ a vállalt fizetési kötelezettségének nem tesz maradéktalanul eleget,
vagy az ajánlati kötöttség tartama alatt a szerzõdést nem
köti meg.
Az ajánlati kötöttség a pályázat benyújtásától számított
30 nap.
A pályázatokat 2008. december 22-én 14 órakor közjegyzõ jelenlétében értékeljük.
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A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy
– megfelelõ ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa és új pályázat kiírásáról döntsön.
Amennyiben több megfelelõ, azonos értékû vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérõ pályázat érkezik,
a pályázat kiírója nyilvános ártárgyalást tart.
Amennyiben ártárgyalás tartására kerül sor, annak idõpontja: 2008. december 23-án 10 óra.
Az ártárgyaláson részt vevõknek a megajánlott többlet
vételárról további fedezettel kell rendelkezni, melyet zárt
borítékban kell átadni az ártárgyalás megtartása elõtt a jelenlévõ közjegyzõnek. A résztvevõk csak az igazolt fedezetig árverezhetnek.
A pályázat kiírója felhívja az elõvásárlásra jogosultak
figyelmét, hogy elõvásárlási jogukkal a pályázat értékelésének idõpontjában élhetnek.
Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak.
A pályázat elbírálásáról a felszámoló az összes pályázót a
pályázat eredményének megállapításától számított 8 napon belül értesíti, egyben felszólítja a nyertes ajánlattevõt
az adásvételi szerzõdés megkötésére.
A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerzõ pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet.
A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás
dr. Kökényesiné Butt Irén felszámolóbiztostól kérhetõ a
06 (20) 421-5092-es, valamint a 06 (54) 402-227-es telefonszámokon.

A HUBERTUS Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft.
(Cg.: [02 09 060077]; 7624 Pécs, Hungária út 53/1.) mint a
Házi 2003 Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
„f. a.” (Cg.: [19 09 507214]; 8400 Ajka, Petõfi S. u. 3.
fszt. 3.), Veszprém Megyei Bíróság által kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti a felszámolás alá került gazdasági társaság
alábbi gépjármûvét:
1 db Seat gyártmányú, Inca 1.9 D VAN típusú tehergépkocsi
(hengerûrtartalma: 1896 ccm, motorteljesítménye:
47 kW, gyártási éve: 1999, teherbírása: 655 kg, mûszaki
érvényessége: 2009. 08. 01., km-számláló állása:
123 741).
Irányár: nettó 421 000 Ft, bánatpénz 42 000 Ft.
A pályázaton való részvétel feltételei:
– A kiírásra került gépkocsi nettó irányára 10%-ának
megfelelõ bánatpénz befizetése a Hubertus Pénzügyi,
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Gazdasági Tanácsadó Kft. felszámoló szervezetnek a
Budapest Bank Nyrt.-nél vezetett 10102440-3298360800000007 számú bankszámlájára.
– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 60 napig fenntartja.
A pályázati ajánlatokat kettõs, zárt borítékban Házi
2003 Kft. „f. a.” „vételi ajánlat” megjelöléssel, személyesen kell benyújtani a felszámoló 7100 Szekszárd, Garay
tér 16. szám alatti területi irodájába.
A pályázatok benyújtásának idõszaka:
2008. december 19. (péntek) 10 és 12 óra között.
Az elõre megfizetett bánatpénz a nyertes pályázó 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.
A gépjármûért 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, elõzetes egyeztetést követõen a felszámoló
2008. december 15. (hétfõ) 10 és 11 óra között biztosítja a
gépjármû megtekintését is.

2008/50. szám

A KERSZI Zrt. (Cg.: [01 10 041640]; 1135 Budapest,
Csata út 11. mfszt. 7.), mint a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság 2. Fpk. 16-07-000132/12. számú jogerõs
végzésével kijelölt felszámolója
nyilvános árverés
keretében értékesíti az EGERHÚS /TREFF/ Kft. „f. a.”
(Cg.: [10 09 027552]; 3300 Eger, Kistályai út 1.) tulajdonát képezõ alábbi ingóságokat:
1. Használt irodai, számítástechnikai eszközök (számítógépek, monitorok, nyomtatók, fénymásoló gép stb.)
Egyösszegû irányára: 100 000 Ft
2. Használt irodabútorok (íróasztal, irattartó polc, szekrény, szék stb.)
Egyösszegû irányára: 350 000 Ft
3. Gépek, berendezések, felszerelések (magasnyomású
mosó-, szeletelõgép, hûtõgépek, mérlegek, kézi kocsi,
emelõ stb.)
Egyösszegû irányára: 400 000 Ft
4. Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak (öltözõszekrény, pénzkazetta, hõsugárzó, olajradiátor, alulétra,
fogas)
Egyösszegû irányára: 100 000 Ft
6. HGD-312 SUZUKI Swift (kétüléses, hátsó ajtó nem
nyitható, mûszaki lejárt)
Irányár: 150 000 Ft
A vételárakat 20% áfa terheli.
A felszámoló az eszközcsoportok egyösszegû ajánlatainak hiányában, az eszközelemeket egyedenként is árverésre bocsátja.
Az árverés ideje:
2008. december 19. 10 óra.
Az árverés helye: Szolnok, Rákóczi út 50. (TREFF Kft.
volt telephelye).
A vevõ a teljes vételárat a helyszínen, az árverés eredményhirdetését követõen készpénzben köteles megfizetni.
Az árverésre meghirdetett vagyontárgy vonatkozásában
a felszámoló a kellékszavatosságot kizárja, azt jelen állapotban értékesíti.
A vagyontárgyak birtokba és tulajdonba adására a teljes
vételár kifizetése után kerül sor.
Az elõvásárlásra jogosultak e jogukat a helyszínen az
árverés 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 az árverés megkezdése elõtt jelezzék.
Követelések beszámításának lehetõsége kizárt.
A meghirdetett vagyontárgyakkal kapcsolatban részletes felvilágosítás kérhetõ a felszámolóbiztostól, további
felvilágosítást ad Gyalai Katalin felszámoló hmb. a 06 (56)
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425-305 és a 06 (30) 496-0638 számú telefonszámon, illetve megtekinthetõk elõzetes egyeztetést követõen, Szolnok
Rákóczi út 50. EGERHÚS Kft. (TREFF Kft.) volt telephelyén.

A REAL-HOLDING Kft. (Cg.: [01 09 738760]; székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11–15.) mint a
LEVEN-KOPP 2005 Project Ingatlanfejlesztõ, Beruházó Fõvállalkozó Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg.:
[03 09 112749]; székhelye: 6050 Lajosmizse, Dózsa
György u. 23.) felszámolója
pályázat
útján nyilvános értékesítésre hirdeti meg a LEVENKOPP 2005 Project Ingatlanfejlesztõ, Beruházó Fõvállalkozó Kft. „f. a.” tulajdonát képzõ alábbi vagyontárgyakat:
Zalaegerszeg, Kosztolányi D. tér 4. sz. alatt található
14 db, összesen 913,02 m2 alapterületû, jó állapotban lévõ,
kulcsrakész tetõtérbõvítés útján épült lakás ingatlan. A lakások egy része lakott, illetve tulajdonjoga peresítve van.
Irányár mindösszesen: 120 M Ft.
Kerkafalva hrsz. 368. alatt található, 29 373 m2 terület a
rajta épülõ 3080,57 m2 hasznos alapterületû, 30%-os készültségi fokban lévõ idõsek otthonának tervezett ingatlannal. Az építkezés 1 éve szünetel.
Irányár: nettó 90 M Ft.
Gellénháza, Olajbányász körút 7. sz. alatt található 8 db,
összesen 643,78 m2 hasznos alapterületû lakás és 5 db,
összesen 27,02 m2 alapterületû tárolóhelyiség. A lakások
egy része lakott, illetve tulajdonjoga peresítve van.
Irányár: 80 M Ft.
Felszámoló az ingatlanokat elsõsorban egyben értékesíti.
A pályázatot postai úton, vagy személyesen, zárt borítékban, ,,Pályázat LEVEN-KOPP Kft. f. a.” jelzéssel a REALHOLDING Kft. 1132 Budapest, Victor Hugo u. 11–15. sz.
alatti címre kell eljuttatni.
A pályázat postára adásának, illetve személyes leadásának határideje:
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A pályázat érvényességi feltételei:
– ajánlati ár egyértelmû meghatározása,
– az ajánlati ár 6%-ának megfelelõ bánatpénz átadása,
vagy átutalása a LEVEN-KOPP 2005 Project Kft. „f. a.”
10300002-10386463-49020017 számú számlájára, és ennek hitelt érdemlõ bizonyítása,
– ajánlati kötöttség – 45 nap – vállalása,
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az 1991. évi IL. tv.
49/A. § (4) bekezdése alapján nyilvános ártárgyaláson részt
kíván-e venni.
Társaságok esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat,
valamint aláírási címpéldány csatolása is szükséges, mely
feltétele a pályázat érvényességének.
A meghirdetett vagyontárgyak elõzetes idõpont-egyeztetést követõen megtekinthetõk.
A sikertelen pályázók a bánatpénzt az eredményhirdetéstõl számított 8 napon belül visszakapják, melyre a felszámoló kamatot nem fizet.
Nyilvános eredményhirdetésre 2009. január 5-én
12 órakor, a REAL-HOLDING Kft., 1132 Budapest,
Victor Hugo u. 11–15. szám alatti irodahelyiségében kerül sor.
A felszámoló értesíti az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy a törvényben biztosított elõvásárlási jogukat a nyilvános eredményhirdetésen gyakorolhatják úgy, hogy a kialakult vételár ismeretében nyilatkoznak vételi szándékukról.
Bõvebb felvilágosítás és részletes tájékoztatást: Fórián
Csaba felszámolóbiztosnál a 06 (1) 237-0030-as telefonszámon.

A BAREX Gazdasági Tanácsadó, Kereskedõ és Szolgáltató Kft. (Cg.: [04 09 000901]; székhelye: 5540
Szarvas, Kossuth u. 18.), mint a LÚD 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
„f. a.” (Cg.: [04 09 005233]; 5940 Tótkomlós, Széchenyi u. 16.; adószáma: [12646348-2-04]) felszámolója
(a felszámolást elrendelõ végzés száma: Békés Megyei
Bíróság 5. Fpk. 04-06-000255/8. sz.)

2008. december 19.

nyilvános pályázatot

A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében történik
a postára adás határidejétõl számított 8 napon belül.
A megjelölt idõpontig beérkezõ pályázatokat a felszámoló értékeli, ez alapján dönt a pályázat nyertesérõl, illetve több megfelelõ, azonos értékû pályázat esetén az
1991. évi IL. tv. 49/A. § (4) bekezdése alapján nyilvános
ártárgyalást tart.
A felszámoló fenntartja magának a jogot arra, hogy
megfelelõ ajánlat hiányában a pályázatokat eredménytelennek nyilvánítsa.

hirdet az adós tulajdonát képezõ alábbi ingatlan értékesítésére:
A tótkomlósi 0276/15. hrsz.-ú, gazdasági épület és udvar megjelölésû ingatlan.
Az ingatlan Tótkomlós külterületén helyezkedik el, közelében mezõgazdasági telephelyek és szántóterületek találhatók. A 4418-as számú úttól cca. 600 m-re fekszik,
azonban azt közterületrõl nem lehet megközelíteni. Jelenleg a 0276/12. hrsz.-ú ingatlanon keresztül lehet bejutni.
A terület infrastruktúrája közepesen kiépült.
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Az ingatlanban korábban libanevelõ tevékenységet
folytattak, így ott található egy ún. nevelõ libaól és egy
szociális épület.
Az ingatlan irányára:
– telek értéke: 1 000 000 Ft
– felépítmények értéke: 3 500 000 Ft
Összesen: 4 500 000 Ft.
Az ingatlan pályázati irányára összesen: 4 500 000 Ft
(négymillió-ötszázezer forint).
A fordított adózás szabályai szerint áfakörbe tartozó
adóalanyok esetében az értékesítést áfa nem terheli, nem
áfaalanyok esetében az értékesítési áron felül 20% áfát is
meg kell fizetni.
Általános feltételek:
Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyakért a felszámoló
kellékszavatosságot nem vállal.
Az elõvásárlásra jogosultak a Cstv. 49/C. §-ban meghatározottak szerint gyakorolhatják elõvásárlási jogukat.
A pályázatokat LÚD 2000 Kft. „f. a.” „VÉTELI AJÁNLAT” jeligével, zárt borítékban, írásban lehet benyújtani a
BAREX Kft. székhelyén (5540 Szarvas, Kossuth u. 18.)
személyesen, vagy postai úton
2008. december 19-én (pénteken) 12 óráig.
A személyesen benyújtott pályázatok átvételérõl a felszámoló elismervényt állít ki.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– az ajánlattevõ nevét, címét, telefon- és telefaxszámát,
bankszámlaszámát, továbbá gazdasági társaság és szövetkezet esetén 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot,
valamint a cégjegyzésre jogosult aláírási címpéldányát;
– az ajánlati árat áfakörbe nem tartozó adóalanyok esetében a nettó ajánlati árat és a 20% -os mértékû áfaösszeget
is fel kell tüntetni ingatlanonként, azon belül megjelölve a
felépítmények és a telekingatlan értékét;
– a fizetés módját, határidejét és a megfizetés biztosítékait;
– az ajánlattevõ nyilatkozatát, hogy ajánlatához annak
benyújtásától számított 60 napig, illetve az ártárgyaláson
módosított ajánlatához az ártárgyalás napjától számított
30 napig (ajánlati kötöttség) kötve van.
A pályázaton való részvétel feltétele:
A pályázott vagyontárgy – hirdetményben szereplõ –
áfa nélküli irányára 10%-ának bánatpénzként való átutalása vagy befizetése a LÚD 2000 Kft. „f. a.” CIB
Bank Zrt. békéscsabai fiókjánál vezetett 1070016526577407-51100005 számú számlájára.
Az átutalás vagy befizetés jóváírásának legkésõbb
2008. december 19-én 12 óráig meg kell történnie.
A bánatpénz a vevõnél a vételárba beszámít, a többi pályázónak pedig a pályázatok elbírálását követõ nyolc napon belül visszautalásra kerül.
A pályázatokat a beadási határidõt követõ három munkanapon belül közjegyzõ bontja fel és arról okiratot készít.
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A felszámoló a pályázatok értékelését és annak eredményét – a pályázatok bontását követõ nyolc napon belül –
jegyzõkönyvbe foglalja. A felszámoló a pályázat eredményérõl az összes pályázót – legkésõbb az eredmény megállapításának napjától számított öt napon belül – értesíti.
A felszámoló fenntartja magának a jogot ahhoz, hogy:
– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, és új pályázat kiírásáról döntsön;
– a benyújtott pályázatok pontosítására a pályázókat
írásban felszólítsa.
Amennyiben az ingatlankomplexum megvásárlására
több megfelelõ, azonos értékû (a vételár vonatkozásában
legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázat érkezik, úgy a felszámoló a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart, melynek
feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen közli a
felekkel.
Elfogadott ajánlat esetén a vevõvel az adásvételi szerzõdés a pályázatok értékelését, illetve – amennyiben annak
megtartására sor kerül – a nyilvános ártárgyalást követõ
harminc napon belül kerül megkötésre. A vevõnek a vételárat banki átutalás útján kell megfizetni, beszámításra
nincs lehetõség.
Az értékesítendõ ingatlan részletes leírását tartalmazó
dokumentáció (vagyonértékelés) a felszámoló székhelyén
(5540 Szarvas, Kossuth u. 18.) munkanapokon 9–12 óráig
megtekinthetõ, illetve megvásárolható.
További felvilágosítás dr. Gergely Pál felszámolóbiztostól, a 06 (66) 313-597-es és a 06 (30) 938-4673-as hívószámú telefonon kérhetõ.

Kereskedelmi képviseletek megszûnése
A Knauf Interfer AG. Magyarországi Kereskedelmi
Képviselet [(Cg.: [01 12 073764]; székhelye: 1026 Budapest, Torockó u. 20.; képviseletvezetõ: Pintérné Moese
Terézia (a. n.: Rédai Teréz; 1021 Budapest, Alsóvölgy
u. 6.)] közzéteszi, hogy a képviseletet mûködtetõ, alapító
Knauf Interfer Aktiengesellschaft (székhely: D-45141 Essen, Graf-Beust-Allee 37., Németország, bejegyezve az
Esseni Járásbíróság B cégjegyzékében, HRB 17985 szám
alatt), az alapító igazgatótanácsának 2008. október 30-án
meghozott határozatával (képviselõk: Martin Müller-Frerich és Michael Steinkamp, az igazgatótanács tagjai) a
képviseletet 2008. december 31-i hatállyal megszünteti.
A kereskedelmi képviselet a cégbírósági nyilvántartásból
történõ törléssel szûnik meg.
A kereskedelmi képviselet az 1997. évi CXXXII. törvény 30. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt kötelezettségének eleget téve felhívja a hitelezõit, hogy esetleges
követeléseiket e hirdetmény Cégközlönyben való köz-
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zétételétõl (2008. december 4.) számított 30 napon belül
a kereskedelmi képviseletnek jelentsék be. A hitelezõk a
ki nem elégített követeléseket, a Knauf Intrfer Aktiengesellschafttal szemben érvényesíthetik.

A MULTIMAR Seefrachtenkontor Gesellschaft m. b. H.
(nyilvántartó bíróság: Handelsgericht Wien (Bécsi Kereskedelmi Bíróság), AT-1010 Wien, Riemergasse 7. cgj.:
FN 67149 z) elhatározta – határozat kelte: 2008. november 20. – a ,,MULTIMAR Seefrachtenkontor Gesellschaft. m. b. H. Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi Képviselet”-ének (Cg.: [01 12 073472]; székhelye: 1104 Budapest, Kiskert u. 4/B; adószám:
[20781358-1-42]) megszüntetését.
Felhívjuk a hitelezõinket, hogy esetleges követeléseiket
a Cégközlönyben való közzétételtõl (2008. december 4.)
számított harminc napon belül jelentsék be a kereskedelmi
képviselet címén, az 1997. évi CXXXII. törvény 30. §-a
szerint. Az esetleges követelések kielégítésére a MULTIMAR Seefrachtenkontor Gesellschaft m. b. H. által kerül sor.

A Kellogg Brown & Root, Inc. 1-es számú Magyarországi Fióktelepe (Cg.: [14 17 300003]; székhelye: 7400
Kaposvár, Dombóvári u. 1.; közzéteszi, hogy a fióktelep
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alapítója, a Kellogg, Brown and Root LLC (Cg.:
[4069826]; székhelye: Delaware, Amerikai Egyesült Államok) 2008. szeptember 23-án kelt határozatával elhatározta a fióktelep megszüntetését.
A fióktelep felhívja hitelezõit, hogy az 1997. évi
CXXXII. törvény 23. § (2) bekezdés b) pontjának megfelelõen, jelen felhívás Cégközlönyben való közzétételétõl
(2008. december 4.) számított 30 napon belül jelentsék be
a fiókteleppel szembeni követeléseiket a Martonyi és
Kajtár Ügyvédi Iroda (1062 Budapest, Andrássy út 102.)
címén.

ÜGYÉSZSÉGI SZOLGÁLATI IGAZOLVÁNY
ÉRVÉNYTELENÍTÉSE
Dr. Sashalmi Árpád egri városi ügyészségi ügyész elveszített 011390, dr. Kelecsényi Mónika Klára budapesti
I. és XII. kerületi ügyészségi ügyész 012871, Szekeres
Andrea legfõbb ügyészségi tisztviselõ elveszített 100125,
Gyenes Ibolya fõvárosi fõügyészségi írnok eltulajdonított
120940, Vajvoda Jánosné tatabányai városi ügyészségi
tisztviselõ 100579, valamint Lencsés Ferencné esztergomi
városi ügyészségi írnok 120774 sorszámú szolgálati igazolványát a Legfõbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztálya érvénytelenítette.
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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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