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I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek
Személyi rész
SZEMÉLYÜGYI HÍREK
A Legfõbb Ügyészség személyügyi hírei
Kinevezések
A legfõbb ügyész kinevezte
dr. Török-Berta László mb. szegedi nyomozó ügyészségi vezetõhelyettes ügyészt szolgálati helyén vezetõhelyettes ügyésszé;
dr. Bitter Péter komlói,
dr. Gampel Andrea miskolci városi ügyészségi titkárt
szolgálati helyükön ügyésszé;
dr. Torma Zsuzsa szerencsi városi ügyészségi fogalmazót,
dr. Rácz András tatabányai nyomozó ügyészségi nyomozót
szolgálati helyükön ügyészségi titkárrá.

dr. Magyar József kalocsai városi ügyészségi ügyészt a
Budapesti Nyomozó Ügyészségre;
dr. Kovács Emese békéscsabai városi ügyészségi titkárt
a Békés Megyei Fõügyészségre.

A Pest megyei fõügyész áthelyezte
dr. Juhász Zsuzsanna budaörsi városi ügyészségi
ügyészt a Budakörnyéki Ügyészségre,
dr. Jagusztin Tamás budakörnyéki ügyészségi titkárt a
Budaörsi Városi Ügyészségre.

Kirendelés, megbízás
A legfõbb ügyész kirendelte
dr. Kruták Gyula nyíregyházi városi vezetõhelyettes
ügyészt a Nyíregyházi Nyomozó Ügyészséghez, egyidejûleg megbízta a vezetõ ügyészi feladatok ellátásával.

Áthelyezések, kinevezések
Megbízás
A legfõbb ügyész áthelyezte
dr. Oláh László soproni városi ügyészségi titkárt a
Gyõri Városi Ügyészséghez,
dr. Sticz Tamás gyõri városi ügyészségi titkárt a Gyõri
Nyomozó Ügyészséghez,
dr. Tasnádiné dr. Istenes Hédi kazincbarcikai városi
ügyészségi titkárt a Miskolci Városi Ügyészséghez,
egyidejûleg kinevezte õket ügyésszé.

A legfõbb ügyész megbízta
dr. Bognár Ákos budakörnyéki ügyészségi ügyészt szolgálati helyén a közlekedési csoportvezetõ ügyészi feladatok ellátásával.

Szolgálativiszony-megszûnések
Szolgálati viszonya megszûnt, illetve megszûnik
Áthelyezések
A legfõbb ügyész áthelyezte
dr. Gulyás Ildikó veszprémi városi ügyészségi ügyészt a
Veszprém Megyei Fõügyészségre fõügyészségi ügyészi
munkakörbe,

dr. Paral László Békés megyei fõügyészségi csoportvezetõ ügyésznek 2007. december 31. napjával,
dr. Morvai Attila fõvárosi fõügyészségi ügyésznek
2007. december 31. napjával,
Kissné dr. Hegedûs Gabriella püspökladányi városi
ügyészségi ügyésznek 2008. március 31. napjával,

996

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

dr. Hangay Melinda gyöngyösi városi ügyészségi titkárnak 2007. december 31. napjával,
Sáskáné Nádas Ágnes legfõbb ügyészségi tisztviselõnek 2008. január 15. napjával,
Tivadar Csabáné legfõbb ügyészségi tisztviselõnek
2008. június 30. napjával,
Vida Sándor legfõbb ügyészségi garázsmesternek 2008.
június 30. napjával.

ÁLLÁSPÁLYÁZATOK
A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató
és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK)
a Miniszterelnöki Hivatal nevében
a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján,
figyelemmel a 10/A. § rendelkezéseire
pályázatot hirdet
a Miniszterelnöki Hivatal
Kisebbség- és Nemzetpolitikáért Felelõs
Szakállamtitkárság
Program Koordinációs fõosztályán
fõosztályvezetõ-helyettesi munkakör betöltésére
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: 1055 Budapest, Kossuth Lajos
tér 2–4. III. em.
A köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.
(II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltõje által
ellátandó feladatkörök:
3. számú melléklet 98. feladatkör (Nemzetközi kapcsolatok, diplomáciai feladatok feladatkör)
Ellátandó feladatok:
A fõosztályvezetõ feladatszabása és iránymutatása
szerint:
– a projekt alapító dokumentumok, akcióprogramok
részletes kidolgozása (kidolgoztatása) a jóváhagyott koncepciók alapján,
– a (projekt) teamek megszervezése, javaslattétel a fõosztályvezetõ felé a teamvezetõk kijelölésére (projektvezetõk esetén kinevezésére),
– a projektek, programok végrehajtásának, megvalósításának folyamatos ellenõrzése, a végrehajtással kapcsolatos értékelési javaslatok kidolgozása, illetve a hatáskörébe
utalt ügyek esetében az értékelés végrehajtása,
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– a fõosztály éves és havi munkatervének részletes kidolgozása a fõosztályvezetõ által meghatározott feladatok,
szempontok alapján,
– a jóváhagyott tervek végrehajtásának megszervezése, koordinálása, a határidõk figyelemmel kísérése, a határidõre történõ teljesítés biztosítása,
– az osztályok és a beosztott munkatársak munkaterveinek összehangolása, a tervezési feladatok végrehajtásának biztosítása, a munkatervek végrehajtására vonatkozó
státusjelentések egyedi értékelése, és a fõosztályra vonatkozó összefoglaló havi státusjelentés tervezetének kidolgozása és elõterjesztése a fõosztályvezetõ részére,
– javaslattétel a fõosztályvezetõ felé a minõségbiztosítási felelõsök kijelölésére, a minõségbiztosítási felelõsök
munkájának szakmai irányítása,
– a titokvédelmi elõírások, rendszabályok maradéktalan érvényre juttatása a fõosztály szervezeti keretei között.
A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök:
Nemzetközi kapcsolatok feladatkör.
A munkakör betöltõjének irányítása alá tartozó személyek száma összesen: 8 fõ.
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására, valamint a juttatásokra a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint a Szociális szabályzat rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– felsõfokú iskolai végzettség, a 9/1995. (II. 3.) Korm.
rendelet 3. számú melléklet 98. pontjának megfelelõ szakképzettség,
– közigazgatási szakvizsga,
– C típusú nemzetbiztonsági ellenõrzés lefolytatása,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– legalább egy idegen nyelv felsõfokú ismerete (angol,
orosz, francia, német),
– legalább 5 év szakmai gyakorlat.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– nemzetközi kapcsolatokban szerzett gyakorlat,
– munkaszervezési tapasztalat,
– további idegen nyelv ismerete,
– közigazgatásban szerzett vezetõi gyakorlat,
– titokvédelmi ismeretek.
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák:
– jó szintû stratégiai gondolkodás,
– jó szintû kommunikáció,
– jó szintû együttmûködés,
– jó szintû problémamegoldás,
– jó szintû felelõsségtudat.
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A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok:
– szakmai önéletrajz a referenciát adó személyek megjelölésével.
Az alkalmazás feltételeként a munkáltató felé, valamint
– a személyesen lefolytatott elsõ kompetenciavizsgálat során – a KSZK-nál eredetiben bemutatandó:
– iskolai végzettséget, nyelvtudást és szakképzettséget
igazoló dokumentumok,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2008. március 28. napjától
tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2008. március 3.
A megpályáztatott munkakörrel kapcsolatosan további
információt Spiller Krisztina nyújt a 06 (1) 441-3254-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– elektronikus úton, a pályázatot a KSZK által mûködtetett www.kozigallas.gov.hu honlapon elérhetõ pályázati
ûrlap kitöltésével, vagy
– postai úton, a pályázatot a Kormányzati Személyügyi
Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ, Személyügyi Szolgáltató Igazgatóságának címezve (1133 Budapest, Hegedûs Gyula u. 79–81. IV. emelet 401.).
Amennyiben a pályázatot postai úton küldi meg, pályázhat a www.kozigallas.gov.hu internetes oldalon kitöltött, kinyomtatott pályázati adatlappal vagy azzal azonos
adattartalommal bíró dokumentummal. A pályázat postai
úton történõ benyújtása esetén kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot:
KSZK5.
A pályázat elbírálásának rendje a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központnál:
1. A KSZK az érvényes pályázatot benyújtók körében
kompetenciavizsgálatot folytat le az alábbiak szerint:
– személyes interjú (motivációalapú),
– munkaalkalmassági teszt: verbális és numerikus képességmérõ tesztek, munkahelyi viselkedés kérdõív,
– az elõzõ pontokban foglalt vizsgálatok eredményétõl
függõen a KSZK által meghatározott körben: személyes
interjú (kompetencia alapú).
2. A KSZK kompetenciavizsgálatához kapcsolódóan a
munkáltató a személyes interjú során méri a pályázó szakmai tudását.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2008. március 27.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Miniszterelnöki Hivatal honlapja (www.meh.hu)
– 2008. február 22.
– Hivatalos Értesítõ – 2008. február 21.
A KSZK a pályázat érvénytelenségérõl és annak indokairól – a megállapítást követõ 2 munkanapon belül – tájékoztatja a pályázót. A munkáltató döntését követõ 5 munkanapon belül a KSZK írásban értesíti a pályázókat a kiválasztási eljárás eredményérõl.
Tájékoztatjuk, hogy részletes információt a munkáltatóval kapcsolatban a www.meh.hu honlapon szerezhet.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: egyetemi szintû jogász, társadalomtudományi, közgazdasági, mûszaki, természettudományi felsõoktatásban
szerzett szakképzettségû pályázók jelentkezését várjuk.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja:
A pályázati felhívás kiírója, valamint közzétevõje a
Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási
Képzési Központ (KSZK). A pályázati felhívás a közigazgatási szerv által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázati kiírást kezdeményezõ szerv felel.

A Magyar Államkincstár
pályázatot hirdet
számviteli szakértõ munkakör
határozott idejû (2009. december 31-ig)
köztisztviselõi kinevezéssel történõ betöltésére
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági felsõoktatásban szerzett szakképzettség, felsõoktatási intézmény
pénzügyi, számviteli szakán szerzett szakképzettség;
egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettség, és mérlegképes
könyvelõi szakképesítés,
– középfokú angolnyelv-tudás,
– számviteli gyakorlat,
– számítógépes felhasználói ismeretek (Word, Excel,
Power Point).
Elõnyt jelent:
– európai uniós támogatások területen szerzett gyakorlat.
Ellátandó munkaköri feladatok:
– az uniós és kapcsolódó hazai támogatások számviteli
nyilvántartása az eredményszemléletû kettõs könyvvezetés szabályai szerint,
– éves beszámoló összeállítása, egyéb adatszolgáltatások a számviteli adatokból,

998

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

– közremûködés a számviteli szabályzat elkészítésében
és karbantartásában,
– szakmai kapcsolat tartása a kapcsolódó szakterületek
munkatársaival és a pénzügyi lebonyolítást végzõ szervezetekkel.
Munkavégzés helye: 1054 Budapest, Hold u. 4.
A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– magyar és angol nyelvû részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget, képesítéseket igazoló okmányok másolatait,
– 1 db fényképet,
– motivációs levelet,
– esetleg referenciamegjelölést.
Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és
a Magyar Államkincstár belsõ szabályzatai alapján történik.
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mérnökinformatikus vagy mûszaki menedzser szakképzettség,
– B kategóriás vezetõi engedély,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek (Word,
Excel).
Elõnyt jelent:
– közigazgatási területen szerzett gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga,
– munkavédelmi, tûzvédelmi szakképesítés, ezeken a
területeken szerzett gyakorlat.
Ellátandó munkaköri feladatok:
– gépjármû-ügyintézés,
– gondoskodik a karbantartási, javítási, üzemeltetési
munkák elvégzésérõl, ellenõrzésérõl, ellenõrzi és igazolja
a külsõ szolgáltatók által elvégzett munkát,
– beszerzési, ellátási feladatok végzése,
– felesleges és selejtes vagyontárgyak feltárása, jegyzék összeállítása a selejtezés lebonyolításához,
– leltározási munkálatokban való részvétel,
– munkavédelmi, tûzvédelmi, biztonságtechnikai feladatok ellátása.

A pályázati anyagokat
A munkavégzés helye: 8200 Veszprém, Budapest u. 4.
2008. február 29-ig
Magyar Államkincstár Humánpolitikai fõosztály, 1909 Budapest címre kérjük megküldeni. A borítékon kérjük feltüntetni a „Számviteli szakértõ” jeligét.
A pályázati kiírásnak megfelelõ pályázókat a munkáltató
által kijelölt bizottság hallgatja meg. A bizalmasan kezelt
pályázatok a benyújtási határidõt követõ 15 napon belül elbírálásra kerülnek. A pályázókat, az elbírálást követõ 10 napon belül írásban tájékoztatjuk az eredményrõl. Az álláshely a pályázat elbírálását követõen azonnal betölthetõ.
A pályázattal kapcsolatosan felvilágosítást ad: Jakab
Klára, tel.: 327-3494.

A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget, képesítéseket igazoló okmányok másolatait,
– esetleg referenciamegjelölést.
Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és a
Magyar Államkincstár belsõ szabályzatai alapján történik.
A pályázati anyagokat
2008. február 29-éig

A Magyar Államkincstár
Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság
– az egész regionális igazgatóságra kiterjedõ
munkavégzéssel –
pályázatot hirdet
határozatlan idejû alkalmazással
üzemeltetési ügyintézõ munkakör betöltésére
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– egyetemi, vagy fõiskolai szintû mûszaki felsõoktatásban szerzett szakképzettség, egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági vagy mûszaki felsõoktatásban szerzett

a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális
Igazgatóság igazgatójának kérjük megküldeni. Postacím:
Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság, 8200 Veszprém, Budapest u. 4.
A pályázati kiírásnak megfelelõ pályázókat a munkáltató által kijelölt bizottság hallgatja meg. A pályázat elbírálására 2008. március 10-éig kerül sor, az álláshely a pályázat elbírálását követõen 2008. március 17-tõl betölthetõ.
A pályázattal kapcsolatos részletes információkról
Farkas Jánosné humánpolitikai referens [telefon: 06 (88)
623-962] ad felvilágosítást.
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A Magyar Államkincstár
Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság
pályázatot hirdet
(határozott idejû alkalmazással)
humánpolitikai referens munkakör betöltésére
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– egyetemi szintû humánszervezõ, fõiskolai szintû államigazgatási és szociális igazgatási, munkavállalási tanácsadó, munkaügyi kapcsolatok vagy személyügyi szervezõ, humánszervezõ, vagy humánerõforrás-menedzser szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettség és
munkaügyi, társadalombiztosítási, személyügyi, személyzeti szakképesítés vagy szakirányú továbbképzésben szerzett személyügyi szakigazgatás-szervezõ szakképzettség,
– B kategóriás vezetõi engedély,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek (Word,
Excel).
Elõnyt jelent:
– közigazgatási és humánpolitikai területen szerzett gyakorlat,
– WinTiszt-program felhasználói szintû ismerete.
Ellátandó munkaköri feladatok:
– a munkáltatói intézkedések elõkészítése,
– a létszám és személyi juttatás elõirányzat tervezésében való részvétel,
– közremûködés az egységes humánpolitikai rendszer
mûködtetésében,
– a jogviszony-létesítéssel, -megszüntetéssel kapcsolatos feladatok ellátása.
A munkavégzés helye: 8200 Veszprém, Budapest u. 4.
A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget, képesítéseket igazoló okmányok másolatait,
– esetleg referenciamegjelölést.
Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és a
Magyar Államkincstár belsõ szabályzatai alapján történik.
A pályázati anyagokat
2008. február 29-éig
a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális
Igazgatóság igazgatójának kérjük megküldeni. Postacím:
Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság, 8200 Veszprém, Budapest u. 4.
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A pályázati kiírásnak megfelelõ pályázókat a munkáltató által kijelölt bizottság hallgatja meg. A pályázatok elbírálására 2008. március 17-ig kerül sor, az álláshely a pályázat elbírálását követõen azonnal betölthetõ.
A pályázattal kapcsolatos részletes információkról
Farkas Jánosné humánpolitikai referens [telefon: 06 (88)
623-962] ad felvilágosítást.

A Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság
Gazdasági Igazgatóság Pénzügyi fõosztálya
pályázatot ír ki
illetményszámfejtõi munkakör betöltésére
Feladat:
– illetményszámfejtés,
– KIR programmal készült adó- és járulékbevallás
adatállományának ellenõrzése, egyeztetése,
– többszörös javítási folyamatok elvégzése,
– adó- és járulékbevallás elektronikus továbbítása,
– nettó finanszírozással kapcsolatos feladatok ellátása.
Pályázati feltételek:
– vonatkozó jogszabályok naprakész ismerete,
– minimum 3 év illetmény-számfejtési és/vagy bevallással kapcsolatos gyakorlat,
– szakirányú középfokú iskolai végzettség, valamint
szakképzettség elõnyt jelent,
– felhasználói szintû számítástechnikai ismeret (Word,
Excel),
– terhelhetõség, önállóság,
– alapos, precíz munkavégzés,
– elõnyt jelent a költségvetési szervnél hasonló munkakörben megszerzett tapasztalat.
A pályázathoz csatolni kell:
– fényképes szakmai önéletrajzot,
– a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy pályázati anyagát az elbírálásában részt vevõk megismerhetik.
Illetmény, valamint az egyéb juttatások megállapítása a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény és végrehajtási rendeletei, valamint a Fõigazgatóság szabályzataiban rögzítettek alapján történik.
A pályázatot Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság,
1357 Budapest, Pf. 8 címére kérjük benyújtani. A borítékon kérjük tüntesse fel: „Pályázat Illetményszámfejtõi
munkakörre”.
A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Értesítõben történõ megjelenést követõ 15. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõt követõ 30 napon belül.
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Az Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség
a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 10. §-ában foglaltak szerint
pályázatot hirdet
hulladékgazdálkodási szakértõi munkakörök
betöltésére
A munkakörökben ellátandó lényeges feladatok:
– az országhatárt átlépõ hulladékszállítások ellenõrzése és egyéb hulladékgazdálkodással összefüggõ feladatok
ellátása.
A pályázat elnyerésének feltételei:
– a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény (továbbiakban: Ktv.) és a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet szerinti szakirányú felsõfokú iskolai végzettség,
– angol nyelv legalább középfokú ismerete,
– B kategóriás gépjármû-vezetõi engedély megléte,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság.
Elõnyt jelent:
– hulladékgazdálkodási szakterületen szerzett legalább
2 éves tapasztalat,
– további szakirányú felsõfokú végzettség,
– EU-ismeretek és -tapasztalatok,
– angol nyelv magasabb szintû ismerete, továbbá németnyelv-tudás.
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák:
– önálló munkavégzés,
– jó szervezési készség,
– pontosság, precizitás, megbízhatóság,
– koordinációs és együttmûködési készség,
– magas fokú felelõsségtudat és problémamegoldási
képesség.
A pályázat tartalma:
– motivációs levél,
– részletes, fényképes szakmai önéletrajz,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást
igazoló okiratok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
A munkakörök betöltõi a Ktv.-ben, valamint a Fõfelügyelõség Közszolgálati szabályzatában szabályozott illetményre és juttatásokra jogosultak.
A pályázatot 2 példányban
2008. március 7-én 14 órai
beérkezési idõponttal bezárólag lehet benyújtani, illetve
postára adni „HULLADÉK” jelige feltüntetésével az Or-
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szágos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Fõfelügyelõség Szakértõi Irodájának titkárságára (1016
Budapest, Mészáros u. 58/A).
A pályázatok elbírálására a Ktv. elõírásai szerint, a benyújtási határidõtõl számított 30 napon belül kerül sor.
A pályázatokat bizalmasan kezeljük, a pályázókat az eredményrõl írásban tájékoztatjuk.
A meghirdetett munkakör eredményes pályázat esetén
az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A pályázati felhívás a Fõfelügyelõség (www.orszagoszoldhatosag.gov.hu) és a Kormányzati Személyügyi Szolgálat és Közigazgatási Képzési Központ honlapján is megtalálható.

Budapest III. Ker. Óbuda-Békásmegyer
Polgármesteri Hivatala
a köztisztviselõk jogállásáról szóló, többször
módosított 1992. évi XXIII. tv. 10. §-a alapján
(a továbbiakban: Ktv.)
pályázatot hirdet
lakásgazdálkodási ügyintézõ munkakör betöltésére
Feladatkör meghatározása:
Helyi támogatással, fiatal házasok elsõ lakáshoz jutásához nyújtott támogatással, valamint az állami lakásépítési
kedvezményekkel összefüggõ ügyintézési feladatok ellátása.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 1. számú melléklet
I/1. pontjában meghatározottak valamelyike: jogász szakképzettség, fõiskolai színtû igazgatásszervezõ vagy rendvédelmi felsõoktatásban szerzett szakképzettség, egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettség és középfokú számítástechnikai szakképesítés,
– legalább két év szakmai gyakorlat.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatásban eltöltött jogviszony.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot fényképpel ellátva,
– iskolai végzettséget és az egyéb feltételeknek való
megfeleltetést tanúsító okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.
A kinevezés határozatlan idõre szól hat hónap próbaidõ
kikötésével, az illetmény és egyéb juttatások megállapítá-

2008/8. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

sa a Ktv. és a 35/2001. (XI. 26.) ÖK rendelet alapján történik.
A pályázatot a Hivatalos Értesítõben történõ közzétételtõl számított 15. napig lehet benyújtani a Munkaügyi Irodán (1033 Budapest, Fõ tér 3. I. em. 26.).
A borítékra kérjük ráírni: „Lakásgazdálkodási ügyintézõi pályázat”.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a vagyonhasznosítási osztályvezetõtõl, a 437-8640-es
telefonszámon.
A pályázat elbírálásáról a benyújtásra elõírt határidõt
követõ 30 napon belül dönt a munkáltatói jogkör gyakorlója.
Az állás a pályázat elbírálását követõen betölthetõ.
A pályázat eredményérõl a pályázó írásban tájékoztatást
kap a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül.
A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet
(Budapest III., Ladik u. 2–6.)
a köztisztviselõk jogállásáról szóló, többször
módosított 1992. évi XXIII. tv. 10. §-a alapján
(a továbbiakban: Ktv.)
pályázatot hirdet
közterület-felügyelõ munkakör betöltésére
Feladatkör meghatározása:
A közterület-felügyeletrõl szóló 1999. évi LXIII. törvényben és az intézmény alapító okiratában meghatározott
közterület-felügyelõi feladat- és hatáskörök ellátása.
A közterületek jogszerû használatának, a közterületen
folytatott, engedélyhez, illetve útkezelõi hozzájáruláshoz
kötött tevékenység szabályszerûségének ellenõrzése.
A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály
által tiltott tevékenység megelõzése, megakadályozása,
megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása.
Közremûködés az épített és a természeti környezet védelmében, a közrend, a közbiztonság védelmében, az önkormányzati vagyon védelmében, a köztisztaságra vonatkozó
jogszabályok végrehajtásának ellenõrzésében. A fenti törvényben meghatározott egyéb feladatok.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– a 9/1995. (III. 3.) Korm. rendelet 1. számú melléklet
I/13. pontja szerinti középiskolai végzettség: rendészeti,
vagy rendõr-szakközépiskolai végzettség; középiskolai
végzettség és rendõri szakképesítés; középiskolai végzettség és közterület-felügyelõi vizsga.
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Az alkalmazás további feltétele: egészségügyi, fizikai és
pszichikai alkalmasság orvosi igazolása a 78/1999.
(XII. 29.) EüM–BM együttes rendeletében foglaltak szerint.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közterület-felügyeletnél eltöltött jogviszony,
– „B” kategóriás gépjármû-vezetõi engedély,
– közigazgatási alapvizsga,
– számítógép felhasználói szintû ismerete.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget és az egyéb feltételeknek való
megfelelést tanúsító okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.
A kinevezés határozatlan idõre szól hat hónap próbaidõ
kikötésével, az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a Ktv. és a 35/2001. (XI. 26.) ÖK rendelet alapján történik.
A pályázatot a Hivatalos Értesítõben történõ közzétételétõl számított 10. napig lehet benyújtani Budapest III.
Ker. Óbuda-Békásmegyer Polgármesteri Hivatal Munkaügyi Irodán (1033 Budapest, Fõ tér 3. I. em. 26.).
A borítékra kérjük ráírni: „Közterület-felügyelõi pályázat”.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ Lalák Ferenc igazgató-helyettestõl a 453-2618-as telefonszámon.
A pályázat elbírálásáról a munkáltatói jogkör gyakorlója
dönt a benyújtásra elõírt határidõt követõ 30 napon belül.
Az állás a pályázatok elbírálását követõen betölthetõ.
A pályázat eredményérõl a pályázó írásban tájékoztatást
kap a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül.
A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
fõigazgatója
pályázatot hirdet
a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
Debreceni Befogadó Állomás
igazgatói munkakörének betöltésére
Ellátandó feladatok:
Megszervezi:
– a befogadó állomás folyamatos és zavartalan mûködését,
– a befogadó állomáson elhelyezett külföldiek elhelyezésével, ellátásával, tájékoztatásával, nyilvántartásával
kapcsolatos teendõk ellátását,
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– a befogadó állomáson elhelyezettek magyar társadalomba történõ integrációjával kapcsolatos feladatok ellátását,
– munkáltatói jogkört gyakorol,
– együttmûködik az elhelyezettek ellátásában, hatósági
ügyeik intézésében közremûködõ hazai és nemzetközi állami, önkormányzati és civil szervekkel és szervezetekkel,
egyházakkal, továbbá – jogszabályokban meghatározott
feladatok ellátása érdekében – rendvédelmi szervekkel és
nemzetbiztonsági szolgálatokkal.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– felsõfokú végzettség,
– legalább ötéves szakmai gyakorlat.
A munkakör betöltésének feltételei:
– felhasználói szintû számítástechnikai ismeretek,
– középfokú idegennyelv-tudás (elsõsorban angol vagy
orosz nyelvbõl),
– „B” kategóriás vezetõi engedély,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség a kinevezést
megelõzõen,
– „B” típusú nemzetbiztonsági ellenõrzés.
Elõnyt jelent:
– magyar ellátórendszer területén vezetésben szerzett
gyakorlat (esetleg referencia),
– gazdasági vagy pénzügyi végzettség,
– több idegen nyelv ismerete,
– közigazgatásban, vagy a szociális ellátórendszerben,
illetve más kultúrákból származókkal kapcsolatban szerzett munkatapasztalat,
– rugalmasság, terhelhetõség, szociális érzékenység,
nyitottság, tolerancia.
A pályázathoz benyújtandó okiratok:
– részletes szakmai önéletrajz,
– a befogadó állomás vezetésére vonatkozó szakmai elképzelések,
– iskolai végzettséget, szakképesítéseket, nyelvvizsgát
igazoló okiratok másolata,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.
Bérezés és egyéb juttatások megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a Kollektív Szerzõdés szerint történik.
A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Értesítõben történõ megjelenést követõ 15. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõ lejártát követõ 5. munkanap.
A munkakör betöltésének idõpontja: a pályázat elbírálását követõen (a munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálat
eredményétõl függõen) azonnal.
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A pályázattal kapcsolatos további információt az alábbi
elérhetõségen kérhetnek:
– szakmai kérdésekben: dr. Weinbrenner Ágnes, tel.:
06 (1) 463-9170,
– pályázati eljárással kapcsolatban: dr. Pápics Edit, tel.:
06 (1) 463-9272.

Seregélyes nagyközség jegyzõje
pályázatot hirdet
oktatási, szociális és jegyzõi hatáskörbe tartozó
gyámhatósági ügyintézõ (igazgatási ügyintézõ)
munkakör betöltésére
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– legalább középiskolai végzettség, figyelemmel a
köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995. (II. 3.)
Korm. rendelet. 1. számú melléklet 7., 15., 18. pontjára,
– a közigazgatás ezen területén szerzett legalább két év
szakmai gyakorlat.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatási alapvizsga vagy szakvizsga.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a pályázó részletes szakmai önéletrajza eddigi és jelenlegi munkaköreinek felsorolásával,
– bizonyítványainak másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.
Ellátandó feladatok: oktatási, szociális és jegyzõi gyámhatósági feladatok.
Jogállás, illetmény és juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint a Közszolgálati szabályzat szerint.
A pályázat benyújtása: a Hivatalos Értesítõben történõ
közzétételtõl számított 15. napig, zárt borítékban, személyesen vagy postai úton Seregélyes nagyközség jegyzõje
(8111 Seregélyes, Széchenyi u. 5.) részére.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
lejártát követõ 10. nap.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: a pályázatok
elbírálását követõen azonnal, határozatlan idõre szóló kinevezéssel.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Ihászné Penzer Erzsébet nyújt a 06 (22) 447-002-es telefonszámon.
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
– 6 hónap próbaidõ kerül kikötésre,
– a munkáltató a pályáztatás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Ács Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet
építésügyi ügyintézõi álláshely betöltésére
Ellátandó feladat: kiemelt építésügyi hatósági ügyek
döntésre való elõkészítése, végrehajtása.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.
(II. 3.) Korm. rendeletben meghatározott egyetemi vagy
fõiskolai szintû építészmérnöki, építõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki) szakképzettség, fõiskolai
szintû településmérnöki (városgazdasági mérnöki) szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenértékûnek elismert végzettséggel rendelkezik.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatásban szerzett tapasztalat,
– közigazgatási alapvizsga vagy szakvizsga megléte,
– vagyonkataszteri és környezetvédelmi ismeretek.
A pályázathoz mellékelni kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok fénymásolatát, az eredeti dokumentumok bemutatása
mellett,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
Illetmény és egyéb juttatás: az 1992. évi XXIII. törvény
(Ktv.) szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhívásnak a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjében történt
közzétételétõl számított 15. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati felhívásnak a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjében történt
közzétételét követõ 30 napon belül Ács város jegyzõje
dönt.
Az állás a pályázat elbírálását követõen azonnal betölthetõ.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
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A pályázatot zárt borítékban, Ács város jegyzõjéhez címezve, Ács Város Polgármesteri Hivatal 2941 Ács, Gyár
u. 23. címre kell megküldeni. A borítékon feltüntetendõ:
„Pályázat építésügyi álláshely betöltésére”.
A pályázattal kapcsolatban Ács város jegyzõjénél lehet
érdeklõdni a (34) 385-121-es telefonszámon.

A Somogy Megyei Önkormányzat fõjegyzõje
pályázatot hirdet
az Önkormányzati Hivatal
Humánszolgáltatási fõosztály
szociálpolitikusi munkakörének betöltésére
A munkakör betölthetõ a Köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. tv. (továbbiakban: Ktv.) 10. §-ában
foglaltak alapján.
Az ellátandó szociálpolitikusi feladatok:
Ellátja a Somogy Megyei Közgyûlés intézményirányítása körébe tartozó szociálpolitikai feladatokat. Általános
felügyeletet gyakorol és ellenõrzi a szociális intézmények
mûködését. Közremûködik a testületi ülések elõkészítésében és végrehajtásában. A helyi önkormányzatok szociális
ágazati szakigazgatási tevékenységéhez kapcsolódóan információt, módszertani tanácsadást nyújt.
Pályázati feltételek:
– a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendeletben a feladat ellátásához elõírt szakképzettség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– a Ktv. 21. §-a szerinti összeférhetetlenség hiánya.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: közigazgatásban
töltött gyakorlat, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, közigazgatási alap-, illetve szakvizsga megléte.
A pályázathoz csatolni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– részletes szakmai önéletrajzot eddigi, és jelenlegi
munkaköreinek ismertetésével,
– a képesítést igazoló dokumentumok másolatát.
Bérezés és egyéb juttatás: a Ktv., valamint a hivatal köztisztviselõi közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseirõl szóló 4/2002. (V. 18.) ÖR, a hivatal ügyrendje és közszolgálati szabályzata alapján.
A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Értesítõben történõ megjelenést követõ 10. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
lejártát követõen azonnal.
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A pályázat elbírálásának módja: a munkakör betöltésérõl a közgyûlés elnöke egyetértésével a fõjegyzõ dönt.
A munkakör a döntést követõen azonnal betölthetõ,
3 havi próbaidõ kikötése mellett.
A pályázat beküldendõ a Somogy Megyei Önkormányzat fõjegyzõjének címére (Kaposvár, Csokonai u. 3.).
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Tiszakécske Város Polgármesteri Hivatala
(Tiszakécske, Kõrösi út 1.)
pályázatot hirdet
– határozatlan idejû közszolgálati kinevezéssel –
okmányügyi ügyintézõ munkakör betöltésére
Munkavégzés helye: okmányiroda, Tiszakécske, Béke
tér 1.

A Hevesi Kistérség
Többcélú Társulása Társulási Tanácsa
(3360 Heves, Erzsébet tér 2.)
pályázatot hirdet
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat
vezetõi megbízására
A pályázatot meghirdetõ szerv: Hevesi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa (3360 Heves, Erzsébet
tér 2.).
A meghirdetett munkahely: Hevesi Kistérség Többcélú
Társulása Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat (3360
Heves, Deák F. u. 41.).
Képesítési feltételek:
– felsõfokú szociális alapvégzettség,
– szociális szakvizsga, illetve 1 éven belül elvégzi a
szükséges tanfolyamot,
– a szakképesítésnek megfelelõ munkakörben szerzett
legalább 5 éves szakmai gyakorlat.
A pályázat címzése: Hevesi Kistérség Többcélú Társulása, Szén József elnök, Kisköre, Széchenyi u. 24.
Juttatások, egyebek:
– Illetmény, vezetõi pótlék az 1992. évi XXXIII. törvény szerint.
– A megbízás idõtartama: 5 év.
– A megbízás kezdõ idõpontja: 2008. június 1.
– A megbízás megszûnésének idõpontja: 2013. június 31.
A pályázat benyújtásának határideje: a Szociális Közlönyben való megjelenéstõl számított 30. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a 2008. májusi társulási tanácsi ülés.
A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot,
– diplomamásolatot,
– erkölcsi bizonyítványt.

Ellátandó feladatok:
– útlevéllel, személyi igazolvánnyal, parkolási igazolvánnyal, vezetõi engedéllyel, ügyfélkapu mûködésével
kapcsolatos ügyintézés.
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.
(II. 3.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 1. pontjának II. besorolási osztályában meghatározott iskolai végzettség,
– szövegszerkesztõ, táblázatkezelõ program felhasználói szintû alkalmazása.
Illetményre vonatkozó tájékoztatás: a foglalkoztatási
jogviszonyra és az illetmény megállapítására a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. XXIII. törvény (Ktv.) vonatkozó rendelkezései az irányadók.
A pályázatokat zárt borítékban – dr. Kovács Jenõ jegyzõ részére címezve – az alábbi postacímre kérjük eljuttatni: Polgármesteri Hivatal, 6060 Tiszakécske, Kõrösi út 2.
A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– érettségi bizonyítványt,
– a közigazgatási alapvizsga meglétét tanúsító okirat
fénymásolatát,
– érvényes erkölcsi bizonyítványt.
A pályázatok benyújtásának határideje: a Hivatalos Értesítõben történõ közzétételtõl számított 10. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtást követõ
30 napon belül.
A pályázatok elbírálásának módja: a pályázatok értékelését 3 tagú elõkészítõ bizottság végzi, a nyertes pályázatról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.
A pályázat eredményérõl a jelentkezõket a pályázat elbírálását követõen, írásban értesítjük.
A munkakör az elbírálást követõ hó 1. napjától kerül betöltésre.
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Budapest Fõváros XVII. Kerület Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet
Gazdasági iroda
irodavezetõi állásának betöltésére
Ellátandó feladatok:
1. önkormányzatot megilletõ bevételek beszedése és a
feladatok ellátása során jelentkezõ kiadások (készpénzben
és átutalással történõ) teljesítése, az önkormányzati gazdálkodás alapját képezõ éves költségvetés számszaki
összeállítása, a Polgármesteri Hivatal köztisztviselõi és a
részben önállóan gazdálkodó intézmények közalkalmazottai részére a bérszámfejtés elvégzése, az államháztartással szembeni kötelezettségek levonása, utalása, a munkaadót és a munkavállalókat terhelõ járulékok levonása és
utalása, a nettó illetmények utalása, adatszolgáltatások elkészítése, valamint fõkönyvi feladások elõkészítése,
2. a számviteli törvény hatálya alá tartozó beszámolási és
könyvvezetési kötelezettség teljesítése, a beszámoló összeállítása, a zárszámadás elkészítése, adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése, statisztikai jelentések elkészítése, a részben önállóan gazdálkodó intézményekkel történõ adategyeztetés, leltárellenõrként részvétel az intézmények leltározásában, közremûködés a selejtezési bizottságban, tárgyieszköz-nyilvántartás vezetése, készletnyilvántartás vezetése,
3. az adók kivetése, az adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartása, a beérkezett pénzösszegek megfelelõ számlára történõ könyvelése, ezek utalása, a kinnlevõségek behajtása, az adóigazolások kiadása, a vagyoni helyzet igazolása, az adó- és értékbizonyítványok kiadása,
4. az iroda feladatköréhez kapcsolódó bizottsági, képviselõ-testületi elõterjesztések készítése, döntések végrehajtása,
5. a Gazdasági Iroda irányítása, az iroda munkájának
szervezése, képviselete.
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– szakirányú felsõfokú végzettség a 9/1995. (II. 3.)
Korm. rendeletben elõírtak szerint: egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági felsõoktatásban szerzett szakképzettség,
– 3 év közigazgatásban szerzett gyakorlat,
– kinevezés esetén a köztisztviselõk jogállásáról szóló,
többször módosított 1992. évi XXIII. törvény 22/A. §-a
alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.
Elõnyt jelent:
– közigazgatási szakvizsga.
A pályázathoz csatolni kell:
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
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– fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– motivációs levelet.
Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi XXIII. törvényben, valamint a Polgármesteri Hivatal Egységes közszolgálati szabályzatában foglaltak szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben történõ megjelenés (2008. február 7.) napját követõ naptól számított 30. nap.
A pályázatot zárt borítékban, Budapest Fõváros XVII.
Kerület Önkormányzatának jegyzõjéhez címezve, postai
úton kell eljuttatni, vagy a Polgármesteri Hivatal iktatójában, munkaidõben személyesen kell benyújtani (1173 Budapest, Pesti út 165.).
A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat Gazdasági Iroda
irodavezetõi munkakörének betöltésére”.
A pályázat elbírálásának módja:
A pályázat elbírálására a benyújtási határidõ lejártát követõ 15 napon belül – a polgármester egyetértésével – kerül sor.
A polgármester és a jegyzõ valamennyi érvényes pályázatot benyújtó pályázót meghallgatja személyes meghallgatás keretében. Személyes meghallgatáson az iskolai
végzettséget igazoló eredeti okmányokat be kell mutatni.
A pályázat eredményérõl a pályázók az elbírálástól számított 8 napon belül írásban értesítést kapnak.
Az állás betölthetõ a pályázatok elbírálását követõen
azonnal.
A kinevezés határozatlan idõre szól.
Budapest Fõváros XVII. Kerület Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatalában közszolgálati jogviszonnyal
nem rendelkezõ pályázó eredményes pályázata esetén a
munkáltató 6 hónapos próbaidõt köt ki.
A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: dr. Rúzsa
Ágnes jegyzõnél a 253-3319-es telefonszámon.

Algyõ Nagyközség
Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet
könyvvizsgálói feladatok ellátására
E feladatra eredményesen azok a könyvvizsgálók pályázhatnak, akik megfelelnek a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 92/B. §-ában foglalt feltételeknek.
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A könyvvizsgáló feladatai: a 249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet 46. §-ában foglaltaknak megfelelõen az
önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátása.
A pályázat kötelezõ tartalma:
– a könyvvizsgálói feladatok ellátásának programtervezete,
– a könyvvizsgálói módszer ismertetése.
A pályázat kötelezõ melléklete:
– a pályázó könyvvizsgáló szakmai önéletrajza,
– a könyvvizsgálói bejegyzést igazoló dokumentumok
hiteles másolata,
– nyilatkozat arról, hogy az 1990. évi LXV. törvény
92/B. § (2) bekezdésében elõírt kizáró ok nem áll fenn,
– megbízási szerzõdés tervezete árajánlattal együtt,
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– szakmai referenciák, államháztartásban szerzett tapasztalatok ismertetése.
A pályázat postai úton, zárt borítékban nyújtható be az
alábbi címre: Algyõ Nagyközség Önkormányzata, 6750
Algyõ, Kastélykert u. 40. A borítékon kérjük feltüntetni:
„Könyvvizsgálói pályázat”.
A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati kiírás
Belügyi Közlönyben történõ megjelenésétõl (2008. február 7.) számított 30. nap.
Az elbírálás várható ideje: a pályázat benyújtási határidejét követõ soros képviselõ-testületi ülés idõpontja.
A könyvvizsgáló feladatainak ellátása 2008. május 1.
napjától 3 éves idõtartamra szóló megbízási szerzõdéssel
történik.
Díjazás megegyezés alapján.

Boba Község Önkormányzata
pályázatot hirdet
jegyzõi állás betöltésére,
napi 4 órás foglalkoztatásra
Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,
– igazgatásszervezõi, vagy állam- és jogtudományi
doktori képesítés,
– minimum kétéves közigazgatási gyakorlat,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga.
Illetmény a Ktv. és az önkormányzati rendelet szerint.
A pályázat benyújtási határideje: a Belügyi Közlönyben
történõ megjelenéstõl (2008. február 7.) számított 30. nap.
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Az állás a döntést követõen azonnal betölthetõ.
Elõnyt jelent:
– saját gépjármû,
– német- vagy angolnyelv-tudás.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– önéletrajzot,
– végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentum
másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
A pályázatot Boba község polgármesterének kell benyújtani. Cím: 9542 Boba, Berzsenyi utca 1. Telefon: 06
(95) 439-001.
A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Szabó Ferenc
polgármestertõl lehet kérni, telefon: 06 (70) 314-6125.

Bõcs Község Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet
jegyzõi álláshely betöltésére
Bõcs Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének
hivatalánál a jegyzõi álláshely betöltése, valamint a feladatellátás a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény, valamint a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvényben foglaltak alapján kerül
meghatározásra.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– állam- és jogtudományi képesítés,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelentenek:
– települési önkormányzatnál szerzett közigazgatási
gyakorlat,
– két évnél hosszabb közigazgatási gyakorlat,
– anyakönyvi szakvizsga, valamint egyéb, a jegyzõi
feladatellátáshoz kapcsolódó képesítés,
– középfokú C típusú (vagy azzal egyenértékû) nyelvvizsga,
– B kategóriás gépjármû-vezetõi engedély.
A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget, szakvizsgát igazoló okiratok
másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
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– a munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai elképzeléseket,
– nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget,
– nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak a pályázatban részt vevõ személyek általi megismeréséhez hozzájárul.
Az illetmény és az egyéb juttatások megállapítása a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a
köztisztviselõket megilletõ szociális, jóléti, kulturális és
egészségügyi juttatásokról szóló helyi önkormányzati rendelet és az egységes közszolgálati szabályzat alapján történik.
Az álláshely az elbírálást követõ hónap elsõ napjától
tölthetõ be.
A kinevezés teljes munkaidõben, határozatlan idõre szól.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben történõ megjelenéstõl (2008. február 7.) számított
30. nap.
A pályázat elbírálásának határideje, rendje: a pályázat
benyújtására meghatározott határidõt követõ elsõ képviselõ-testületi ülésen – az ügyrendi bizottság véleményezése
alapján – kerül elbírálásra. A beérkezett pályázatokat az
ügyrendi bizottság bontja fel, a pályázókat vizsgálja abból
a szempontból, hogy azok a pályázati kiírás feltételeinek
megfelelnek-e, a pályázatokat véleményezi, és a polgármester terjeszti a képviselõ-testület elé.
A pályázatot zárt borítékban Bõcs község polgármesterének címezve, a Polgármesteri Hivatal címére (Nagy
László polgármester, 3574 Bõcs, Hõsök tere 1.) kell benyújtani, „Pályázat jegyzõi álláshelyre” felirattal ellátva.
A jegyzõi pályázatok felbontására a pályázati határidõ
lejártát követõ elsõ munkanapon kerül sor.
A képviselõ-testület a pályázati eljárás érvénytelenné
nyilvánításának jogát fenntartja.
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Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi
doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább két év közigazgatási gyakorlat,
– a Ktv. 7. § (7) bekezdésében elõírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.
A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó személyi adatait tartalmazó részletes szakmai önéletrajzot,
– a körjegyzõségi hivatal vezetésére vonatkozó szakmai elképzeléseket,
– iskolai végzettséget, szakképesítést tartalmazó dokumentumok hiteles másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
Az állás betöltése határozatlan idõre történõ kinevezéssel történik, a Ktv. 11/B. § (1) bekezdése alapján hat hónap
próbaidõ kikötésével.
Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján.
A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhívásnak a Belügyi Közlönyben történõ megjelenését (2008.
február 7.) követõ 30. nap.
A pályázatot zárt borítékban Köveskál község polgármesteréhez (8274 Köveskál, Fõ u. 10.) címezve, „Pályázat
jegyzõi munkakör betöltésére” jeligével ellátva kell benyújtani.
A pályázat elbírálásának határideje: Köveskál, Balatonhenye és Szentbékkálla községek önkormányzati képviselõ-testületeinek a pályázat benyújtási határidejét követõ
következõ együttes ülése.

Köveskál, Balatonhenye és Szentbékkálla községek
önkormányzati képviselõ-testületei
pályázatot hirdetnek
körjegyzõi álláshely betöltésére
A pályázat kiírására a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 36. § (1) bekezdése,
valamint a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény (Ktv.) 8. § és 10. §-a alapján kerül sor.
Betöltendõ munkakör: Köveskál, Balatonhenye és
Szentbékkálla községek körjegyzõi feladatainak ellátása.
A körjegyzõ feladatait az Ötv. 36. § (2) bekezdése határozza meg.

Az állás a képviselõ-testületek döntését követõen azonnal betölthetõ.
A képviselõ-testületek fenntartják a jogot, hogy a beérkezett pályázatokkal kapcsolatban érvénytelennek nyilvánítsák a kiírt pályázatot.
A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítást Sebestyén Zoltán polgármestertõl kérhetõ a 06 (87)
568-013-as telefonszámon.
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Szeghalom Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalának címzetes fõjegyzõje
pályázatot hirdet
kulturális és közoktatási ügyintézõ munkakör
betöltésére
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A pályázat benyújtásának helye: Szeghalom Város Polgármesteri Hivatal címzetes fõjegyzõje, 5520 Szeghalom,
Szabadság tér 4–8. Telefon: (66) 371-412.

A munkakör határozatlan idõtartamra szól, 6 hónap próbaidõ kikötésével.
Ellátandó fõbb feladatok:
– a jegyzõ hatáskörébe utalt nevelési-oktatási, közmûvelõdési, közgyûjteményi, mûvészeti, sport- és más kulturális tevékenységgel kapcsolatos feladatok,
– folyamatos kapcsolattartás az önkormányzat oktatási,
közmûvelési intézményeivel,
– az intézmények tevékenységével kapcsolatos értékelési, elemzési feladatokban való közremûködés,
– közremûködik feladatkörét érintõen a képviselõ-testület elé kerülõ elõterjesztések elkészítésében,
– önkormányzati rendezvények és ünnepségek szervezése,
– sajtó-, média- és nemzetközi kapcsolatok.
A munkakör betöltésének feltételei:
– egyetemi szintû jogász, közgazdasági, természettudományi, bölcsészettudományi, hittudományi, mûvészeti
felsõoktatásban szerzett szakképzettség. Fõiskolai szintû
pedagógus, hittudományi, mûvész, közmûvelõdési, közgyûjteményi, államigazgatási felsõoktatásban szerzett
szakképzettség, egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettség
és az OKJ szerint: felsõfokú közmûvelõdési, közgyûjteményi szakképesítés.
Elõnyt jelent:
– közigazgatási szakmai gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga megléte.
Illetmény és egyéb juttatások megállapítása: a köztisztviselõk jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi
XXIII. törvény alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben történõ megjelenéstõl (2008. február 7.) számított
30. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtás határidejétõl számított 30 napon belül.
Az álláshely 2008. június 1-jétõl tölthetõ be.
A pályázatokról a kinevezési jogkör gyakorlója (címzetes fõjegyzõ) a polgármester egyetértésével dönt.

Szervezeti hírek
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
ALAPÍTÓ OKIRATA
A Magyar Mûvelõdési Intézet
és Képzõmûvészeti Lektorátus
alapító okirata
A közfeladat-ellátás hatékony szervezeti kereteinek kialakítása érdekében, a Képzõ- és Iparmûvészeti Lektorátusnak, mint központi költségvetési szervnek az egyidejû
megszüntetésével, feladatainak a Magyar Mûvelõdési Intézetbe integrálásával a Magyar Mûvelõdési Intézet elnevezését és alapító okiratát módosítom, és egységes szerkezetbe foglalt szövegét – 2007. január 1-jei hatálybalépéssel, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 89. §-ának (1) bekezdése,
valamint az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. §-ának felhatalmazása alapján, az Áht. 88. § (2) bekezdése értelmében a
pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõk szerint
állapítom meg:

I.
Általános rendelkezések
1. A központi költségvetési szerv hivatalos neve: Magyar Mûvelõdési Intézet és Képzõmûvészeti Lektorátus
(továbbiakban: MMIKL).
2. Rövidített elnevezése: MMIKL
3. Angol nyelvû megnevezése: Hungarian Institute for
Culture and Art
4. Székhelye: Budapest, I. kerület, Corvin tér 8.
5. Telephelyek:
Továbbképzõ Ház, Balatonalmádi, Martinovics u. 18.
Képzõ- és Iparmûvészeti Lektorátus: 1014 Budapest,
Úri u. 54–56.
6. Alapítója: oktatási és kulturális miniszter jogelõdje
7. Alapítás éve: 1946
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8. Felügyeleti szerve: Oktatási és Kulturális Minisztérium
9. Gazdálkodási jogköre: önállóan gazdálkodó, elõirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezõ, kincstári körbe tartozó központi költségvetési szerv.

II.
Az MMIKL alaptevékenysége
1. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban: OKM) háttérintézményeként mûködõ közmûvelõdési
és alkotómûvészeti intézmény:
a) a kulturális értékek megõrzése és közvetítése érdekében közmûvelõdési szakmai tanácsadást és szolgáltatást,
kutatási, kutatásszervezési tevékenységet végez, oktatási
és oktatásszervezési, valamint regionális közkulturális feladatokat lát el, szakkönyvtárat és országos információs
rendszert mûködtet, dokumentációt és adatbázist kezel, továbbá
b) a vizuális kultúra fejlesztése és az alkotói tevékenység támogatása érdekében a képzõmûvészeti, iparmûvészeti és fotómûvészeti területen szakvéleményezõ, pályázatlebonyolító feladatokat teljesít, és kortárs mûvészeti
dokumentációs és kutatói tevékenységet lát el.
2. Közmûvelõdési állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
a) hozzájárul a közkultúra, a közmûvelõdés tartalmi tevékenységének (az amatõr mûvészeti mozgalmak és csoportok, az öntevékeny mûvelõdõ közösségek, az ismeretterjesztés, az iskolán kívüli képzés, az alkotó tevékenységek, a szabadidõ kulturált eltöltése) és szervezeti keretének (közmûvelõdési intézmények és közösségi színterek, a
közmûvelõdési tevékenységet végzõ társadalmi, nonprofit
és gazdasági szervezetek) folyamatos fejlõdéséhez, a kultúra regionális szervezeteinek mûködtetéséhez;
b) sajátos eszközökkel segíti a közmûvelõdési feladatellátás korszerûsítését;
c) hozzájárul az országos döntés-elõkészítés szakszerûségéhez;
d) kutatási, kutatásszervezési tevékenységével szerepet
vállal a közkultúra, a közmûvelõdés sajátosságainak, változásainak feltárásában;
e) a kihívások és az összefüggések bemutatásával segíti
a hatékony, a partnerségen alapuló fejlesztést, a nemzeti, a
hazai kisebbségi, a határon túli magyar és az egyetemes
kultúra értékeinek megõrzését, gazdagítását és ismertté tételét.
3. Alkotómûvészeti állami feladatként ellátja:
a) Képzõmûvészeti vagy iparmûvészeti alkotás közterületen, állami, önkormányzati tulajdonban levõ épületen
vagy épületben történõ elhelyezése, áthelyezése, restaurálása és lebontása esetén döntést elõkészítõ mûvészeti szakvéleményt ad. Kezeli a közösségi célú képzõmûvészeti és
iparmûvészeti beruházások keretében létrejövõ mûvészeti
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alkotások támogatására az OKM költségvetésében biztosított központi beruházási keretet;
b) Szakvéleményezi a helyi címerekben, zászlókon,
díszpolgári címmel adott okiratokban alkalmazott jelképek tervét;
c) A képzõmûvészet, iparmûvészet, fotómûvészet területén, a vizuális és tárgykultúra egyéb ágazataiban a pályázatok kiírásában közremûködik, megbízásra ellátja a lebonyolítással és az elbírálással kapcsolatos feladatokat, különös tekintettel a Nemzeti Emlékezet Program pályázataira;
d) Felkérés alapján mûvészeti szakvéleményt ad a képzõmûvészeti, iparmûvészeti, ipari tervezõ mûvészeti és fotómûvészeti alkotások beszerzésével, felhasználásával,
forgalomba hozatalával, kiállításával kapcsolatban, közremûködik a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó mûvészeti alkotások szakmai minõsítésében;
e) Mûvészeti szakvéleményben elbírálja és zsûriszámmal látja el az egyedi, vagy meghatározott példányban,
kézmûves technikával elõállított iparmûvészeti termékeket;
f) Mûvészeti szakvéleményt ad ki a társasági adó hatálya alá esõ adózók számára a minõsített, az adóalapot
csökkentõ képzõmûvészeti vásárlásaikról;
g) Szakvéleményt ad ki a társasági adó hatálya alá esõ
adózók számára a minõsített, az adóalapot csökkentõ képzõmûvészeti vásárlásaikról;
h) Részt vesz a szakági képzõmûvészeti, iparmûvészeti,
fotómûvészeti kiállítások, biennálék elõkészítésében,
szervezésében, bírálatában;
i) Szervezi, pénzügyileg bonyolítja, gondozza és dokumentálja az OKM fiatal alkotómûvészek és mûvészettörténészek pályakezdését segítõ ösztöndíjpályázatait, a mûtárgyvásárlási pályázati keretét, középdíjaihoz tartozó érmek és kisplasztikák tervezését és kivitelezését; ellátja a
Ferenczy Noémi-díj, a Munkácsy-díj és a Németh Lajos-díj odaítélésének szakmai elõkészítési, koordinációs
feladatait; lebonyolítja a Római Magyar Akadémia képzõmûvészeti ösztöndíjpályázatát.
j) Felelõs az OKM hatáskörébe tartozó 1445. nyilvántartási számú kiállítási statisztika elkészítéséért;
k) Dokumentációs tevékenysége körében gyûjti, õrzi,
rögzíti, feldolgozza és közreadja a kortárs képzõmûvészet,
iparmûvészet, ipari tervezõmûvészet, fotómûvészet és határterületei adatait és dokumentumait, összeállítja és gondozza a kortárs alkotómûvészek teljes körû szakmai adatbázisát;
l) Biztosítja a kortárs alkotómûvészet dokumentációs
anyagának kutathatóságát, információt szolgáltat, szakkönyvtárat mûködtet, az alaptevékenységhez közvetlenül
kapcsolódó szakmai kiadványokat jelentet meg;
m) Együttmûködik a hazai dokumentációs fórumokkal,
múzeumokkal, a szakmai szervezetekkel, a kortárs magyar
mûvészet alkotóinak és alkotásainak megismertetéséért
és elismeréséért külföldi szakmai kapcsolatokat ápol és
épít ki.
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4. Az MMIKL állami alaptevékenysége a TEÁOR szerinti megjelöléssel:
22.11
könyvkiadás
22.13
idõszaki kiadvány kiadása
22.14
hangfelvétel-kiadás
22.15
egyéb kiadás
72.30
adatfeldolgozás
72.40
adatbázis-tevékenység, online kiadás
73.20
humán kutatás és fejlesztés
74.13
piac- és közvélemény-kutatás
74.14
üzletviteli tanácsadás
74.11
jogi tevékenység
74.87
máshová nem sorolt, egyéb gazdasági
szolgáltatás
80.42
máshová nem sorolt egyéb felnõttés egyéb oktatás
92.31
alkotó és elõadó-mûvészet
91.33
máshová nem sorolt egyéb közösségi,
társadalmi tevékenység
92.51
könyvtári, levéltári tevékenység
92.52
múzeumi tevékenység, kulturális örökség
védelme
92.60
máshová nem sorolható egyéb szabadidõs
tevékenység
5. Alapvetõ szakfeladat: 921 716 Egyéb mûvészeti tevékenység
6. Szakágazati besorolás: 923 100 Alkotó és elõadómûvészet

III.
Az MMIKL vállalkozási tevékenysége
Az MMIKL vállalkozási tevékenységet nem folytat.

IV.
Az MMIKL mûködése
1. Az MMIKL élén fõigazgató áll, akit pályázat útján
– határozott idõre – az oktatási és kulturális miniszter (továbbiakban: miniszter) bíz meg, illetve vonja vissza megbízását (szükség esetén nevezi ki és menti fel), valamint
gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.
2. A fõigazgató munkáját szakmai igazgatók és a gazdasági vezetõ segíti. A gazdasági vezetõt pályázat útján – határozatlan idõre – a fõigazgató javaslatára a miniszter bíz-
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za meg, valamint vonja vissza megbízását (szükség esetén
nevezi ki és menti fel).
3. Az MMIKL alkalmazottai a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény hatálya alá tartoznak. Felettük a munkáltatói jogokat – a jogszabályok és a
jelen alapító okirat rendelkezéseinek figyelembevételével – a fõigazgató gyakorolja.
4. Az MMIKL szervezeti felépítését és mûködésének
rendjét, a vezetõk közötti feladatmegosztást, a belsõ és
külsõ kapcsolatokra vonatkozó további jogszabályok által
elõírt rendelkezéseket a Szervezeti és mûködési szabályzat
(a továbbiakban: SZMSZ) határozza meg. A fõigazgató
köteles az SZMSZ-t és mellékleteit, továbbá annak módosításait az alapító okirat hatályba lépését követõ 60 napon
belül elkészíteni és a miniszterhez jóváhagyás céljából felterjeszteni.
5. Az MMIKL alaptevékenységét az OKM belsõ szabályzata szerint jóváhagyott munkaterv alapján végzi.

V.
Az MMIKL gazdálkodása
1. Az MMIKL önállóan gazdálkodó, az elõirányzatok
feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezõ központi költségvetési szerv, amelynek
költségvetése az OKM fejezetén belül elkülönítetten szerepel.
2. Az MMIKL-nek a Képzõ- és Iparmûvészeti Lektorátus a részjogkörû költségvetési egységét képezi.
3. Az MMIKL feladatainak ellátásához rendelkezésre
álló vagyon az állam tulajdonában áll, amellyel kapcsolatban – a Kincstári Vagyoni Igazgatósággal kötött megállapodásban foglaltak szerint – gyakorolja a vagyonkezelõi
jogokat.

VI.
Záró rendelkezések
A jelen alapító okirat a Kulturális Közlönyben történõ
közzététele napján lép hatályba, hatálybalépésével egyidejûleg a Magyar Mûvelõdési Intézet 17093-2/2006. számú
alapító okirata hatályát veszti.
Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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II. FÕRÉSZ: Hivatali igazgatás
ÁLLAMI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉRE KIÍRT PÁLYÁZAT EREDMÉNYE
A Kincstári Vagyoni Igazgatóság megbízásából a Debreceni Egyetem által a vagyonkezelésében lévõ Kisújszállás,
Orgona u. 6. szám alatti, 493/1. helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlan értékesítésére kiírt, a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjének 2008. január 4-én megjelent 2008/1. számában közzétett nyilvános pályázata eredménytelenül zárult.

AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK VIZSGÁLATAI
Összefoglaló
a Szabad Demokraták Szövetsége – a Magyar Liberális Párt 2005–2006. évi gazdálkodása törvényességének
ellenõrzésérõl (0748)
A Párt a vizsgált évek gazdálkodási beszámolóit a párttörvényben elõírt határidõn belül és formában, a Magyar Közlönyben és internetes honlapján nyilvánosságra hozta. A közzétett beszámolók lényeges hibák miatt nem adtak megbízható és valós képet a Párt 2005–2006. évi gazdálkodásáról. A beszámolókban értékelés hiányában nem tüntették fel a
kedvezményes önkormányzati ingatlanhasználatból adódó nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékét, nem szerepeltették a könyvvezetéssel egyezõen a kapott és visszafizetett tagi kölcsönök összegét. A Párt az éves beszámolók összeállítása során megsértette a számviteli törvényben szabályozott teljesség, valódiság és lényegesség számviteli alapelveket. Az
éves beszámolók bevételei és kiadásai a fõösszegre vetítve 2005-ben 7,3%, illetve 7,8%, 2006-ban 4,1%, illetve 4,4% hibát tartalmaztak. A Párt a helyszíni ellenõrzés megállapításai alapján a hibákat kijavította, a 2005. és 2006. évi beszámolókat ismételten elkészítette és a Magyar Közlöny 148. számában, valamint az internetes honlapján közzétette.
A Párt a számviteli törvény elõírásai alapján kiadott számviteli szabályzatait az ÁSZ felhívására módosította 2006. január 1-jei hatállyal, de a módosítás hiányosan, ellentmondásosan történt. A számviteli politika csak részben tartalmazta
az egyes beszámoló sorokhoz tartozó fõkönyvi számlák megjelölését; az amortizáció elszámolását a törvény elõírásaitól
eltérõen szabályozta. A pénzkezelési szabályzat nem rendelkezett a területi irodák bankszámlái, valamint az elkülönített
bankszámlák forgalmának szabályozásáról. Az eszközök és források értékelési szabályzata továbbra sem határozta meg
a részletes értékelési eljárásokat, módszereket; a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékelési szabályait. A számlarend
nem felelt meg a törvény követelményeinek, mivel nem jelölt ki számlát a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulások nyilvántartására; nem határozta meg a kerületi és területi irodákkal szembeni követelés számláinak tartalmát; nem érvényesítette
maradéktalanul a költségnemenkénti könyvelés követelményét; hibásan rendelkezett az árvízkárok enyhítésére, továbbadási céllal gyûjtött adományoknak, adományok helyett egyéb bevételek közötti elszámolásáról.
A szabályozási hiányosságok a könyvvezetésben lényeges beszámolási hibákhoz vezettek. A kettõs könyvvitelben
nem érvényesítették a számviteli törvényben elõírt teljesség, valódiság és következetesség elvét. A zárlati munkálatokat
sem végezték szabályszerûen a fõkönyvi és analitikai egyeztetések, leltárkiértékelési hiányosságok, valamint a záró mérleg számlahasználatának mellõzése miatt. A Párt vagyoni helyzetére volt hatással, hogy a tárgyi eszközök után terv szerinti értékcsökkenést és az értékhatár alatti tárgyi eszközök egy összegû leírását nem számolták el, valamint a 2005-ben
leselejtezett számítástechnikai eszköz, továbbá korábban beváltott értékpapír nyilvántartásból való kivezetését elmulasztották. A helyszíni ellenõrzést követõen a feltárt hibákat, a számviteli szolgáltatást végzõ, képesítéssel rendelkezõ
külsõ vállalkozó önellenõrzéssel helyesbítette.
Az analitikus nyilvántartások hibái a szabályozás elégtelenségébõl, a belsõ elõírások figyelmen kívül hagyásából
eredtek. Az immateriális javak és tárgyi eszközök nyilvántartásából hiányoztak kötelezõen elõírt adatok. A pénzkezelési
szabályzat elõírása ellenére négy helyi szervezet nem vezetett idõszaki pénztárjelentést. Az elszámolási elõlegek analitikus nyilvántartását hiányosan vezették. A repülõjegyeket nem vették szigorú számadású nyilvántartásba.
A bizonylati elv és fegyelem számviteli törvénnyel összhangban meghatározott elõírásai az ÁSZ elõzõ felhívása ellenére hiányosan érvényesültek. A könyvelésben összességében 182 ezer Ft pénzforgalmat bizonylatok nem igazoltak, a
nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásokat elmulasztották bizonylatolni. A bizonylatolás alaki és tartalmi követelményei
közül az utalványozás 2005-ben a bizonylatok 16,6%-án, 2006-ban 10,7%-án nem volt szabályszerû. A bizonylatok
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12%-áról hiányzott az ellenõr, a pénztáros, a befizetõ aláírása, teljeskörûen elmaradt a könyvelés idõpontjának feltüntetése. A kiküldetési rendelvények 81%-a, az útnyilvántartások 30%-a nem felelt meg az szja-törvényben elõírt adattartalomnak. Az ellenõrzés jogosulatlan kifizetést nem tapasztalt.
A Párt gazdálkodó bevételszerzõ tevékenysége során könyvviteli nyilvántartásai szerint betartotta a párttörvényben
elõírt gazdálkodási tilalmakat és forrásszerzési korlátozásokat. A gazdálkodó tevékenység jogszerûségét a vizsgált dokumentumok igazolták.
A személyi jellegû kifizetések körében a jövedelmeket szabályszerû munkaszerzõdések alapján központilag számfejtették. Az alkalmazottak részére adómentes értékhatárig étkezési utalványt biztosítottak. Az elõzõ ÁSZ-ellenõrzés felhívása alapján a magántulajdonú gépkocsik hivatali célú használatának szabályozását 2006. január 1-jétõl az szja-törvénnyel összhangba hozták, de a költségelszámolást a korábban kifogásolt elrendelési és adathibákkal bizonylatolták.
A kiküldetési rendelvényeken és útnyilvántartásokon elszámolt futásteljesítményt az országos szervezõ utólag hivatalos
útnak igazolta. A hivatalos célú költségtérítés az igazolás nélkül elszámolható, adómentes értékhatárra figyelemmel teljesült.
A költségvetési kötelezettségeket szabályszerûen elõírták, havi rendszerességgel bevallották és befizették. A Párt
munkáltatói jogkörében folyamatosan eleget tett a társadalombiztosításról és az egészségügyi ellátásról, valamint a személyi jövedelemadóról és az adózás rendjérõl szóló hatályos törvényi elõírásoknak. A Párt a tulajdonában álló gépkocsik
után az szja-törvényben elõírt cégautóadót és a kapcsolódó járulékokat szabályszerûen bevallotta és megfizette. A külföldi kiküldetések napi díját a személyi jövedelemadó és az egészségügyi hozzájárulás bevallásával, illetve befizetésével
folyósította. A hiteles folyószámla-kivonatok szerint a Pártnak adó- és járuléktartozása nem volt. A külföldi utazásokkal
összefüggõ 80 ezer Ft természetbeni juttatást terhelõ adót és járulékot a helyszíni ellenõrzés észrevételére önellenõrzéssel megállapították.
A belsõ ellenõrzési rendszert a Párt hatályos alapszabálya, számviteli szabályzatai a gazdálkodási sajátosságokkal
összhangban szabályozták. A választott Számvizsgáló Bizottság munkatervi feladatait ügyrendjének megfelelõen tervezte, közzététel elõtt véleményezte az elõzõ évi gazdálkodásról szóló beszámolót és a költségvetést. A munkaterveiben
szereplõ célvizsgálatok végrehajtását az ügyrendben elõírt dokumentumok nem igazolták. A szabályozott folyamatba
épített ellenõrzés hiányosan valósult meg. A pénzkezelési szabályzat elõírása ellenére pénztárellenõrt nem jelöltek ki,
szabályszerû pénztárellenõrzést nem dokumentáltak. A belsõkontroll-tevékenység elégtelen mûködése nem tárta fel a
lényeges hibákat, a hatályos jogszabályok érvényesülésének hiányát, nem követték nyomon az elõzõ ÁSZ-jelentés felhívásának végrehajtását. A helyszíni ellenõrzés megállapításainak hasznosítása mellett az ÁSZ elnöke felhívta a figyelmet
a számviteli szabályzatok kiegészítésére, az analitikus nyilvántartások elõírásszerû vezetésére, a zárlati munkák szabályszerû elvégzésére, a bizonylati fegyelem betartatására, valamint a belsõ ellenõrzés elõírásszerû és hatékony mûködtetésére.
Az elkészített jelentés az interneten a www.asz.hu címen olvasható.
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HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közleménye

Közlemények
A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
3/2008. (I. 7.) MVH
közleménye
a 153/2007. (XII. 22.) FVM rendelet alapján nyújtható egyes méhészeti támogatások igénybevételének
feltételeirõl

I. A támogatások igénybevételének általános feltételei
A Bizottság 2004. április 29-i, a méhészeti termékek termelésének és forgalmazásának általános feltételeit javító intézkedésekrõl szóló 797/2004/EK tanácsi rendelet végrehajtásának részletes szabályairól szóló 917/2004/EK rendelete,
továbbá a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján 2007/2008. évi végrehajtási idõszakban nyújtott méhészeti támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 153/2007. (XII. 22.) FVM rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
alapján az alábbi jogcímekre támogatás vehetõ igénybe:
1. a méhészeti képzés országos koordinálásához, valamint méhegészségügyi ismeretek gyûjtéséhez és terjesztéséhez,
2. regionális rendezvények, kongresszusok szervezéséhez, az azokon való részvételhez, nemzetközi rendezvényen
való részvételhez és elméleti ismeretterjesztéshez,
3. szaktanácsadó-hálózat mûködtetéséhez,
4. bemutató méhészetek látogatásához,
5. varroa atka elleni gyógyszeres védekezéshez 1,
6. varroa atka elleni alternatív védekezéshez és a kapcsolódó ellenõrzõ rendszer mûködtetéséhez;
7. kaptárak, méhészeti felszerelések azonosítási rendszerének kialakításához, a rendszer fenntartásához,
8. vándoroltatáshoz szükséges új eszközök beszerzéséhez,
9. a méz fizikai-kémiai tulajdonságainak elemzéséhez,
10. a méz fizikai-kémiai tulajdonságai elemzését szolgáló labormûszer beszerzéséhez,
11. a méhcsaládok számának szinten tartásához.
Támogatási kérelmet olyan ügyfél nyújthat be, aki/amely eleget tett a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint
halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény
28. §-ában elõírt regisztrációs kötelezettségének. A regisztrációs kérelem legkésõbb a támogatási kérelemmel egyidejûleg nyújtható be az 1. számú melléklet szerinti G001 számú nyomtatványon.
Támogatási kérelem jogcímenként külön nyújtható be a Közlemény 2. számú mellékletét képezõ B1040 számú Fõlap
megfelelõ intézkedésének megjelölésével.

1

A támogatási kérelem formanyomtatványát, valamint a jogcímre vonatkozó részletes feltételeket az MVH 1/2008. (I. 3.) számú közleménye tartalmazza.
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II. A támogatások igénybevételének részletes feltételei
A benyújtott támogatási kérelmekhez mellékelni kell a Rendeletben meghatározott elszámolható költségekrõl szóló
számlák és egyéb bizonylatok, valamint a tényleges kifizetéseket igazoló bizonylatok másolati példányait. Ezen igazoló
dokumentumokat a Közlemény 3. számú mellékletét képezõ B1041 számú Betétlap (Számlaösszesítõ), a „Szaktanácsadói-hálózat mûködtetésének támogatása” esetén a Közlemény 4. számú mellékletét képezõ B1047 számú Betétlap
(Szaktanácsadói számlaösszesítõ) szerinti számlaösszesítõben kell felsorolni abban az esetben, ha több számla, illetve
bizonylat kerül benyújtásra.
A Magyarországon kibocsátott számlák kizárólag abban az esetben fogadhatók el, amennyiben megfelelnek a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény, valamint az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény elõírásainak.

1. A méhészeti képzés országos koordinálása, valamint méhegészségügyi ismeretek gyûjtése és terjesztése
A támogatást az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (a továbbiakban: OMME) igényelheti. A támogatási kérelem tárgyát képezõ idõszak nem haladhatja meg az egy naptári hónapot, ez alól kivételt képez a méhegészségügyi ismeretek gyûjtése és terjesztése kapcsán beadott támogatási kérelem.
Benyújtandó dokumentumok:
– a Rendelet 5. §-ának (4) bekezdésében elõírt mellékletek;
– a Közlemény 2. számú mellékletét képezõ B1040 számú Fõlap;
– a Közlemény 5. számú melléklete szerinti B1042 számú Betétlap (Elszámolási összesítõ);
– a Közlemény 3. számú melléklete szerinti B1041 számú Betétlap;
– jármûhasználat esetén útnyilvántartással alátámasztott (az APEH norma szerint számított) elszámolás és/vagy az
OMME nevére kiállított, a koordinátor aláírásával hitelesített helyi közlekedésre használt bérlet, vonaljegy eredeti, illetve a számla másolati példánya.
A koordinátor által készített havi jelentésnek tartalmaznia kell az irodaszerek felhasználását, továbbá a tárgyhavi
eredmények értékelését.

2. Regionális rendezvények, kongresszusok szervezése, az azokon való részvétel, nemzetközi rendezvényen való
részvétel és elméleti ismeretterjesztés
E jogcím keretében:
– Régiós rendezvénynek tekintendõ minden olyan Magyarország területén, regionális szinten szervezett szakmai rendezvény, amelynek célja szakmai ismeretek és új információk átadása, méhészeti eszközök bemutatása, függetlenül attól, hogy a rendezvényen részt vesz külföldi elõadó, vagy kiállító is.
– Nemzetközi szeminárium, kongresszus minden nagyobb szabású, az ágazatot érintõ fontosabb eseményeket és új
eredményeket tárgyaló tanácskozás, amelyen több ország képviselõi vesznek részt, és amelyen a résztvevõk az egyes
országokat egységesen képviselik.
– Minden olyan kiállítás, vásár, amelyen több ország képviselõi vesznek részt, és amelyen az egyes országok résztvevõi – beleértve Magyarországot is – egységes arculattal jelennek meg, nemzetközi rendezvénynek minõsülnek.
A támogatás igénybevételére az adott program költségviselõ szervezõje, nemzetközi rendezvényen való részvétel,
valamint a szaktanácsadó-hálózat ismeretbõvítése (továbbiakban együttesen: rendezvény) esetén az OMME (a továbbiakban együttesen: rendezvény költségviselõ szervezõje) jogosult.
A rendezvény költségviselõ szervezõje köteles a rendezvény idõpontjáról, idõtartamáról, valamint annak helyszínérõl
az MVH-t elõzetesen értesíteni. A bejelentést az e Közlemény 6. számú mellékletében szereplõ B1043 számú Betétlapon
(Rendezvénybejelentõ lap) kell megtenni személyesen vagy faxon, legkésõbb a rendezvény idõpontját megelõzõ
5. munkanapig beérkezõen.
Azon bejelentések, amelyek nem tartalmazzák legalább a rendezvény helyét és idõpontját, hiányosnak tekintendõk.
Hiányosan vagy határidõn túl benyújtott bejelentés, valamint a benyújtás elmulasztása esetén az érintett rendezvény(ek) költségei nem számolhatók el.
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A Rendelet 6. §-ának (5), illetve (8) bekezdése szerinti elszámolható költségek a rendezvény költségviselõ szervezõje
nevére kiállított bizonylatok, továbbá a (7) és (9) bekezdés szerinti dokumentumok benyújtása mellett az alábbiak szerint
támogathatók:
– tárgyi eszközök, valamint épülethelyiség bérlése:
= a rendezvény megrendezésének helyszínén igénybe vett tárgyi eszköz, épület, illetve helyiség bérlése támogatható,
= az elszámoláshoz csatolni szükséges – minden, 20 000 forintot meghaladó terembérleti díj esetében – a bérbeadó
és a rendezvény költségviselõ szervezõje (bérbevevõ) között létrejött szerzõdés másolati példányát;
– hirdetési költségek:
= hirdetésben a rendezvény megrendezésével, a programok leírásával kapcsolatos információk szerepelhetnek,
reklámok nem fogadhatóak el,
= a hirdetések költségeiként az alábbiak számolhatók el:
• figyelembe kell venni a hirdetési felület vásárlásának költségeit, a megjelenések számát,
• egyéb technikai költségek (arculatterv, grafika, szerkesztés, nemzetközi rendezvények esetén fordítási költségek), amennyiben a hirdetési anyagokat a rendezvény költségviselõ szervezõjétõl független cég szerzõdés
alapján végzi,
• az írott, audiovizuális és elektronikus sajtóban (internet) megjelentetett hirdetések másolatát az elszámoláshoz
csatolni szükséges;
A hirdetésnek tartalmaznia kell a rendezvény helyszínét, idõpontját, szakmai program megnevezését. Kizárólag a szakmai programokat tartalmazó hirdetések támogatóak;
– tárgyi eszközök szállítási költségei:
= csak a rendezvény megrendezéséhez kapcsolódó szállítási költségek támogathatók,
= a bérelt eszközök szállítási költsége nem támogatható, amennyiben a bérleti díj a szállítás költségeit tartalmazza
(vagy ha a szállítás ingyenes),
= az elszámoláshoz csatolni szükséges a szállítóval kötött szerzõdés másolati példányát,
= amennyiben a szállítást a rendezvény költségviselõ szervezõje saját maga biztosítja, a megtett utakra nyújtható
útnyilvántartás alapján térítés, amennyiben az olcsóbb, mint szállítmányozó cég igénybevétele; ennek igazolására legalább három ajánlat bekérése szükséges, amelyeket a támogatási kérelem mellékleteként szintén csatolni
kell,
= a szállítás bérelt gépjármûvel is történhet, amennyiben annak költsége nem haladja meg a fentebb felsoroltak
költségeit; ebben az esetben a gépjármû bérleti díja (bérleti szerzõdéssel igazolva), és az útnyilvántartással igazolt üzemanyagköltségek számolhatók el;
– elõadói díjak:
= megbízási vagy vállalkozói szerzõdés alapján számolhatók el,
= az elszámoláshoz csatolni szükséges a rendezvény programját, az elõadó által készített és általa aláírt elõadás tematikáját, továbbá a Közlemény 8. számú melléklete szerinti összesítést, amely tartalmazza a kapcsolódó költségek elõadók szerinti részletezését,
= a méhészeti képzés koordinátora munkakörében, illetve a szaktanácsadók elõadásaihoz kapcsolódó költségek
e jogcím keretében nem támogathatóak;
– szállás- és étkezési költségek:
= a költségviselõ nevére kiállított számlák alapján számolhatóak el. A számlákhoz mellékelni kell egy nyilatkozatot, amelynek tartalmaznia kell a szállóvendégek, és/vagy az étkezést igénybe vevõk nevét;
– utazási költségek:
= belföldi rendezvények esetén kizárólag a meghívott elõadók utazási költségei számolhatók el:
• saját gépjármû használata esetén az útnyilvántartás alapján, vagy az APEH norma szerint számolt utazási költségek,
• tömegközlekedés esetén a helyközi utazást igazoló bizonylatok benyújtásával (vonatjegy, buszjegy), vagy
költségviselõ nevére kiállított számla alapján,
= nemzetközi rendezvények esetén az elszámoláshoz csatolni szükséges a beszállókártyával igazolt turistaosztályra szóló repülõjegyet vagy vonatjegyet;
– napidíjak;
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– rendezvény-részvételi díjak:
= helydíj/regisztrációs díj:
• az elszámoláshoz csatolni szükséges a regisztrációs díj, valamint a helydíj összegét igazoló bizonylatokat;
= standdíj:
• a stand bérletére vonatkozó szerzõdést vagy más igazoló dokumentumot az elszámoláshoz csatolni szükséges,
• a szerzõdésnek tartalmaznia kell legalább a stand méretét, elhelyezkedését (sor-, szigetstand) és árát;
– pavilonbérlés költségei:
= a szakosodott cégek (kivitelezõ) szolgáltatásához, valamint a standok felszereltségének (víz, telefon, áram), karbantartásának (takarítás, szemétszállítás stb.) biztosításához kapcsolódó költségek számolhatók el – a bérleti
szerzõdés alapján – a bérleti díjban lévõ költségek összegének levonásával.
Az alábbi költségek nem számolhatók el:
– dekoráció költségei;
– reklámköltségek;
– a termékbemutatókhoz, kóstoltatásokhoz szükséges alapanyagok;
– nem a rendezvény megszervezéséhez kapcsolódó költségek, mint például:
= promóciós anyagok,
= fellépõk, mûsorvezetõk tiszteletdíjai,
= jutalmak, díjak költségei.
–
–
–
–
–
–

Benyújtandó dokumentumok:
a Rendelet 6. §-ának (7) és (9) bekezdésében elõírt mellékletek;
a Közlemény 2. számú mellékletét képezõ B1040 számú Fõlap;
a Közlemény 7. számú melléklete szerinti B1044 számú Betétlap (Elszámolási összesítõ);
a Közlemény 3. számú melléklete szerinti B1041 számú Betétlap;
a Közlemény 8. számú melléklete szerinti B1045 számú Betétlap (Elõadói összesítõ).

3. Szaktanácsadó-hálózat mûködtetése
A támogatás igénybevételére az OMME jogosult. A Rendelet 7. §-ának (3) bekezdése szerinti elszámolható költségek
az alábbiak szerint támogathatók:
– Az elszámolás üzemanyag-vásárlásnál:
= szaktanácsadók esetén útnyilvántartás,
= a vezetõ szaktanácsadó esetén az OMME nevére kiállított számlák alapján történik.
A szaktanácsadók által elkészített havi jelentéseknek tartalmazniuk kell az irodaszerek és nyomtatványok felhasználásának ismertetését is.
A számítástechnikai eszközök és irodagépek javítási költségei csak abban az esetben számolhatók el, amennyiben a
javítás indokolt és nem térítésmentes (pl. garanciális javítás).
Benyújtandó dokumentumok:
– a Rendelet 7. § (4) bekezdésében elõírt mellékletek;
– a Közlemény 2. számú mellékletét képezõ B1040 számú Fõlap;
– a Közlemény 9. számú melléklete szerinti B1046 számú Betétlap (Elszámolási összesítõ);
– a Közlemény 4. számú melléklete szerinti B1047 számú Betétlap.
A Közlemény 4. számú melléklete szerinti B1047 számú számlaösszesítõt szaktanácsadónként külön-külön szükséges
benyújtani.
4. Bemutató méhészetek látogatása
A támogatásra az OMME, illetve tagszervezetei jogosultak. A kérelmezõ köteles a bemutató idõpontjáról, idõtartamáról, valamint annak helyszínérõl az MVH-t elõzetesen értesíteni. A bejelentést az e Közlemény 6. számú melléklete
szerinti B1043 számú Betétlapon (Rendezvénybejelentõ lap) kell megtenni személyesen vagy faxon, legkésõbb a rendezvény idõpontját megelõzõ 5. munkanapig beérkezõen.
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Hiányosan vagy határidõn túl megtett bejelentés, valamint a benyújtás elmulasztása esetén az érintett bemutató(k)
költségei nem számolhatók el.
A támogatási kérelemhez
– bérelt gépjármû esetén menetlevéllel alátámasztott útnyilvántartást, az utazók létszámának megjelölésével,
– saját gépjármû használata esetén útnyilvántartással alátámasztott (az APEH norma szerint számított) elszámolást,
– tömegközlekedés esetén a helyközi utazást igazoló bizonylatokat (vonatjegy, buszjegy), valamint a szervezõ nevére kiállított számlákat kell mellékelni.
A résztvevõk szállásköltsége a támogatási kérelemhez mellékelt jelenléti ív alapján számolható el a 2. alpontban leírtak szerint.
Benyújtandó dokumentumok:
– a Rendelet 8. §-ának (4) bekezdésében elõírt mellékletek;
– a Közlemény 2. számú mellékletét képezõ B1040 számú Fõlap;
– a Közlemény 10. számú melléklete szerinti B1049 számú Betétlap (Elszámolási összesítõ);
– a Közlemény 3. számú melléklete szerinti B1041 számú Betétlap.

5. Varroa atka elleni gyógyszeres védekezés
A támogatási kérelem formanyomtatványát, valamint a jogcímre vonatkozó részletes feltételeket az MVH 1/2008.
(I. 3.) számú Közleménye tartalmazza.

6. Varroa atka elleni alternatív védekezés és a kapcsolódó ellenõrzõ rendszer mûködtetése
A támogatás igénybevételére az OMME, illetve az OMME javaslata alapján csak az a méhész jogosult, aki vállalja a
programban való részvételt, amelynek keretében a március 1-je és november 15-e közötti idõszakban köteles a megyei
szaktanácsadó részére jelentést küldeni az atkák számáról, az alkalmazott kezelésekrõl és az alternatív védekezés eredményeirõl.
Benyújtandó dokumentumok:
– a Rendelet 10. § (4) bekezdésében elõírt mellékletek;
– a Közlemény 2. számú mellékletét képezõ B1040 számú Fõlap;
– a Közlemény 3. számú melléklete szerinti B1041számú Betétlap, abban az esetben, ha több számla, illetve bizonylat
kerül benyújtásra;
– adatfeldolgozás esetén az elsõ támogatási kérelem benyújtásakor a szerzõdés, valamint a teljesítést igazoló bizonylatok és/vagy számlák másolati példánya.

7. Kaptárak, méhészeti felszerelések azonosítási rendszere kialakításának és fenntartásának támogatása
A támogatást az OMME igényelheti kizárólag azokra a költségekre vonatkozóan, amelyek az azonosítási rendszer kialakításához és fenntartásához szükségesek.
Benyújtandó dokumentumok:
– a Rendelet 11. §-ának (4) bekezdésében elõírt mellékletek;
– a Közlemény 2. számú mellékletét képezõ B1040 számú Fõlap;
– a Közlemény 11. számú melléklete szerinti B1048 számú Betétlap (Elszámolási összesítõ);
– a Közlemény 3. számú melléklete szerinti B1041 számú Betétlap.

1018

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

2008/8. szám

8. Vándoroltatáshoz szükséges új eszközök beszerzése
A támogatást méhészeti tevékenységet végzõ õstermelõ, egyéni vállalkozó, jogi személy, jogi személyiség nélküli
gazdasági társaság, illetve az általuk létrehozott szövetkezet, illetve elismert vagy elõzetesen elismert termelõi csoport veheti igénybe.
A Rendelet 12. §-a (4) bekezdésének figyelembevételével több eszközre igényelhetõ támogatás. Ebben az esetben
eszközönként külön támogatási kérelem benyújtása szükséges.
Benyújtandó dokumentumok:
– a Rendelet 12. §-ának (6) bekezdésében elõírt mellékletek;
– a Közlemény 2. számú mellékletét képezõ B1040 számú Fõlap;
– a Közlemény 3. számú melléklete szerinti B1041 számú Betétlap abban az esetben, ha több számla, illetve bizonylat
kerül benyújtásra.

9. Méz fizikai-kémiai tulajdonságai elemzése
A támogatást az OMME igényelheti. Támogatási kérelem a végrehajtási idõszak alatt több alkalommal nyújtható be,
de támogatás kizárólag a 2007. szeptember 1-je és 2008. augusztus 31-e között felmerülõ költségekre igényelhetõ.
Benyújtandó dokumentumok:
– a Rendelet 13. §-ának (3) bekezdésében elõírt mellékletek;
– a Közlemény 2. számú mellékletét képezõ B1040 számú Fõlap;
– a Közlemény 3. számú melléklete szerinti B1041 számú Betétlap abban az esetben, ha több számla, illetve bizonylat
kerül benyújtásra.
Támogatás kizárólag abban az esetben igényelhetõ, ha a vizsgálati eredmények összesítése legalább a méhészeti szaklapban, valamint az OMME honlapján megjelenik.

10. Méz fizikai-kémiai tulajdonságai elemzését szolgáló labormûszer beszerzése
A támogatás igénybevételére hazai mézlabor jogosult. Támogatási kérelem egyszeri alkalommal nyújtható be.
Benyújtandó dokumentumok:
– a Rendelet 14. §-ának (3) bekezdésében elõírt mellékletek;
– a Közlemény 2. számú mellékletét képezõ B1040 számú Fõlap
– a Közlemény 3. számú melléklete szerinti B1041 számú Betétlap abban az esetben, ha több számla, illetve bizonylat
kerül benyújtásra.

11. Méhcsaládok számának szinten tartása
A támogatás igénybevételére az a méhészeti tevékenységet végzõ, OMME tagsággal rendelkezõ õstermelõ, egyéni
vállalkozó, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság jogosult, aki/amely a Magyar Méhtenyésztõk
Országos Egyesülete tagjaitól, minõsített törzscsaládtól származó párzott, petézõ méhanyát, párzatlan méhanyát, anyabölcsõt vásárol.
Benyújtandó dokumentumok:
– a Rendelet 15. §-ának (5) bekezdésében elõírt mellékletek;
– a Közlemény 12. számú mellékletét képezõ B1039 számú Fõlap;
– a Közlemény 3. számú melléklete szerinti B1041 számú Betétlap, abban az esetben, ha több számla, illetve bizonylat kerül benyújtásra.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

2008/8. szám

1019

III. A benyújtandó dokumentumok, rendezvénybejelentõk benyújtási helye és bírálata
Az II. pont 1–4. és 6–11. alpontjaiban meghatározott intézkedések esetében a támogatási kérelmeket a megfelelõ intézkedés megjelölésével az e Közlemény 2. számú melléklete szerinti támogatási kérelem Fõlapon, és azok mellékleteit
az e Közlemény 3–12. számú mellékletei szerinti támogatási kérelem betétlap(ok)on kell benyújtani.
Az elõírt formanyomtatványok benyújtásának helye:
Postai úton történõ benyújtás esetén:
Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
1385 Budapest 62., Pf. 867
Személyesen történõ benyújtás esetén:
MVH Ügyfélszolgálat
1095 Budapest, Soroksári út 22–24.
Ügyfélfogadási idõ:
Hétfõ, kedd, csütörtök: 9.00–12.00, 13.00–16.00, szerda, péntek: 9.00–12.00
Faxon történõ benyújtás a II. pont 2., valamint 4. alpontjaihoz tartozó rendezvénybejelentõ lapok esetében:
Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
(06-1) 219-4511
(06-1) 219-4512
Hiányosan benyújtott támogatási kérelem esetében az MVH az ügyfelet hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlást a
felszólításban megjelölt határnapig, de legkésõbb 2008. október 1-jéig kell teljesíteni. Az MVH a vonatkozó jogszabályokkal összhangban a kérelmek elbírálásához a közleményben foglaltakon túl egyéb dokumentumokat is bekérhet.
A kérelmek az MVH-ba történõ beérkezés sorrendjében kerülnek elbírálásra.
Az MVH a kérelmet elutasítja, ha az ügyfél a vonatkozó közösségi, illetve nemzeti jogszabályokban meghatározott
bármely feltételt nem teljesíti.
A támogatási kérelem alapján az MVH a támogatás összegét határozatban állapítja meg, és a támogatást a határozat
meghozatalától számított húsz napon belül, de legkésõbb 2008. október 15-ig utalja át a kérelmezõnek az MVH ügyfél-nyilvántartási rendszerében nyilvántartott bankszámlára.

IV. Ellenõrzések
A támogatási feltételek teljesítését az MVH az adminisztratív ellenõrzések mellett helyszíni ellenõrzés keretében is
vizsgálhatja.
A kérelmezõ telephelyein, létesítményeiben, valamint a rendezvények megvalósításának helyén végrehajtott helyszíni ellenõrzések során ellenõrzésre kerül, hogy:
– hitelesek-e a szolgáltatott adatok és az azokat alátámasztó dokumentumok,
– teljesült-e a Rendeletben meghatározott valamennyi kötelezettség.

V. Kapcsolódó jogszabályok
– a Tanács 2004. április 26-i 797/2004/EK rendelete a méhészeti termékek általános termelési és forgalmazási feltételeinek javítására irányuló intézkedésekrõl;
– a Bizottság 2004. április 29-i 917/2004/EK rendelete a méhészeti termékek termelésének és forgalmazásának általános feltételeit javító intézkedésekrõl szóló 797/2004/EK tanácsi rendelet végrehajtásának részletes szabályairól;
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– a Bizottság 2007. július 11-i 811/2007/EK rendelete a méhészeti termékek termelésének és forgalmazásának általános feltételeit javító intézkedésekrõl szóló 797/2004/EK tanácsi rendelet végrehajtási szabályairól szóló 917/2004/EK
rendelet módosításáról;
– a Bizottság 2007. augusztus 7-i 939/2007/EK rendelete a méhészeti termékek termelésének és forgalmazásának általános feltételeit javító intézkedésekrõl szóló 797/2004/EK tanácsi rendelet végrehajtási szabályairól szóló
917/2004/EK rendelet módosításáról;
– a méhészeti termékek elõállítási és értékesítési feltételeinek javítására irányuló tevékenységekrõl szóló, 2004. április 26-i 797/2004/EK tanácsi rendeletének megfelelõen Magyarország által benyújtott, méhészeti termékek termelésének és forgalmazásának javítására irányuló program jóváhagyásáról szóló Európai Unió Bizottsága C(2007)3844 számú határozata;
– a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény;
– az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény;
– a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény;
– a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó
eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény;
– a méhállományok védelmérõl és a mézelõ méhek egyes betegségeinek megelõzésérõl és leküzdésérõl szóló
70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet;
– a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezõgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 152/2007.
(XII. 22.) FVM rendelet;
– a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján 2007/2008. évi végrehajtási idõszakban nyújtott méhészeti támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 153/2007. (XII. 22.) FVM rendelet.

VI. A közlemény hatálya
E közlemény a kihirdetése napján lép hatályba. Ezzel egyidejûleg a 81/2006. (XI. 24.) FVM rendelet alapján nyújtható
egyes méhészeti támogatások igénybevételének feltételeirõl szóló 116/2006. (XII. 7.) MVH Közlemény hatályát veszti.
Az intézkedéssel kapcsolatos további információk megtalálhatók az MVH honlapján (www.mvh.gov.hu), a „Támogatások – EU Belpiaci intézkedések – Méz termékpálya” cím alatt, illetve tájékoztatás kérhetõ az ugyfelszolgalat@
mvh.gov.hu e-mail címen.

Budapest, 2008. január 7.

Margittai Miklós s. k.,
elnök
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Az Egészségügyi Minisztérium tájékoztatója
Az Országos Epidemiológiai Központ
módszertani levele
a 2008. évi védõoltásokról
I. BEVEZETÉS
A jelen módszertani levél a fertõzõ betegségek megelõzése céljából szükséges védõoltások 2008. évre érvényes
hazai gyakorlatát, továbbá az oltásokkal kapcsolatos általános és specifikus indikációkat, kontraindikációkat, az oltóanyagok beszerzésére, tárolására, felhasználására, az oltási nyilvántartásokra, jelentésekre vonatkozó kötelezettségeket, illetve ajánlásokat foglalja össze.
A hazai és nemzetközi tapasztalatok alapján kialakított
oltási rend érvényesülését az egészségügyrõl szóló 1997. évi
CLIV. törvény, továbbá annak a járványügyre vonatkozó
rendelkezései végrehajtásáról szóló többször módosított
18/1998. (VI. 3.) NM rendelet biztosítják.
II. OLTÁSOKKAL KAPCSOLATOS KONTRAINDIKÁCIÓK
Összességében kevés az a betegség vagy állapot, amely
esetében az oltás kontraindikált. A védõoltásoknak abszolút kontraindikációja nincs. A kontraindikációk figyelembevételét a járványügyi helyzet, valamint az oltással
kivédhetõ betegség veszélyessége határozza meg.
Általános oltási kontraindikációk:
1. Lázas betegség
2. Immunológiai károsodás
Élõvírus-tartalmú vakcina, illetve BCG nem adható:
– immundeficiens betegségben (celluláris és humorális
immundeficienciában: kombinált immundeficiencia, agammaglobulinaemia stb.) szenvedõknek,
– malignus betegség (lymphoma, Hodgkin-kór és más
RES-t érintõ tumorok, leukémia stb.) következményes immunszuppressziója, illetve
– terápiás immunszuppresszió esetén (nagy dózisú
szisztémás kortikoszteroid kezelés, sugárkezelés).
3. Súlyos oltási szövõdmény korábbi elõfordulása
Amennyiben egy oltott személynél az oltás következtében anafilaxiás reakció (generalizált urticaria, a száj és
torok duzzanata, nehézlégzés, gégeödéma, hipotenzió,
kollapszus, sokk), encephalitis/encephalopathia, vagy nem
lázas konvulzió alakult ki, a késõbbiekben nem szabad
ugyanazzal az oltóanyaggal védõoltásban részesíteni.

4. A gyermek neurológiai rendellenességei
Pertussis komponenst tartalmazó vakcina nem adható
klinikai tünetekkel járó, progresszív idegrendszeri betegségben szenvedõ gyermeknek (pl. nem kontrollált epilepsia stb.). Ha az oltóorvos/kezelõorvos úgy ítéli meg, hogy
az oltandó számára a pertussis komponenst tartalmazó
vakcina kontraindikált, a csecsemõt/kisgyermeket a klinikai védõoltási tanácsadóba kell utalni. Felmentésre javaslatot az oltás alól kizárólag a klinikai tanácsadó orvosa
adhat.
5. Terhesség
Terhesség elsõ trimeszterében csak a legindokoltabb
esetben végezhetõk oltások, akkor, ha a fertõzés lényegesen jelentõsebb veszélyt jelent, mint az oltással összefüggõ – esetlegesen fokozott – oltási reakció, vagy oltási
szövõdmény. Élõvírus-tartalmú vakcinák nem adhatók
terhes nõnek, mivel e vakcina-vírusok magzatkárosító hatása még nem kellõen ismert. Terhesek immunizálásakor
azonos antigén tartalmú oltóanyagok közül a kevéssé reaktogént kell választani (pl. hastífusz elleni poliszacharida
vakcina, influenza elleni split, vagy alegység vakcinák).
6. A vakcina bármely összetevõjével szembeni túlérzékenység, hiperszenzitív, anafilaxiás reakciók
Ha valamely oltóanyag olyan antibiotikumot, vagy
bármely egyéb összetevõt tartalmaz, amely iránt az oltandó ismert, súlyos hiperszenzitivitással rendelkezik, az
oltás nem végezhetõ el.
Az 1–6. pontban felsorolt kontraindikációk egy része átmeneti (láz, terhesség), mások (immundeficiencia, korábbi súlyos oltási szövõdmény, neurológiai rendellenesség,
vagy antibiotikum iránti anafilaxiás reakció) állandóak.
Az életkorhoz kötött, folyamatos oltások esetében lehetõség van az átmeneti kontraindikációk miatt elmaradt oltások pótlására. A folyamatos oltási rendszer lehetõséget
ad arra is, hogy a gyermeket optimális egészségi állapotában immunizáljuk: az oltások végzése nem korlátozódik
egészen szûk idõtartamra, mint kampányoltás esetében.
Ennek megfelelõen a folyamatos oltási rendszerben
több lehetõség van mérlegelésre, illetve relatív kontraindikációk figyelembevételére, mint a kampányoltások esetében. Kétségtelenül fontos az indokolt kontraindikációk figyelembevétele, azonban legalább ilyen fontos, hogy a védõoltások idõben megtörténjenek, tehát ha kontraindi-
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káció nincs, minden oltható gyermeket a megadott
idõben oltásban kell részesíteni.
Az oltási kontraindikációk megítélése sokat változott az
elmúlt években. A korábban oltási kontraindikációk
közé sorolt állapotok egy részénél jelenleg inkább a védõoltások elvégzésének fokozott jelentõsége hangsúlyozott.
Ledált egészségi állapot esetén ugyanis egy fertõzés, fertõzõ betegség kialakulása lényegesen nagyobb veszélyt
jelent az esetleges oltási reakciónál.
Fentieknek megfelelõen az alábbiakban felsorolt állapotok/betegségek nem tekinthetõk kontraindikációknak, tehát az oltásokat el kell végezni:
– allergia, asztma (atópiás allergiás betegségek nyugalmi szakasza); atópiás dermatitis, alimentáris tojásfehérje
allergia,
– konvulziók a családi anamnézisben;
– lokális szteroid kezelés;
– dermatózisok, ekcéma vagy más lokalizált bõrbetegség;
– krónikus szív-, tüdõ- és vesebetegség;
– neurológiai betegségek stabil állapota (pl. központi
idegrendszeri bénulás, kontrollált epilepszia) és Downszindróma;
– újszülöttkori sárgaság;
– újszülöttkori kis súly;
– koraszülöttség;
– alultápláltság;
– a gyermek anyatejes táplálása;
– az oltandó anyjának terhessége;
– betegség inkubációs ideje.
Amennyiben az oltóorvos bizonytalan egy esetleges
oltási kontraindikáció megítélésében, célszerû, ha a klinikai védõoltási szaktanácsadás, vagy a régiós epidemiológus segítségét veszi igénybe.
III. SPECIÁLIS CSOPORTOK EGYEDI ELBÍRÁLÁST IGÉNYLÕ VÉDÕOLTÁSAI
– HIV-fertõzött személyek oltása
Tünetmentes HIV-fertõzött személyek – a BCG, az élõ
kórokozó tartalmú hastífusz, valamint a varicella és a sárgaláz elleni oltások kivételével – az indikációnak megfelelõen immunizálhatók. Az MMR oltások adása az immunstátus és a kockázat alapján mérlegelendõ. A HIV-fertõzött anyák újszülöttjei nem részesíthetõk BCG oltásban.
A HIV-fertõzött nõk azon csecsemõi, akiknél a vertikális
fertõzõdés kizárt, azaz a születés után HIV irányában végzett PCR vizsgálat negatív eredménnyel zárult, és a csecsemõ még nem töltötte be az elsõ életévét, akkor BCG oltásban részesítendõ.
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– Splenectomizáltak védõoltásai
Funkcionális vagy anatómiai léphiány a tokos baktériumokkal szembeni csökkent védekezõképességgel jár, gyakoribbak a fertõzõdések, lefolyásuk súlyosabb. Tervezett
mûtét elõtt 2 héttel, baleset miatt történt splenectomia után
pneumococcus, H.influenzae és meningococcus infekciók
elleni védõoltás ajánlott.
– Immunkárosodottak
A veleszületett immunhiányos betegségek a hypogammaglobulinaemiától a súlyos, kombinált immunodeficienciáig változnak. T sejt hiánnyal járó állapotnál generalizált
TBC-vel lehet számolni, ezért pozitív családi anamnézisû
újszülöttek BCG oltást addig ne kapjanak, amíg kivizsgálásuk nem zárja ki az öröklött immunodeficienciát. Immunhiányosoknak kontraindikált az élõ vakcinák adása.
Inaktivált vakcinák adhatók, de – az immunstátusztól függõen – gyengébb lehet a védõhatásuk. Az immunizáció
eredményességét szerológiai vizsgálat igazolhatja. Az immunkárosodottak védelmét a specifikus immunglobulinok
és gamma-globulin szubsztitúció, valamint a környezet
aktív immunizációja egészíti ki.
– Koraszülöttek oltásai
A koraszülöttek fertõzésre való hajlama nagy, melyet a
tartós kórházi ápolás, a beavatkozások (pl. vérkészítmények adása), a diagnosztikus vizsgálatok, mûtétek fokozzák. Az életkorhoz kötött kötelezõ oltásokon kívül célszerû a hepatitis B, a pneumococcus és a meningococcus
elleni védelmet is felajánlani.
Stabil állapotú csecsemõ, intézetben fekvõ csecsemõ is
oltandó. Neurológiai tünetekkel járó progresszív idegrendszeri károsodás, nem tisztázott görcskészség a diftéria-pertusszisz-tetanusz komponenseket tartalmazó oltás
halasztását indikálhatja. Az RSV megelõzésére adott palivizumab (monoklonális antitest) nem befolyásolja a védõoltások hatékonyságát és beadásuk idejét.
Az egyidõben adott több oltás a koraszülötteknél sem
növeli az oltási reakciók gyakoriságát. Influenza ellen
6 hónapos kortól hasított (split) vagy alegység vakcinával
olthatók (pl. Begrivac, Fluarix, Vaxigrip). Ennél fiatalabb
korúak a környezetük oltásával (pl. egészségügyi személyzet, családtagok, szoptató anyák stb.), közvetve védhetõk.
IV. KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ GYERMEKEK OLTÁSAI
A 3 hónapnál hosszabb ideig Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgárságú gyermekek önkéntes alapon, térítésmentesen kaphatják meg a hazai oltási naptár
szerint az életkoruknak megfelelõ, esedékes védõoltásokat. A 3 hónapos tartózkodási idõt a gyermek oltását kezdeményezõ orvos dokumentálja azzal, hogy egy éven belül
a gyermeket legalább kétszer megvizsgálta és a két vizit
között legalább 3 hónap eltelt.
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V. ÉLETKORHOZ KÖTÖTT KÖTELEZÕ VÉDÕOLTÁSOK
OLTÁSI NAPTÁR 2008
Oltás

Folyamatos oltások
BCG
DTPa + IPV + Hib
DTPa + IPV + Hib
DTPa + IPV + Hib
MMR
DTPa + IPV + Hib
DTPa + IPV
Kampányoltások*
dT

Életkor

Megjegyzés

0–6 hét
2 hónap
3 hónap
4 hónap
15 hónap
18 hónap
6 év

általában szülészeti intézményben

11 év

szeptember hónapban az általános iskolák
VI. osztályában (6. évfolyamot végzõk)
október hónapban az általános iskolák
VI. osztályában (6. évfolyamot végzõk)
az I. oltás szeptember hónapban az általános iskolák VIII. osztályában (8. évfolyamot végzõk)

MMR revakcináció

11 év

Hepatitis B

14 év

* Az oltások végzésénél elsõsorban nem az életkor, hanem az iskolai osztályok az irányadóak.
BCG
= Bacillus Calmette-Guérin/tuberculosis elleni oltóanyag
DTPa = diftéria-tetanusz-acelluláris pertussis komponenseket tartalmazó oltóanyag
Hib
= Haemophilus influenzae b elleni oltóanyag
IPV
= inaktivált poliovírus vakcina
MMR = morbilli-mumpsz-rubeola elleni vakcina
dT
= diftéria-tetanusz oltóanyag emlékeztetõ oltás céljára
A) FOLYAMATOS OLTÁSOK
I. BCG oltások

pulmonológus szakfõorvos és epidemiológus fõorvos javaslata alapján az illetékes régiós tisztifõorvos döntése
szerint kell eljárni.

1. Az újszülöttek BCG oltását a szülészeti intézmény6. A BCG oltások szervezése, végrehajtása, illetõleg
ben, illetõleg a születést követõ 6 héten belül, folyamatos nyilvántartása tekintetében a 18/1998. (VI. 3.) NM rendeoltás keretében kell elvégezni.
letben, illetve az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai
2. A születést követõ 6 héten belül BCG oltásban része- Intézet és az Országos Epidemiológiai Központ által
sített csecsemõket 6 hónapos koruk betöltésekor ellenõriz- 2001-ben a BCG oltásokról kiadott módszertani levélni kell. Azoknál a csecsemõknél, akiknél a BCG oltás he- ben foglaltak – az „Ellenjavallatok” címszó 1. pontjának
lyén beszûrõdés, vagy heg nem látható, a BCG oltást kivételével – az irányadók. A 2500 grammnál kisebb születési súly nem tekintendõ a BCG oltás kontraindiká– tuberkulin próba nélkül – meg kell ismételni.
ciójának.
3. Azokat a csecsemõket, akik az ismételt BCG oltás
után is heg-negatívak maradnak, nem kell további BCG olII. Diftéria-pertussis-tetanusz védõoltások acelluláris
tásban részesíteni.
pertussis komponenst tartalmazó oltóanyaggal (a továbbiakban: DTPa), a poliomyelitis elleni védõoltások
4. Egyéves kor felett BCG primovakcináció végzése
inaktivált poliovírus tartalmú oltóanyaggal (a továbcsak az egészségügyi hatóság elrendelésére történhet.
biakban: IPV), b típusú Haemophilus influenzae (a to5. A 2. pontban felsoroltak BCG oltását a házi gyermek- vábbiakban Hib) elleni oltások kombinált vakcinával
orvos, háziorvos, tüdõgondozó intézeti asszisztens, illetve
a) Az alapimmunizálást betöltött 2, 3, 4 hónapos korCalmette nõvér egyaránt elvégezheti. Javasolt, hogy ban, az elsõ újraoltást betöltött 18 hónapos korban a DTPa,
egy-egy területen egységes rend szerint történjenek a az IPV, és a Hib komponenseket együttesen tartalmazó, InBCG oltások. Az egy-egy területre vonatkozó egységes fanrix-IPV + Hib elnevezésû vakcinával kell végezni. Ha
eljárás kialakítása tekintetében a területileg illetékes a csecsemõ, illetve kisgyermek DPT+IPV+Hib alapim-
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munizálása csak egyéves kor után fejezõdik be, figyelemmel kell lenni arra, hogy az alapimmunizálás harmadik részlete és az elsõ emlékeztetõ oltás között legalább 6 hónap teljen el.
b) A betöltött 6 éves korban esedékes, diftéria-pertussis-tetanusz és poliomyelitis elleni emlékeztetõ oltásokhoz
Infanrix-IPV vakcinát kell alkalmazni.
c) Azoknál a csecsemõknél és 18 hónapos kisgyermekeknél, akiknél az oltóorvos megítélése szerint a pertussis
komponens adása kontraindikált, az Egyesített Fõvárosi
Szent István és Szent László Kórház klinikai védõoltási
szaktanácsadójával történt konzultáció után kell dönteni a
vakcinációról. Az oltóanyagokat (DTPa-t helyettesítõ vakcina, monovalens Hib, valamint monovalens IPV vakcina)
egyedileg kell igényelni az ÁNTSZ kistérségi/kerületi intézetétõl, amely a regionális intézetben tárolt depóból
kapja az oltóanyagot.
d) A védõoltási tanácsadóban felül kell vizsgáltatni
azoknak a 6 éves kisgyermekeknek a pertussis komponensre vonatkozó tartós kontraindikációját, akiket korábban
Di-Te Forte oltóanyaggal oltottak. Kórismézett kontraindikáció esetén a kisgyermekeket a védõoltási tanácsadó szakorvosa által ajánlott oltóanyagokkal kell emlékeztetõ oltásban részesíteni. Az oltóanyago(ka)t a kontraindikációt
igazoló védõoltási tanácsadó igényli az ÁNTSZ regionális intézetétõl.
III. Egyadagos kiszerelésû morbilli-mumpsz-rubeola
(MMR) trivalens oltóanyaggal kell oltani a 15 hónapos
korukat betöltött kisgyermekeket.
B) KAMPÁNYOLTÁSOK
Iskolai kampányoltások
Az életkorhoz kötött kötelezõ oltásokat 11 éves kortól
iskolai oltások keretében kell elvégezni. Bár számos elõnye van a folyamatos oltásnak, ennek ellenére 11–14 éves
korban a gyermekek sokkal eredményesebben utolérhetõk
iskolában, mint egyedileg. Ugyanakkor kampányoltás keretében egy közösség számára rövid idõn belül lehet biztosítani a megfelelõ védettséget, s ennek igen nagy jelentõsége van.
A kampányoltások iskolai osztályokra és nem a tanulói életkorokra vonatkoznak. A megadott iskolai
osztályon kívüli (alsóbb osztályokban) tanulók csak abban az esetben oltandók, ha igen nagy valószínûséggel
feltételezhetõ, hogy sohasem érik el az oltásra kijelölt
iskolai osztályt (pl. az általános iskola III. osztályába járó
14 éves gyermek hepatitis B ellen oltandó, hiszen joggal
feltételezhetõ, hogy idõközben kimarad az iskolából).
Az alábbi, életkorhoz kötötten kötelezõ védõoltásokat
kampányoltások keretében kell végezni:
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1. Diftéria-tetanusz emlékeztetõ oltás (dT)
Az 1996. június 1.–1997. május 31. között születettek
[azaz az általános iskolák VI. osztályát (6. évfolyam) a
2008/2009-as tanévben végzõk] oltása
2008. szeptember hónapban történik meg.
(Értelemszerûen azon gyermekek, akik ehhez a korosztályhoz tartoznak, de valamilyen ok miatt korábban már dT
emlékeztetõ oltásban részesültek, 2008-ban nem oltandók.)
2. MMR újraoltás
Élõ, attenuált kanyaró-mumpsz-rubeola vírust tartalmazó vakcinával újraoltásban részesülnek az
1996. június 1.–1997. május 31.
között születettek [azaz az általános iskola VI. osztályát (6. évfolyam) a 2008/2009-es tanévben végzõk] iskolai oltások keretében
2008. október hónapban.
3. Hepatitis B elleni védõoltások
Hepatitis B elleni védõoltásban részesülnek:
a) Azok a tanulók, akik az általános iskola VIII. osztályát a 2007/2008. tanévben végzik, és az alapimmunizálás
elsõ részletét 2007 szeptemberében kapták meg.
A második oltás beadására 2008 márciusában kerül sor.
b) Hepatitis B elleni védõoltásban részesülnek az
1994. június 1.–1995. május 31. között születettek (azaz
az általános iskola VIII. osztályát a 2008/2009-as tanévben végzõk) iskolai oltások keretében.
A két oltásból álló hepatitis B elleni oltási sorozat
elsõ részlete 2008 szeptemberében kerül beadásra.
Az újszülöttkori HBV-fertõzés megelõzésére bevezetett
program keretében hepatitis B elleni sorozatoltásban részesített csecsemõket serdülõkorban nem szükséges a
kampányoltások során emlékeztetõ oltásban részesíteni.
Az oltottsági állapot igazolása egyéni dokumentáció
(Egészségügyi kiskönyv), vagy más egészségügyi dokumentáció (törzslap) alapján történhet. Ugyanez vonatkozik
azokra a hepatitis B ellen korábban szabályosan immunizált egészséges gyermekekre is, akiknél a kampányoltás
idõpontjában a dokumentáció rendelkezésre áll.
C) KÜLÖNBÖZÕ VÉDÕOLTÁSOK ADÁSA KÖZÖTT BETARTANDÓ LEGRÖVIDEBB IDÕKÖZÖK
Különbözõ inaktivált oltóanyagok (pl. influenza,
DTPa + IPV + Hib stb.) egyszerre, vagy meghatározott
idõköz tartása nélkül, bármikor beadhatók.
Ugyancsak egyidejûleg, vagy idõköz tartása nélkül adható inaktivált kórokozó tartalmú és élõvírus-tartalmú
vakcina, vagy a BCG is.
Sérülés miatt tetanusz toxoid oltásban részesült
olyan csecsemõket, akiknél az alapimmunizálás még nem
fejezõdött be (3-nál kevesebb Infanrix-IPV+Hib oltást
kaptak), az oltási naptár szerint esedékes DTPa-IPV+Hib
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oltásban kell részesíteni a toxoid adása után 1 hónappal.
Különbözõ élõvírus-vakcinák egyszerre is adhatók
(pl. MMR és sárgaláz). Ha azonban nem egyszerre történt a beadásuk, az élõvírus-vakcinák adása között legkevesebb 4 hét intervallumot kell tartani.
Ugyancsak 4 hét intervallum tartandó az élõvírus-vakcinák és a BCG, illetve a BCG és az élõvírus-vakcinák beadása között. A BCG oltás esedékessége
idején a csecsemõk rotavírus-vakcinációja idõköz tartása
nélkül végezhetõ.
Egyidejûleg beadott oltóanyagok nem szívhatók
össze azonos fecskendõbe, az oltásokat különbözõ testtá-
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jakra kell beadni (pl. jobb és bal felkar stb.). Kivételt képeznek azok az esetek, amikor az oltóanyagok alkalmazási
elõirata elõírja/megengedi az egy fecskendõbe történõ
összeszívást (pl. Infanrix IPV +Hib).
Élõvírus-tartalmú vakcinák immunglobulinnal egyszerre nem adhatók. Gamma-globulin oltást követõen
ezen vakcinák – az immunglobulin mennyiségétõl függõen – minimálisan 3 hónap intervallum után adhatók
be. Az élõvírus-vakcinák adását követõ 2 héten belül – megbetegedési veszély elhárítása céljából – adott
gamma-globulin az elõzõ oltás hatékonyságát kedvezõtlenül befolyásolja, ezért ebben az esetben az élõvírus-tartalmú oltóanyag beadását a gamma-globulin alkalmazását követõ 3 hónap múlva meg kell ismételni.

Oltások közötti intervallumok
É. v. v.

I. O.

0
0
0
0

I. O.
É. v. v.
BCG
GG
I. O.

=

É. v. v.
GG
0
0/4 hét

=
=
=
=

0
0/4 hét
4 hét
3 hó

BCG

0
4 hét
·
0

GG

0
2 hét
0
3 hó

inaktivált oltóanyag (beleértve DTPa-IPV+Hib, DTPa-IPV, meningococcus, pneumococcus,
kullancsencephalitis, influenza és hepatitis A, B vakcinákat)
Élõvírus-tartalmú vakcina (pl. MMR, sárgaláz, varicella elleni vakcinák)
Gamma-globulin
Nem szükséges intervallumot tartani
Egyidejûleg vagy 4 hét intervallum betartásával adható

D) VÉRKÉSZÍTMÉNYEK ÉS AZ ÉLÕVÍRUS-VAKCINÁK BEADÁSA KÖZÖTT TARTANDÓ MINIMÁLIS IDÕKÖZ

E) ÉLETKORHOZ KÖTÖTT KÖTELEZÕ VÉDÕOLTÁSOK PÓTLÁSA

A vérkészítmények különbözõ fajtái specifikus immunglobulinokat tartalmazhatnak, amelyek az oltóvírust (kanyaró, rubeola, mumpsz, varicella) neutralizálják. Ha a
fenti élõvírus-tartalmú vakcinák beadását követõ 3 héten
belül vérkészítmény adása szükséges, az oltást késõbb
meg kell ismételni.

Azoknál a gyermekeknél, akiknél bármelyik kötelezõen elõírt védõoltás elmaradt, azt a legrövidebb idõn
belül pótolni kell. Azok az orvosok, akik bölcsõdébe,
óvodába vagy általános iskolába, illetõleg egyéb gyermekközösségbe, továbbá oktatási intézménybe kerülõ
gyermekek/tanulók vizsgálatát végzik, az életkor szerint
esedékessé vált oltások megtörténtét ellenõrizni, a
hiányzó oltásokat pedig pótolni kötelesek. Gyermekközösségbe, továbbá alsó- és középfokú oktatási intézménybe csak az elõírt oltásokkal rendelkezõ gyermekek
vehetõk fel.

A vérkészítmények és az élõvírus-vakcinák beadása
között tartandó minimális idõköz
Készítmények

Mosott vörösvértest koncentrátum
Vörösvértest massza
Teljes vér

Javasolt idõköz

0 hónap
6 hónap

Plazma/Thrombocyta szuszpenzió
Intravénás immunglobulin
terápiás célzattal

7–11 hónap

Azokat a gyermekeket, akik 6 éves koruk betöltéséig
a kötelezõ diftéria-pertusszisz-tetanusz védõoltásokat
(DPT/DTPa) és poliomyelitis elleni védõoltásokat
(IPV/OPV), valamint b típusú Haemophilus influenzae elleni oltásaikat egyáltalán nem, vagy hiányosan kapták
meg, a következõk szerint kell immunizálni:
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– ha egyetlen oltást sem kaptak: elsõ alkalommal Infanrix IPV +Hib védõoltásban, majd két alkalommal, 4-6 hetes
idõközzel Infanrix IPV védõoltásban kell részesíteni;
– ha csak egy oltást kaptak: elsõ alkalommal Infanrix
IPV+Hib, majd egy alkalommal 4–6 hetes idõközzel Infanrix IPV oltásban kell részesíteni;
– ha két oltást kaptak: egy alkalommal Infanrix IPV
+Hib oltást kell adni.

Védõoltási könyv 14 év feletti személyek részére címû oltási könyvbe való bejegyzés mellett.

Ha a betöltött 6 éves korban esedékes diftéria, pertusszisz, tetanusz és a járványos gyermekbénulás elleni oltás
idején megállapítható, hogy az oltandó gyermek egyetlen
DPT oltást sem kapott, vagy csak egyetlen alkalommal
részesült DPT oltásban, akkor 4–6 hetes idõközzel kétszer
kell Infanrix IPV vakcinával alapimmunizálni. Az ilyen
gyermeket egy év múlva Infanrix IPV emlékeztetõ oltásban
kell részesíteni.

3. Ha a gyermek oltását nem a területileg illetékes háziorvos, házi gyermekorvos végzi, az elvégzett oltások adatait az oltást beadó orvos 24 órán belül jelenti a rendelõ telephelye szerint területileg illetékes kistérségi intézetnek.
A gyermekek oltási adatainak továbbítására három példányban kitöltendõ, perforált lapokkal rendelkezõ nyomtatványt, az ún. „Oltási értesítõt” (1. sz. melléklet), vagy
ezzel megegyezõ adattartalmú, egyedi jelentést kell használni. Ezen értesítõ két példányát kell eljuttatni az ÁNTSZ
gyermek lakóhelye szerint illetékes kistérségi intézetének,
amely egy példányt továbbít a gyermek lakóhelye szerinti
védõnõi körzetbe. Az ÁNTSZ kistérségi intézete az oltási
értesítõ adatait az Epidemiológiai Felügyeleti Rendszert
kiszolgáló Informatikai Rendszer (továbbiakban EFRIR)
védõoltási alrendszerébe is rögzítheti és elektronikus levél
(e-mail) formájában eljuttathatja azt az illetékes védõnõhöz.

Ha a betöltött 6 éves korban esedékes diftéria, pertusszisz, tetanusz védõoltás idején azt állapítják meg, hogy
az oltandó gyermek a korábban kötelezõ DPT oltásait hiányosan, de legalább két alkalommal megkapta, Infanrix
IPV vakcinával kell egy alkalommal védõoltásban részesíteni.
Óvodai, általános és középiskolai, továbbá fõiskolai
és egyetemi felvételt megelõzõen azt a gyermeket, illetõleg fiatalt, aki az oltási dokumentációk szerint kanyaró-mumpsz-rubeola elleni aktív immunizálásban (illetve életkora szerint szükséges revakcinációban) nem részesült, s akinél oltási kontraindikáció nem áll fenn,
MMR oltásban kell részesíteni.
F) NYILVÁNTARTÁSOK ÉS JELENTÉSEK AZ
ÉLETKORHOZ KÖTÖTTEN KÖTELEZÕ VÉDÕOLTÁSOKRÓL
1. Az V. A)–B) pontokban felsorolt védõoltásokat a
Gyermek-egészségügyi Kiskönyvbe (ISBN 963 04 3330 3),
valamint a Gyermek-egészségügyi Törzslapra
(C. 3341-24/A) kell feljegyezni. A 8 éven aluliak oltásait a
Védõoltási Kimutatás (C. 3334-5/2006) megnevezésû
nyomtatványon is nyilván kell tartani. Az oktatási intézményben (általános iskola, középiskola) tanulók oltásait a
„Kimutatás oktatási intézményben tanulók védõoltásairól” (C. 3334-19/2006) címû nyomtatványon is regisztrálni kell a Gyermek-egészségügyi Kiskönyvbe, vagy a
Védõoltás

BCG
DTPa +IPV + Hib (2 hónapos)
DTPa +IPV + Hib (3 hónapos)
DTPa +IPV + Hib (4 hónapos)
MMR

2. A 14 évesnél idõsebb személyek védõoltásainak
egyedi nyilvántartása céljából a megbetegedési veszély
esetén kötelezõ, illetve térítésmentesen adható önkéntes,
továbbá az egyéb felnõttkori védõoltások megtörténtét a
„Védõoltási könyv 14 év feletti személyek részére” címû
oltási könyvbe is be kell jegyezni.

4. A védõnõknek a folyamatos oltásokról az országban
erre a célra egységesen rendszeresített „Jelentés a folyamatos oltás állásáról …. év ……. hónap” címû nyomtatványon havonta, az esedékességet követõ hónap 5-ig, a
kampányoltásokról azok befejezését követõ hónap 15-ig
jelentést kell küldeni az ÁNTSZ kistérségi intézetének.
Az ÁNTSZ kistérségi intézetében a folyamatos oltások
adatait havonta, a jelentés hónapját követõ 15-ig, a kampányoltások adatait a kampány befejezését követõ hónap
30-ig kell rögzíteni az EFRIR Védõoltási programrészébe.
Ezáltal az adatok az ÁNTSZ szakmai felügyeletet ellátó
munkatársai számára azonnal láthatóvá válnak minden
szinten, és az oltások teljesítésére, valamint az átoltás ütemére vonatkozó statisztikai feldolgozások elvégezhetõk.
Az ÁNTSZ 2008. évrõl szóló jelentéséhez elõírt táblázat
megfelelõ rovatainak kitöltésével meg kell adni az alábbi
idõszakokban született gyermekek oltásainak teljesítésére
vonatkozó adatokat a következõ csoportosítás szerint:
Jelentendõ korcsoportok
(születési idõ szerint)

2007. I. 1.–2007. XII. 31.
2007. I. 1.–2007. XII. 31.
2007. I. 1.–2007. XII. 31.
2007. I. 1.–2007. XII. 31.
2006. I. 1.–2006. XII. 31.
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DTPa + IPV (18 hónapos)
DTPa + IPV (3 éves)
DTPa + IPV (6 éves)
A fentieken kívül az itt fel nem tüntetett iskolai kampányoltásokra (diftéria-tetanusz, MMR, hepatitis B) vonatkozó adatokat is jelenteni kell. Ezek az adatok mind lekérdezhetõk lesznek az EFRIR Védõoltási alrendszer statisztika programrészében.
VI. MEGBETEGEDÉSI VESZÉLY ESETÉBEN
KÖTELEZÕ VÉDÕOLTÁSOK
Akut fertõzési veszély esetében a legrövidebb idõn
belül
1. Aktív immunizálásban kell részesíteni:
– a hastífuszos beteg környezetéhez tartozókat;
– a diftériás beteg környezetében élõket;
– a pertussziszos beteg környezetében a 6 éven aluli
gyermekeket;
– a kanyarós beteg környezetében,
– a rubeolás beteg környezetében,
– a mumpszos beteg környezetében élõ veszélyeztetetteket;
– a tetanusz-fertõzés veszélynek kitett személyeket;
– a veszettség expozíciónak kitett személyeket.
a) A hastífuszos beteg környezetéhez tartozókat, valamint a hastífusz kórokozó-hordozó környezetében élõ
veszélyeztetett személyeket hastífusz elleni poliszacharid
vakcinával védõoltásban kell részesíteni.
Védõoltás
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Jelentendõ korcsoportok
(születési idõ szerint)

2006. I. 1.–2006. XII. 31.
2004. I. 1.–2004. IX. 30.
2001. I. 1.–2001. XII. 31.
b) A diftériás beteg környezetében élõ személyek, valamint a pertussziszos beteggel érintkezett személyek szükséges oltásait az OEK Járványügyi osztályával történt
megbeszélés alapján, egyedileg kell mérlegelni.
c) Kanyaró megbetegedés elõfordulása esetén a beteg
környezetében élõ, 15 hónaposnál idõsebb, 38 évesnél fiatalabb, oltási dokumentációval nem rendelkezõ, továbbá a
korábban újraoltásra kötelezett, de revakcinációban nem
részesült személyeket élõ, attenuált kanyaróvírus tartalmú
oltóanyaggal kell oltani. Gyermek- és ifjúsági közösségben kanyaró megbetegedés elõfordulása esetén a revakcináció szükségességérõl, illetve annak kiterjesztésérõl az
OEK Járványügyi osztályával történt elõzetes egyeztetést
követõen kell dönteni. Az oltásokat MMR trivalens vakcinával kell elvégezni.
d) Rubeolás beteg környezetében élõ 15 hónaposnál
idõsebb, 33 évesnél fiatalabb, oltási dokumentációval nem
rendelkezõ személyeket MMR trivalens vakcinával kell
védõoltásban részesíteni.
e) Mumpszos beteg környezetében a 15 hónaposnál
idõsebb, 24 évesnél fiatalabb, oltási dokumentációval nem
rendelkezõ személyeket MMR trivalens vakcinával kell
védõoltásban részesíteni.
f) Hepatitis B elleni védõoltás kötelezõ a HBsAg-pozitív gravidák újszülöttjeinek súlytól és kortól függetlenül,
az alábbi séma szerint:
Az oltás ideje

Hepatitis B immunglobulin*

születést követõ 12 órán belül

HB vakcina (0,5 ml) 1. oltás

születést követõ 12 órán belül

HB vakcina (0,5 ml) 2. oltás

az 1. oltást követõ 1 hónap múlva

HB vakcina (0,5 ml) 3. oltás

az 1. oltást követõ 6 hónap múlva

* A 2008. évben az intramuscularisan alkalmazható Hepatitis B immunglobulin P Behring megnevezésû készítmény áll rendelkezésre az újszülöttek hepatitis B elleni passzív immunizálására.
Azon anyák újszülöttjeinél, akiknél a hepatitis B szûrõvizsgálat eredménye a szülés idõpontjában nem áll rendelkezésre, a hepatitis B aktív immunizációt meg kell kezdeni,
és haladéktalanul el kell végeztetni a HBsAg szûrvizsgálatot. Ha bebizonyosodik, hogy az anya HBsAg-pozitív, az újszülöttet azonnal (legkésõbb a születéstõl egy héten belül)
HBIG védelemben is részesíteni kell. Amennyiben a születéstõl számítva több mint egy hét eltelt, a HBIG adása már nem

célszerû –, a gyors immunválasz elérése érdekében ezen újszülöttek esetében az ún. gyorsított immunizációs séma alkalmazása javasolt. A gyorsított immunizációs eljárás egyhónapos idõközökkel adott három HBV oltásból áll (0, 1 és
2 hónapos korban), de ilyenkor az elsõ oltást követõ egy év
múlva 4., ún. emlékeztetõ oltásra is szükség van. Ez az eljárás
követhetõ inkubátorban talált, ismeretlen HBV-státusú anya
újszülöttjénél is.
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g) A hepatitis B elleni védõoltás kötelezõ azon középfokú és felsõfokú egészségügyi képesítést adó oktatási
intézmények tanulói/hallgatói számára, akik tanulmányaik során közvetlenül betegellátásban vesznek részt.
Ezekben az oktatási intézményekben az elsõ évfolyamon a tanévkezdést követõen valamennyi beiskolázott személynél ellenõrizni szükséges a hepatitis B elleni védõoltások meglétét. Az intézmény vezetõjének
gondoskodnia kell az oltásra kötelezett, de nem oltott
vagy oltási dokumentációval nem rendelkezõ szemé-
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lyek, valamint az életkoruknál fogva oltásra nem kötelezettek (23 évesnél idõsebbek) HB elleni immunizálásáról.
h) A sérülés esetén alkalmazandó tetanusz profilaxis
alapvetõen a sérülés körülményeitõl, valamint a sérült oltási anamnézisétõl függ. A fertõzõdés kockázatát a sérülést ellátó orvos mérlegeli. A kockázatbecsléskor a sérülés
jellemzõit az Infektológiai Szakmai Kollégium 2006. évi
irányelve alapján, az alábbi szempontok szerint kell megállapítani. (1. számú táblázat)

1. számú táblázat
A tetanusz-fertõzõdés kockázata a sérülés jellegétõl függõen
A seb jellemzõi

A sérülés
tetanusz-fertõzésre nem gyanús

tetanusz-fertõzésre gyanús

A sérülés és a sebellátás között eltelt idõ

6 óránál kevesebb

6 óránál több

A seb formája

vonalas

szakított, roncsolt

Mélysége

≤1cm

>1 cm

Keletkezése

éles eszközzel szerzett sérülés
(kés, üveg)

égés, szúrás, lövés, fagyás

nincs

van

Szövetelhalás,
szennyezettség (föld, országúti por, nyál)

Az ún. tetanusz-fertõzésre nem gyanús, tiszta, kis sérülések a sebellátáson túl semmilyen specifikus tetanusz-prevenciót nem igényelnek.
A tetanusz-fertõzésre gyanús sérülések alkalmával a
sebészi ellátáson kívül a sérülteket az alábbiak szerint
kell védõoltásban részesíteni: (lásd 2. sz. táblázat)
1. A korábban alapimmunizálásban és emlékeztetõ oltásban részesült, 1940. december 31. után született személyek, továbbá a három oltásból álló alapimmunizálásban
részesült csecsemõk/kisgyermekek számára, amennyiben
a tetanusz toxoid tartalmú vakcinával történt utolsó oltásukat öt éven belül kapták, sérülésük esetén specifikus tetanusz elleni prevenció nem szükséges. (Az alapimmunizált,
valamint az alapimmunizáláson túl további egy–három
emlékeztetõ oltásban részesült, általában 16 éven aluli
gyermekek/serdülõk tetanusz-fertõzésre gyanús sérülései
esetén nincs szükség sem tetanusz toxoid oltásra, sem pedig
tetanusz elleni humán immunglobulin adására.)
2. A korábban alapimmunizálásban és emlékeztetõ oltásban részesült (1940. december 31. után született, továbbá az ennél idõsebbek közül az 1986–1992. közötti kampányoltások során oltott) sérülteknek, ha az utolsó emlékeztetõ oltás óta 5 év, vagy annál több idõ telt el, a sebellátáskor 0,5 ml adszorbeált tetanusz toxoidot kell adni.
3. A korábban alapimmunizálásban és emlékeztetõ oltásban részesült (1940. december 31. után született, továb-

bá az ennél idõsebbek közül az 1986–1992. közötti kampányoltások során oltott) sérülteket 0,5 ml adszorbeált tetanusz toxoid és testsúly-kilogrammonként legalább 4 NE
humán antitetanusz immunglobulin egyidejû beadásával
kell aktív és passzív immunizálásban részesíteni, ha az
utolsó emlékeztetõ oltás óta 10 év, vagy annál több idõ
telt el, és a seb súlyosan roncsolt, földdel szennyezett,
idegen test maradt bent, fejsérülés fordult elõ, sokk, kivérzés, súlyos égési sérülés, radioaktív sugárzás esete
áll fenn.
4. Alapimmunizálásban és emlékeztetõ oltásban nem
részesült (vagy ezt igazolni nem tudó) felnõtt sérültet testsúly-kilogrammonként legalább 4 NE humán antitetanusz
immunglobulin és 0,5 ml adszorbeált tetanusz toxoid egyidejû beadásával kell passzív és aktív immunizálásban
részesíteni. A háziorvos feladata a sérült tetanusz elleni oltottsági státuszának tisztázása és szükség esetén aktív immunizálásának folytatása a tetanusz elleni teljes védettség
(2 oltásból álló alapimmunizálás és legalább 1 emlékeztetõ
oltás) eléréséig.
5. Két hónaposnál fiatalabb oltatlan csecsemõket, valamint az egy vagy két tetanusz toxoid tartalmú védõoltásban részesült csecsemõket/kisgyermekeket, ha a sérülés és
az utolsó oltás között kevesebb, mint két hét telt el, kizárólag passzív immunizációban kell részesíteni testsúly-kilogrammonként 4 NE humán antitetanusz immunglobulinnal.
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6. Az egy vagy két tetanusz toxoid tartalmú védõoltásban részesült csecsemõket/kisgyermekeket, ha a sérülés és
az utolsó oltás között több mint két hét telt el, testsúly-kilo-
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grammonként legalább 4 NE humán antitetanusz immunglobulin és 0,5 ml adszorbeált tetanusz toxoid egyidejû beadásával kell passzív és aktív immunizálásban részesíteni.

2. számú táblázat
Sérülések esetén tetanusz-profilaxis céljából alkalmazott specifikus profilaxis
Oltási státus

Tetanusz-fertõzésre nem gyanús
sérülés (tiszta, kis sérülések)
TT

Alapimmunizálásban* és emlékeztetõ
oltásban részesült felnõtt és 16 éven aluli
gyermek, alapimmunizálásban részesült
csecsemõ, ha az utolsó oltástól eltelt idõ
5 évnél kevesebb
Alapimmunizálásban és emlékeztetõ oltásban részesült felnõtt/gyermek, ha az utolsó
oltástól eltelt idõ 5 év, vagy 5–10 év között
van
Alapimmunizálásban és emlékeztetõ oltásban részesült felnõtt, ha az utolsó oltástól
eltelt idõ 10 év, vagy annál több
Oltatlan, vagy kevesebb, mint három
oltásban részesült, vagy ismeretlen státuszú
felnõtt

Tetanusz-fertõzésre gyanús sérülés
(szennyezett, egyéb sérülés)

TETIG

TT

TETIG

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem

Nem

Igen

Nem/Igen**

Nem

Nem

Igen

Igen

Életkora miatt még védõoltásban nem
Nem
részesült,
kéthónaposnál fiatalabb csecsemõ, továbbá
egy vagy két tetanusz toxoid tartalmú védõoltásban részesült
csecsemõ/kisgyermek
az utolsó oltást követõ két héten belül

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem

Igen

Igen

Ismeretlen státuszú/ kéthónapos vagy
annál idõsebb oltatlan/ vagy egy-két
tetanusz toxoid védõoltásban részesült
csecsemõ/kisgyermek, az utolsó oltást
követõ két héten túl

* Alapimmunizálás: csecsemõkorban három, négyhetes idõközzel adott tetanusz-toxoidot tartalmazó részoltásból áll. A felnõttkorban kezdett alapimmunizáláshoz két, 4–6 hetes idõközzel adott tetanusz-toxoidot tartalmazó vakcina beadása szükséges.
** Igen, ha a seb súlyosan roncsolt, vagy földdel szennyezett, idegen test maradt bent, fejsérülés fordult elõ, sokk, kivérzés, súlyos égési sérülés, radioaktív
sugárzás esete áll fenn, akkor a toxoid mellett testsúly-kilogrammonként legalább 4 NE humán antitetanusz immunglobulin (TETIG 500) adandó.

i) Veszettségre gyanús sérülés esetén az oltásokat haladéktalanul meg kell kezdeni (posztexpozíciós oltás). Gyermekeknek és felnõtteknek a 0., 3., 7., 14. és a 28. napon
kell beadni egy-egy adagot.
[Az indikáció felállításához, illetve az oltások esetleges elhagyásához szakmai anyagok (Országos Epidemiológiai Központ veszettség-fertõzésre gyanús expozíció kivizsgálásáról és a szükséges teendõkrõl szóló „Tájékoztató”-jában állnak rendelkezésre), illetve az oltó-

anyag alkalmazási elõiratában leírtak figyelembevétele
szükséges.]
2. Passzív immunizálásban részesítendõk 16%-os
humán gamma-globulinnal:
a) járványos májgyulladásban szenvedõ beteg környezetéhez tartozó személyek a lehetõ legrövidebb idõn
belül (legfeljebb az expozíciót követõ 14. napig), testsúly-kilogrammonként 0,02 ml (16%-os oldat) adásával;

1046

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

2008/8. szám

b) a kanyarós beteg fogékonynak tekinthetõ környezetébõl, az expozíciót követõ 6 napon belül 0,25 ml/tskg
(16%-os oldat) adásával: a 15 hónaposnál fiatalabb, ezért
aktív immunizálásban még nem részesíthetõ kisgyermekek, illetve azon 38 évesnél fiatalabb, kanyarón át nem
esett, kanyaró ellen nem oltott személyek, akiknél az aktív
immunizálás ellenjavallt.

– krónikus szív-, légzõszervi betegségben szenvedõ
gyermekek (beleértve a bronchopulmonális dysplasiát,
cysticus fibrosist és asthmat), akiknek az állapota rendszeres orvosi ellenõrzést vagy kórházi kezelést igényel;

VII. MEGBETEGEDÉSI VESZÉLY ELHÁRÍTÁSA
CÉLJÁBÓL TÉRÍTÉSMENTESEN VÉGZENDÕ
EGYÉB VÉDÕOLTÁSOK

– anaemiában, hemoglobinopathiában szenvedõ gyermekek;

1. Influenza elleni térítésmentes védõoltásban részesíthetõk
A) Az influenzavírus által okozott megbetegedések súlyosságának, valamint a halálozások számának csökkentése érdekében a fokozottan veszélyeztetettek kockázati
csoportjait az alábbi prioritási sorrendben javasolt oltani:
– életkoruktól függetlenül, de hat hónaposnál idõsebb,
idült szív-, keringési, légzõszervi, vese-, illetve anyagcsere-betegségben szenvedõk, továbbá
– betegség vagy orvosi kezelés (általános szteroid-,
vagy rosszindulatú daganat elleni terápia) miatt csökkent
immunitásúak, különös figyelmet fordítva a 60 éven felüliekre;
– szociális otthonokban, öregek otthonában, vagy
egészségügyi intézményekben huzamosabb ideig ápolt
bármely korú személyek;
– tartós szalicilát-kezelésben részesülõ gyermekek és
serdülõk (a Reye-szindróma veszélye miatt);
– 60 éven felüliek, egészségi állapotuktól függetlenül.
B) A fenti kockázati csoportokat a fertõzés átvitele
révén veszélyeztetõ személyek:
– egészségügyi dolgozók, különös tekintettel a transzplantációs, az onkológiai, a hematológiai, a dializáló, a felnõttek és a gyermekek számára intenzív ellátást nyújtó,
valamint a krónikus belgyógyászati osztályokon a betegekkel
közvetlen kapcsolatba kerülõ személyekre [többszörösen módosított 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (3)];
– szociális intézmények dolgozói.
C) A térítésmentes oltóanyagkészlet terhére fel kell
ajánlani az oltást a baromfi-feldolgozókban, valamint az
egyidejûleg 1000 vagy annál több baromfit tartó telepeken dolgozók, valamint mindazok számára, akik az
A/H5N1 madárinfluenza-vírussal fertõzött vagy arra gyanús szárnyasok megsemmisítésével foglalkozhatnak.
A gyermekek influenza elleni védõoltására vonatkozó
nemzetközi ajánlásokat és a rendelkezésre álló oltóanyag
mennyiségét figyelembe véve az alábbi 6–35 hónapos
korú csecsemõk és gyermekek a következõ prioritási sorrendben olthatók a térítésmentes oltóanyag felhasználásával:

– veleszületett vagy másodlagos immundeficienciában
szenvedõ gyermekek;
– vesebeteg gyermekek;

– hosszan tartó acetilszalicilsav-terápiában részesülõ
gyermekek;
– egyéb krónikus betegségben (pl. diabetesben, anyagcsere-betegségben) szenvedõk;
– egészségügyi intézményben tartósan ápolt gyermekek, csecsemõ- és gyermekotthonok lakói.
2. Hepatitis B elleni védõoltás javasolt azon, korábban
védõoltásban nem részesült személyeknek, akik:
– akut B hepatitiszes beteg, ill. a krónikus HBV-hordozó szexuális partnerei és a fertõzési veszélynek kitett családi kontaktok;
– dializált betegek, hemofíliások és intravénás kábítószer-használók.
A hepatitis B elleni immunizáció 3 oltásból áll: 0., 1. és
6. hónapban kell beadni az oltásokat. Bizonyos esetekben
(pl. dializálandó betegek) a gyors immunválasz elérése érdekében ún. gyorsított séma (0, 1, 2 hónap) is alkalmazható, azonban ilyenkor egy év múlva emlékeztetõ oltásra is
szükség van.
A dializáltak és az immunhiányos betegek esetében javasolt a primovakcináció utáni ellenanyagválasz ellenõrzése, és a 10 IU/l értéknél alacsonyabb ellenanyagszint
esetén újabb sorozatoltás szükséges. Az eredményesen oltott dializáltaknál az ellenanyagszintet évente célszerû ellenõrizni, és ha az anti-HBs ellenanyagok titere 10 IU/l alá
csökken, emlékeztetõ oltás adása javasolt.
VIII. MUNKAKÖRÖKHÖZ KAPCSOLÓDÓ VÉDÕOLTÁSOK
A 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) bekezdésének
értelmében a munkáltató köteles a munkavállalók
egészségét és biztonságát veszélyeztetõ biológiai kockázatokat, a munkahelyi expozíciót (veszélyeztetettséget)
a külön jogszabályban [61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet] foglaltaknak megfelelõen felmérni. A megbetegedési
veszély csökkentése érdekében – a munkáltatónak a foglalkoztatás feltételeként – biztosítania kell az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védõoltását, így pl. hastífusz, kullancsencephalitis, hepatitis
A illetve B, veszettség, diftéria és tetanusz elleni immunizálását.
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Javaslatok az alapimmunizálás és/vagy újraoltás szabályaira
1. Hastífusz elleni védõoltásban kell részesíteni azon
munkavállalókat, akiknek folyamatos, vagy idõszakosan
végzett munkája során a S.Typhi-vel való fertõzõdésük
nem zárható ki. Ezen munkavállalók közé tartoznak azok,
akik munkájuk révén szennyvízzel, emberi ürülékkel rendszeresen kontaktusba kerülhetnek (csatornamunkások,
mélyépítõk, laboratóriumok és kórházi fertõzõ osztályok
munkatársai stb.).
2. Kullancsencephalitis elleni védõoltásban kell részesíteni azt a munkavállalót, akinél a munkavégzés alkalmával a kullancsencephalitis-vírussal történõ fertõzés kullancs expozíció révén nem zárható ki (pl. erdõgazdasági
dolgozók, olajmunkások stb.).
3. Hepatitis B oltás szükségessége az egészségügyi
dolgozóknál:
A hepatitis B fertõzést a vér, szövetnedvek és testváladékok közvetítik. Azoknál az egészségügyi dolgozóknál
szükséges a hepatitis B oltás, akik egészségügyi intézményben olyan tevékenységet végeznek, amelynek során
rendszeresen kontaminálódhatnak vérrel, vérkészítményekkel, szövetnedvekkel, váladékokkal, testfolyadékokkal, illetve az ezekkel szennyezett eszközökkel, mûszerekkel.
Az egészségügyi dolgozók védõoltásaira vonatkozóan
az OEK „A betegellátás során vérrel és testváladékokkal
terjedõ vírusfertõzések megelõzésérõl” szóló tájékoztatójának 3.6. pontjában foglaltak az irányadók.
Az egészségügyi intézményben elõször oltott egészségügyi dolgozók esetén az oltási sorozat befejezését követõ 1-2 hónap múlva célszerû a primovakcináció eredményességének ellenõrzése. Ha a teljes oltási sorozat után az
anti-HBs szint 10 IU/l értéknél alacsonyabb, az oltási sorozatot meg kell ismételni, majd ezután újra meg kell határozni az anti-HBs szintet. Annál az egészségügyi dolgozónál, akinél a két teljes HB oltási sorozatot követõ egy
hónap után az anti-HBs szint kisebb, mint 10 IU/l
(non-responder), nem javasolt további oltásokat végezni.
A 10 IU/l értéknél magasabb anti-HBs szint az eredményes
immunválasz megjelenését bizonyítja.
A továbbiakban booster oltásra, illetve az ellenanyagszint ellenõrzésére nincs szükség.
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gi átlagnál magasabb kockázat igen szûk körben, azon
ellátások során feltételezhetõ, amelyeknél hepatitis A
vagy arra gyanús betegeket látnak el. Megjegyzendõ
azonban, hogy a munkavédelmi szabályok betartásával a
fertõzés általában megelõzhetõ. Kérdéses esetekben
ajánlható egyes munkakörökben vagy meghatározott
tevékenységek végzése esetén az egészségügyi dolgozók
hepatitis A átvészeltségi vizsgálatának elvégzése a
munkáltató költségére, és a vizsgálatok eredményének
ismeretében kizárólag a fogékonyak oltása.
5. Veszettség elleni preexpozíciós oltások:
Veszettség vírusával foglalkozó laboratóriumok
munkatársait, állatorvosokat és asszisztenseket, ebrendészeti dolgozókat, vadászokat, erdészeket, vadõröket,
vágóhídi dolgozókat, barlangászokat, megelõzõ (preexpozíciós) oltásban szükséges részesíteni. A korábban
nem oltott személyek alapimmunizálása a 0., a 7. és a 21.
vagy a 28. napon beadott 3 részoltásból áll, amelyet egy év
múlva egy emlékeztetõ oltás beadása követ. A védettség
fenntartásához 5 évenkénti booster oltás szükséges. Immunszupprimált személyek preexpozíciós oltása nem javasolt. Aktuális lyssa-fertõzés gyanúja esetén úgy kell eljárni, mint a posztexpozíciós oltások utáni újrafertõzõdés
esetén.
6. Diftéria elleni oltás:
Fertõzõ osztályokon dolgozó vagy humán eredetû vizsgálati anyagok feldolgozásával foglalkozó mikrobiológiai
laboratóriumok munkatársai számára szükséges a diftéria
elleni védõoltás abban az esetben, ha az életkorhoz kötött
kötelezõ oltásokban részesült személy 10 évnél régebben
kapta utolsó diftéria elleni védõoltását.
7. Tetanusz elleni védõoltás: Azon személyek számára, akik olyan munkakört látnak el, melynek esetében
földdel szennyezett sérülések elõfordulhatnak (mélyépítés, mezõgazdasági tevékenység, állatgondozás stb.), a
munkáltatónak gondoskodnia kell a dolgozók tetanusz
elleni védettségének folyamatos fenntartásáról. Ha a munkavállaló az életkorhoz kötött kötelezõ valamennyi tetanusz elleni oltásban részesült, az utolsó oltást követõ 10 év
múlva emlékeztetõ oltásban kell részesíteni, s hasonló
munkakör ellátása esetén az oltásokat 10 évenként kell ismételni. Az oltások végezhetõk monovalens tetanus, vagy
diftéria-tetanusz oltóanyaggal.

4. Hepatitis A oltás szükségessége egészségügyi dolgozóknál:

8. Meningococcus betegség elleni védõoltás:
Az egészségügyi dolgozók általában az átlagpopulációnál nincsenek jelentõsebben kitéve a meningococcus fertõzés veszélyének, azonban bizonyos speciális munkakörökben, ellátásoknál felmerül a specifikus védelem
és/vagy antimikrobiális profilaxis szükségessége.

A fertõzés fekál-orál terjedésû, a kórokozót a széklet
közvetíti. Az egészségügyben a fertõzõdési veszély minimális, mivel a higiénés szabályok betartása a normál populációban szokásos standardoknál erõteljesebb. A lakossá-

A nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve egészségügyi ellátás/tevékenység esetében védõoltás javasolt:
– mikrobiológiai laboratóriumok azon munkatársainak, akik purulens meningitisben vagy septicaemiaban

A korábbi években oltott, teljes hepatitis B oltási sorozatot kapott és azt dokumentációval igazolni tudó egészséges egészségügyi dogozóknál emlékeztetõ oltás nem szükséges.
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szenvedõ beteg liquorát és/vagy haemokultúráját rendszeresen vizsgálják;
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1. Diftéria-tetanusz elleni oltóanyag felnõttek oltására

– mikrobiológiai laboratóriumok azon munkatársainak, akik a N.meningitidis törzsek további részletes vizsgálatával rendszeresen foglalkoznak;

A Dultavax diftéria toxoidot (minimum 2 NE), tetanusz
toxoidot (minimum 20 NE) és inaktivált poliovírus komponenst tartalmazó oltóanyag felnõttek emlékeztetõ oltására.

– fertõzõ agyhártyagyulladásban szenvedõ betegek ellátására kijelölt kórházi fertõzõ és/vagy intenzív osztályok
munkatársainak, akik ezen betegek ellátása révén (resustitáció, intubálás stb.) rendszeresen fokozott expozíciónak
vannak kitéve.

A vakcina kivételesen alkalmazható 6. életévüket betöltött, megelõzõen immunizált gyermekek booster oltására
is. A vakcina egyszeri adagja 0,5 ml, amely intramuscularisan adandó.

9. Influenza elleni oltás szükségessége az egészségügyi dolgozóknál:
Az influenzavírus által okozott megbetegedések súlyossága, valamint a halálozások száma miatt a fokozottan veszélyeztetett kockázati csoportokba tartozókat a fertõzés
átadása révén veszélyeztetõ egészségügyi dolgozók minden évben influenza elleni oltásban részesíthetõk térítésmentesen.
A többször módosított 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet
9. § (3) bekezdésének értelmében a csökkent immunitású
személyek egészségének védelme érdekében az egészségügyi szolgáltató – az ÁNTSZ által biztosított oltóanyaggal – az influenza elleni oltást a transzplantációs, az onkológiai, a hematológiai, a dializáló, a felnõtt- és a gyermek-intenzív ellátást nyújtó, valamint a krónikus belgyógyászati osztályokon a betegekkel közvetlen kapcsolatba kerülõ egészségügyi dolgozók számára évente köteles felajánlani.
IX. EGYÉB OLTÓANYAGOKKAL TÖRTÉNÕ
OLTÁSOK
A) AKTÍV IMMUNIZÁLÁS CÉLJÁRA HASZNÁLANDÓ OLTÓANYAGOK
Az oltás beadása elõtt az oltóanyag alkalmazási elõiratát át kell tanulmányozni, s az abban foglaltaknak megfelelõen kell a vakcinát használni. Különösen érvényes ez a
gyógyszertárakból beszerezhetõ vakcinák esetében, melyekkel kapcsolatban az oltóorvosoknak kevesebb gyakorlatuk és tapasztalatuk van, mint a már évtizedek
óta használatos térítésmentes vakcinákkal.

2. Hastífusz elleni poliszacharid vakcinák – TYPHIM
Vi, Typherix.
Mindkét oltóanyag alkalmazási módja és az oltás indikációja csaknem azonos: egyszeri adag 0,5 ml subcutan
(Typhim Vi) vagy intramuscularisan (Typhim Vi, Typherix) beadott oltóanyag. 2 évesnél fiatalabb gyermekek oltása nem ajánlatos. Háromévenként újraoltás szükséges.
3. Hepatitis A elleni aktív immunizálás
Magyarországon háromféle, inaktivált vírust tartalmazó
hepatitis A vakcinát törzskönyveztek. Ezek a következõk:
a) AVAXIM
* Avaxim 80
A 12 hónapos és 15 év közötti gyermekek oltására alkalmazható. Az elsõ oltást követõ 6 hónap múlva egy emlékeztetõ oltás adása szükséges a védettség eléréséhez.
* Avaxim
2 éven felüli személyek oltására alkalmas hepatitis
A vakcina. A védettség eléréséhez 2 oltás szükséges. A második oltást az elsõ dózis beadása után 6 hónappal kell beadni a 2–15 évesek esetében, a 15 év feletti fiatalok és felnõttek esetében pedig 6–12 hónap múlva.
b) HAVRIX
* HAVRIX 720 JUNIOR
1 évestõl betöltött 18 éves korig adható. A védettséghez
szükséges emlékeztetõ oltásra az elsõ adag beadását követõ
6 hónap és 5 év között bármikor sor kerülhet, de elõnyösebb az elsõ vakcinációt követõ 6–12 hónapban.
* HAVRIX 1440

A vakcinák alkalmazási elõirata az OGYI hivatalos kiadványában (Alkalmazási elõiratok hivatalos gyûjteménye) vagy az OGYI internetes honlapján (www.ogyi.hu),
az alkalmazási elõiratok címszó alatt megtalálhatók.

A 16 évesnél idõsebb személyek immunizálására használatos oltóanyag. Az immunizálás sémája azonos a
HAVRIX 720 JUNIOR-nál leírtakkal.

A 2007. december 31-i állapot szerint hazánkban, illetve az Európai Unióban törzskönyvezett, általában
gyógyszertárakból beszerezhetõ, járványügyi szempontból jelentõséggel bíró vakcinák és azok alkalmazása a teljesség igénye nélkül a következõkben foglalható
össze:

A VAQTA JUNIOR a 2-17 év közötti gyermekek/fiatalok oltására, míg a VAQTA a 18 éven felüli személyek
oltására használható.

c) VAQTA

Az immunitás kialakításához az alapoltás, majd a
6–18 hónap múlva adott emlékeztetõ oltás szükséges.
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Hepatitis A vakcinák adása javasolt:
– endémiás/hyperendémiás országok látogatásakor, ha
a kinntartózkodás hosszú idejû;
– alapbetegségük, vagy életmódjuk miatt különösen
veszélyeztetettek (hemofíliások, krónikus májbetegségben szenvedõk, intravénás kábítószer-élvezõk, homoszexuális személyek stb.) részére.
4. Hepatitis B elleni oltások
(A közegészségügyi célzatú, központilag irányított vakcinázáson kívüli oltások.)
Jelenleg Magyarországon a gyógyszertári forgalomban
az Engerix-B (10 µg/0,5 ml, illetve 20 µg/1 ml kiszerelésben) valamint a H-B-VAX PRO tartósítószert (thiomersalt) nem tartalmazó (10 µg/1 ml; 40µg/1 ml) hepatitis
B vakcina áll rendelkezésre.
Az alapimmunizálás mindkét oltóanyagnál, gyermekeknél és felnõtteknél egyaránt 3 oltásból áll. (A H-B-VAX
PRO 10 µg/1 ml-es és az Engerix B 20 µg/1 ml-es kiszerelésû vakcinából azonban a 11–15 évesek számára 2 oltás
elegendõ). Egészséges oltottak (megfelelõ oltási séma)
esetében emlékeztetõ oltás egyik oltóanyag esetében sem
szükséges.
a) ENGERIX-B
Gyermekeknek 15 éves korral bezárólag 10 µg/0,5 ml,
míg az ennél idõsebb fiataloknak és felnõtteknek 20 µg/1 ml
mennyiség beadására van szükség.
b) H-B-VAX PRO
– felnõtteknek és serdülõknek 16 éves kortól 10 µg/1 ml;
– dializálandó (dializált) betegeknek 40 µg/1 ml.
Mindkét oltóanyag esetében az elsõ oltást követõen
egyhónapos intervallummal kell adni a másodikat, majd az
elsõ oltást 6 hónappal követõen a 3. oltást.
Gyorsított alapimmunizálási séma (0., 1., 2. hónap) alkalmazása esetén az utolsó oltástól számított 12 hónap
múlva egy emlékeztetõ oltás beadása szükséges.
Kivételes esetekben, pl. utazás esetén, amikor nincsen
elegendõ idõ a fenti sémák egyikére sem, akkor 18 éves
kortól lehet a 0., 7., 21. napon az elsõ három részoltást
adni, amelyet egy év múlva egy emlékeztetõ oltás követ.
Az oltóanyagokat orvosi vényre lehet megvásárolni.
A közegészségügyi érdekû és a Módszertani Levél korábbi
fejezetében részletezett indikációkon kívül a következõ
személyek számára javasolt az oltás:
– szexuális szokásuk, magatartásuk, életvitelük miatt
fokozott fertõzési veszélynek kitettek számára (szexuális
partnereiket gyakran váltók, prostituáltak, nemi betegségben ismételten megbetegedettek, homoszexuális férfiak stb.);
– intravénás kábítószer-használók;
– onko-hematológiai betegek;

1049

– krónikus hepatitis C vírushordozó személyek;
– azon külföldi országokba utazóknak, ahol a hepatitis
B elõfordulása jelentõs és a látogató hosszabb idõt tölt az
adott országban.
5. Hepatitis A és B elleni kombinált oltóanyag
Twinrix gyermekeknek (1 éves – 15 éves)
Egy dózis 360 Elisa Egység hepatitis A vírus antigént és
10 µg rekombináns DNS hepatitis B vírus felületi antigént
(HBsAg) tartalmaz.
Twinrix felnõtteknek (16 éves kor felett)
Egy dózis 720 Elisa Egység hepatitis A vírus antigént és
20 µg rekombináns DNS hepatitis B vírus felületi antigént
(HBsAg) tartalmaz.
Az immunitás kialakításához mindkét vakcinából 3 dózis
(0; 1; 6 hónap) beadása szükséges.
6. Human Papilloma Vírus vakcinák
A Human Papilloma Vírusok (HPV) okozta megbetegedések megelõzésére két készítmény áll rendelkezésre.
Mindkét oltóanyag rekombináns, a humán papillomavírus
meghatározott szerotípusainak tisztított fehérjéit tartalmazza bivalens, vagy quadrivalens formában.
a) A Cervarix a humán papillomavírus 2 típusának
(16-os és 18-as) tisztított fehérjéit tartalmazza. Az oltás a
magas kockázatú HPV okozta méhnyakrák, perzisztáló
fertõzés megelõzésére szolgál. A védõoltás 10–26 éves
személyeknek ajánlott. Az oltási sorozat 3 részoltásból áll
(0., 1. és 6. hónap).
b) A SILGARD a humán papillomavírus 4 típusának
(6-os, 11-es, 16-os 18-as) tisztított fehérjéit tartalmazó
vakcina. Az oltás javasolt a méhnyaknak vagy a külsõ nõi
nemi szerveknek a fent említett HPV típusok által okozott
nagyfokú diszpláziája, a méhnyakrák és a nemi szerveken kialakuló szemölcsök ellen. A védõoltás 9–26 éves
személyeknek ajánlott. A teljes immunizálás 3 részoltásból áll (0,5 ml/adag), az elsõ és második oltás között 2 hónapos, a második és harmadik dózis beadása között 4 hónapos intervallumot kell tartani.
Mindkét vakcinát az Európai Unióban törzskönyvezték.
A védõoltás a endszeres méhnyakrák-szûrést nem helyettesíti. A HPV elleni védõoltás a szexuálisan nem aktív
10–14 éves korosztályban a leghatékonyabb. A védõoltás
beadása elõtt HPV szûrõvizsgálat nem szükséges. A vakcinák terápiás célra nem alkalmasak.
7. Influenza elleni oltóanyagok
Forgalomba hozatali engedéllyel az AGRIPPAL, a
BEGRIVAC, a FLUARIX, a FLUVAL AB, INFLUVAC,
az INFLEXAL V és a Vaxigrip influenza elleni oltóanyag
rendelkezik. Valamennyi vakcina trivalens, inaktivált. Az
AGRIPPAL ún. felületi antigén tartalmú, a BEGRIVAC,
a FLUARIX és a VAXIGRIP ún. „split” vakcina, az
INFLUVAC ún. „alegység” vakcina, a FLUVAL AB teljes virion tartalmú, míg az INFLEXAL V viroszómás influenza elleni oltóanyag.
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Az AGRIPPAL, a BEGRIVAC, a FLUARIX, az
INFLUVAC, az INFLEXAL V és a VAXIGRIP oltóanyagok a 6 hónaposnál idõsebb és háromévesnél fiatalabb gyermekek oltására is alkalmazhatók. Indikáció:
3 éves kor alatt a primovakcináltaknak a felnõtt (0,5 ml)
adag fele adandó 2 alkalommal, egy hónap idõközzel.
A FLUVAL AB 3 évesnél fiatalabb gyermekek számára nem ajánlott.
A 2007/2008. évi influenza szezonban, gyógyszertári
forgalomban a BEGRIVAC, FLUARIX, a VAXIGRIP
és a FLUVAL AB szerezhetõ be.
Az influenza-vakcinák kizárólag egyetlen influenzaszezonban használhatók fel. Felhasználhatósági idejük az
adott influenza szezont követõ június 30-ig tart.
8. Kullancsencephalitis elleni oltóanyagok
Az inaktivált vírustartalmú vakcinák az állandóan,
vagy átmenetileg endémiás területeken tartózkodók
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védelmére szolgálnak. Az oltásokat a várható expozíció
elõtt kell elvégezni vagy megkezdeni. Magyarországon
két oltóanyag van gyógyszertári forgalomban: az Encepur,
továbbá az FSME-IMMUN.
a) Az Encepur Junior az 1-12 évesek, míg az Encepur
Adult a 12 évesnél idõsebb személyek oltására ajánlott.
Az alapimmunizálás 3 oltásból áll. Az elsõ oltást követõ 1–3 hónap múlva kell beadni a 2. oltást és az ezt követõ 9–12 hónap múlva a harmadikat („A” séma). Amennyiben gyors védettség kialakítása szükséges, akkor a 2. oltást
az elsõt követõ 7. napon, a 3-at pedig az oltás megkezdését
követõ 21. napon lehet beadni („B” séma) (3. sz. táblázat).
A védettség legkorábban a második oltást követõ 14 nap
múlva alakul ki. A hosszantartó védettség biztosítása érdekében 5 évenként emlékeztetõ oltás szükséges.
Immunszuppresszív kezelés alatt, továbbá veleszületett,
vagy szerzett immundeficiencia esetén az oltás hatásossága korlátozott, vagy kérdéses.

3. számú táblázat
Encepur oltások sémái
„A” séma

Oltások

„B” séma

0. nap
1–3 hónap múlva
9–12 hónappal a 2. oltás után
–

1. oltás
2. oltás
3. oltás
4. oltás

0. nap
7 nap múlva
21 nap múlva
12–18 hónap múlva

„A” séma = általános
„B” séma = gyorsított
b) Az FSME-IMMUN Junior az 1–16 évesek, míg az
FSME-IMMUN 0,5 ml a 16 éven felüliek számára ajánlott
oltóanyag.
A védettség kialakításához 3 oltásra van szükség. A
második oltást az elsõ után 1–3 hónappal késõbb, a 3. oltást a második oltás után 9–12 hónap múlva szükséges beadni. Amennyiben gyors védelem kialakítása szükséges,
abban az esetben a 2. oltás az elsõ után 14 nappal adandó.
Ha az oltandó személy immunkompetenciája csökkent
vagy nem megfelelõ, abban az esetben a 2. oltást követõ

4–6 hét múlva egy újabb oltást kell adni. A következõ oltás
intervalluma változatlan, 9–12 hónappal az utolsó (2/a.)
oltás után. 70 évesnél idõsebbek oltása esetén ugyanez az
oltási séma javasolt (4. sz. táblázat).
A hosszantartó védettség biztosítása érdekében
5 évenként emlékeztetõ oltás szükséges.
Ha a kullancscsípés 14 nappal az 1. oltás után fordult
elõ, a 2. oltást azonnal be kell adni. Ha kullancscsípés a
2. oltás után következett be, nincs teendõ.

4. számú táblázat
FSME-IMMUN oltások sémái
Oltások

1. oltás
2. oltás
2/a. oltás
3. oltás

„A” séma

„B” séma

0. nap
0. nap
1–3 hónap múlva
14. nap
–
–
9–12 hónappal a 2. (vagy 2/a.) oltás után

„A” séma = általános
„B” séma = gyorsított
„C” séma = immunszupprimált, vagy idõs személyek

„C” séma

0. nap
1–3 hónap múlva
4–6 héttel a 2. oltás után
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9. Meningococcus vakcinák
Az oltóanyagoknak kétféle típusa, az ún. poliszacharid
és konjugált ismeretes. Magyarországon mind a poliszacharid, mind a konjugált vakcinák engedélyezésre kerültek és gyógyszertári forgalomban kaphatók.
a) Poliszacharid vakcinák
Az A és C, továbbá az A,C,W135Y szerocsoportú N.meningitidis tokantigénjét tartalmazó poliszacharid vakcinák biztonságosak és hatékonyak 2 évesnél idõsebbek számára, használatuk speciális rizikócsoportok tagjainak is
ajánlott. Ugyancsak ajánlott a vakcinák használata járványok elõfordulása esetén a veszélyeztetett személyek számára. A védettség kialakításához egy oltás beadása szükséges.
A bivalens vagy tetravalens (ACYW135) vakcinák viszonylag rövid idõre szóló immunitást biztosítanak a
2 évesnél idõsebb oltottak 85-100%-ában.
Az ellenanyag az oltást követõen 10–14 nap múlva alakul ki. Iskoláskorú gyermekeknél vagy náluk idõsebb fiataloknál, felnõtteknél a vakcina biztosította védelem legalább 3 évre szól, azonban a 4 évesnél fiatalabb gyermekeknél az ellenanyagszint gyorsan (2–3 év) csökken.
MENCEVAXTM ACW135Y;
MENINGOCOCCAL POLYSACCHARIDE VACCINE A+C;
b) Konjugált vakcinák
A Meningococcus C konjugált vakcinák hatékonysága jobb a poliszacharid vakcinákénál, miután a meningococcus-antigén fehérjéhez van konjugálva. Ennek megfelelõen a hatása tartósabb, továbbá az antigén 2 évesnél
fiatalabb kisgyermekeknél is ellenanyag-választ indukál,
tehát számukra is adható.
* MENINGITEC® Konjugált Meningococcus C vakcina
Két hónapos kort betöltött, de 12 hónaposnál fiatalabb
csecsemõk két részoltással, részoltásonként 0,5 ml-es
adaggal, legalább 2 hónapos intervallummal oltandók.
A 12 hónaposnál idõsebb kisgyermekek, serdülõk, felnõttek egyszeri, 0,5 ml adagú vakcinával oltandók.
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* NeisVac-C Konjugált Meningococcus C vakcina
Az egy éven aluli, de két hónapos kort betöltött csecsemõk legalább 2 hónapos idõközzel, két alkalommal oltandók. Az egyévesnél idõsebb gyermekek, a serdülõk és a
felnõttek immunizálásához egy oltás szükséges.
Konjugált vakcinával egyéves kor alatt alapimmunizált (2 oltás) csecsemõket 2 éves korban javasolt újraoltani.
10. Pneumococcus vakcinák
Az invazív pneumococcus betegség aktív immunizációval történõ megelõzésére jelenleg kétféle – poliszacharid és
konjugált – vakcinatípussal van lehetõség. A poliszacharid
vakcinák az emberben leggyakrabban bacteiraemiát okozó
23 szerotípus tokjának immunogenitásért felelõs részét tartalmazzák, a konjugált vakcina pedig a gyermekkorban invazív betegséget leggyakrabban okozó 7 szerotípus tokjának poliszacharidját fehérjéhez konjugálva.
a) Poliszacharid vakcinák
Magyarországon két poliszacharid pneumococcus vakcina szerezhetõ be a gyógyszertárakból: a Pneumo 23 és a
Pneumovax 23.
A két oltóanyag alkalmazási módja, az oltás indikációja
azonos, a 2 évesnél idõsebb, krónikus betegségben (kardiorespiratórikus rendszer, a máj vagy vese funkcióinak
elégtelensége, diabetes mellitus, liquorcsurgás, alkoholizmus stb.) 60 évesnél idõsebbek, immunszupprimáltak,
szociális intézményekben gondozottak, vagy krónikus
kórházi osztályokon ápoltak alkotják a fokozott kockázati
csoportokba tartozó oltandók körét.
Egészséges felnõttek rutinszerû újraoltása nem szükséges. A rizikócsoportba tartozó felnõtteknek, vagy a
65 évesnél idõsebb személyeknek 10 évente, de legfeljebb
két alkalommal javasolt az újraoltás.
A poliszacharid pneumococcus vakcinák nem alkalmasak immunmemória kialakítására, 2 éven aluliakban immunválaszt kialakítani csak átmenetileg képesek, ezért e
korosztály immunizálására nem ajánlottak.
b) Konjugált vakcina – Prevenar

* MENJUGATETH Konjugált Meningococcus C-CRM
197 vakcina
Két hónapos kort betöltött, de 12 hónaposnál fiatalabb
csecsemõk részére két, egyenként 0,5 ml-es dózis adandó,
az oltások között legalább 2 hónapos intervallummal.

Az adszorbeált konjugált vakcina a Streptococcus pneumoniae 7 szerotípusa által okozott invazív betegség ellen
nyújt védelmet. Az oltóanyag csecsemõk és kisgyermekek aktív immunizálására ajánlott: azok a 2 hónap–2 év
közötti, rizikócsoportba tartozó csecsemõk/kisgyermekek
olthatók, akiknél az életkoruk miatt a poliszacharid vakcinával való oltás ellenjavallt.

12 hónapos, vagy ennél idõsebb gyermekek, serdülõk és
felnõttek immunizálásához egyszeri, 0,5 ml-es adag szükséges.

Az Infektológiai Szakmai Kollégium 2007. évi ajánlása
alapján az invazív pneumococcus betegség szempontjából
fokozott kockázati csoportba tartozók:
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– 5 éven aluli gyermekek, illetve a 60 (65) évesnél idõsebbek;
– a veleszületett vagy szerzett immunhiányos állapot, a
szervátültetések, a HIV-fertõzés, a sarlósejtes anaemia, illetve más haematológiai betegség (pl. myeloma multiplex)
minden életkorban;
– az anatómiai vagy funkcionális léphiány;
– az anyagcsere-betegségek, különösen a cukorbetegség;
– a légzõszervek és a keringési rendszer, a máj, a vese
krónikus betegségei;

2008/8. szám

– a liquorcsurgás;
– egyes újabb, a koponyán belül, a dura megnyitással
végzett mûtéti beavatkozások – pl. az endocochleáris implantáció –, ill. traumák is fokozott kockázatot jelentenek;
– az igen fiatalon kezdett közösségbe járás (bölcsõde,
gyermekotthonok, gyermek-egészségügyi intézmények);
– intézetben ápolt idõsek;
– alkoholbetegek;
– magas rizikójú egyénnek tekintendõ mindenki, aki
átvészelt már életében invazív pneumococcus fertõzést
még akkor is, ha nem sorolható az említett csoportokba.

5. számú táblázat
A pneumococcus ellen gyermekkorban ajánlott oltási sémák
Oltandó csoport

Alapimmunizálás

2–6 hónaposok

3 oltás
min. 1 hónap idõközzel
7–11 hónaposok
2 oltás
min. 1 hónap idõközzel
12–23 hónaposok
2 oltás minimum
2 hónap idõközzel
2–5 évesek
1 oltás
2–5 éves, kockázati csoportba tartozó 2 oltás minimum
2 hónap idõközzel
<10 éves, kockázati csoportba tartozó 2 oltás minimum 2 hónap idõközzel
Az invazív pneumococcus betegség megelõzésére az
5 éves kor alatti, kiemelten magas rizikójú betegeknek a
konjugált pneumococcus vakcinát a csecsemõ- és gyermekgyógyász szakorvos írhatja fel 70%-os OEP támogatással:
– az immunrendszer veleszületett vagy szerzett zavara
– lépbetegségek (BNO: D73.9),
– immunhiányos állapotok (BNO: D80-D89),
– visszamaradt magzati növekedés és alultápláltság
(BNO: P05),
– koraszülött csecsemõ (BNO: P07.3),
– méhen belül kialakult légúti megbetegedések (BNO:
P28),
– a szív veleszületett rendellenességei (BNO: Q24.9),
– a tüdõ hypo- és dysplasiaja (BNO: Q33.6),

Booster oltás

2. életévben
2. életévben
min. 6 hónappal a 2. után
nem szükséges
nem szükséges
minimum 6 hónap és
3–5 évvel késõbb 1x
3–5 évvel késõbb

Az immunizáláshoz 2 dózis ROTARIX beadása szükséges legalább 4 hét idõköz tartásával. A teljes vakcinációt
lehetõleg 16 hetes kor elõtt el kell végezni, de 24 hetes
korig be kell fejezni!
b) A RotaTeq orális vakcina, amely élõ, attenuált humán rotavírust tartalmaz. A vakcina 6 hetes kort betöltött
csecsemõk aktív immunizálására javallt a rotavírus-fertõzés
okozta gastroenteritis megelõzése céljából.
Az immunizáláshoz 3 dózis RotaTeq beadása szükséges, a dózisok beadása között legalább 4 hetet kell várni.
Az elsõ dózist legkésõbb 12 hetes korig és mindhárom
dózist lehetõleg 20-20 hetes korig be kell adni, de legkésõbb 26 hetes korig be kell fejezni az oltási sorozatot.
Mindkét vakcina egy idõben adható az életkorhoz kötött
védõoltásokkal.

– a tüdõ veleszületett rendellenessége (BNO: Q33.9),

Az oltóanyagokat az Európai Unióban törzskönyvezték.

– a lép veleszületett rendellenességei (BNO: Q89.0)

12. Tetanusz vakcina

11. Rotavírus vakcinák

Tetanol pur

a) A Rotarix orális vakcina, amely élõ, attenuált humán
rotavírust tartalmaz. A vakcina 6 hetesnél idõsebb csecsemõknek ajánlott rotavírus-fertõzés okozta gastroenteritis
megelõzésére.

Min. 40 NE tisztított tetanusz toxoid tartalmú, tartósítószer-mentes vakcina. A készítmény 2 hónapos, vagy
idõsebb csecsemõk, gyermekek, serdülõk és felnõttek tetanusz elleni aktív immunizálására alkalmazható alapimmu-
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nizálás, emlékeztetõ oltások, valamint sérülés esetén
posztexpozíciós oltások céljára. A vakcina adagja 0,5 ml.
Kiszerelés, csomagolás:
Szuszpenziós injekció, elõretöltött üvegfecskendõben,
tûvel vagy tû nélküli kiszerelésben.
Az alkalmazás módja:
Az oltóanyagot mélyen, izomba kell adni. Bizonyos esetekben (pl. haemorrhagiás diathesis esetén) a készítmény
subcutan is alkalmazható.
13. Varicella elleni oltóanyagok
A varicella megelõzésére két vakcina törzskönyvezett
hazánkban. Mindkét oltóanyag élõ, attenuált vírust tartalmazó, liofilizált készítmény.
a) A VARILRIX™ kilenc hónaposnál idõsebb csecsemõk, kisgyermekek és serdülõk aktív immunizálására alkalmas: 9 hónapos kortól 12 éves korig 1 adag; 13 éves
kortól 2 dózis szükséges a védettség eléréséhez. A második oltást az elsõ oltást követõ minimum 6 hét múlva lehet
beadni.
b) A VARIVAX 12 hónapos és annál idõsebb személyek
aktív immunizálására alkalmas. 1–12 év közötti gyermekeknél az immunitás kialakításához egy dózis (0,5 ml) beadása szükséges. 12 évesnél idõsebb személyek két alkalommal, 4–8 hetes idõköz tartásával oltandók.
A varicella elleni aktív immunizálás a bárányhimlõs betegek közvetlen kontaktjainak posztexpozíciós profilaxisára az expozíciót követõ 3, maximum 5 napon belül alkalmazható.
B) PASSZÍV IMMUNIZÁLÁSRA HASZNÁLATOS
KÉSZÍTMÉNYEK
Specifikus immunglobulinok:
– A tetanusz-fertõzésre gyanús sérülteket a korábbi fejezetben részletezettek szerint humán antitetanusz immunglobulinnal (TETIG 500) szükséges oltani.
– Hepatitis B specifikus immunglobulin (HBIG)
Az intravénás hepatitis B hyperimmunglobulin
(HEPATECT CP) a forgalmazótól szerezhetõ be, és kizárólag fekvõbeteg-gyógyintézetben alkalmazható. Posztexpozíciós profilaxisként legalább 500 NE (10 ml) adandó.
– Cytomegalia-fertõzések megelõzésére és gyógykezelésére adható hyperimmunglobulin. Megelõzés céljából
immunszupprimált betegeknél vagy szervátültetések után
alkalmazható készítmény. A CYTOTECT Biotest infúzió megnevezésû intravénás készítmény kizárólag fekvõbeteg-gyógyintézetekben alkalmazható.
– Varicella-zoster elleni hiperimmun gamma-globulin (VARITECT CP) adható az expozíciót követõ
96 órán belül profilaxisként; immunkomprimált betegeknek vagy súlyos varicella-zoster megbetegedés esetén pedig adjuváns terápiaként. Posztexpozíciós profilaxisra
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azoknak az újszülötteknek javasolt, akiknek anyja a szülést megelõzõ 5 napon belül vagy a szülést követõ 2 napon
belül betegedett meg varicellában. A VARITECT CP
megnevezésû intravénás készítmény kizárólag fekvõbeteg-gyógyintézetekben alkalmazható.
X. A külföldi utakkal kapcsolatos védõoltások
A külföldre utazók védõoltásait (a sárgaláz elleni oltás
kivételével) az ÁNTSZ és az OEK Nemzetközi Oltóközpontja, továbbá az országos tiszti fõorvos által a nemzetközi utazásokkal kapcsolatos védõoltások végzésére feljogosított oltóhely végzi. Nemzetközi érvényû oltási bizonyítványt csak ezen oltóhelyek állíthatnak ki.
A külföldre utazó magyar állampolgárok sárgaláz elleni védõoltása kötelezõ, ha olyan országba utaznak, ahol
sárgaláz veszély van, illetõleg ha az adott ország ezt az oltást megköveteli.
Sárgaláz elleni védõoltásokat az év elsõ felében kizárólag az Országos Epidemiológiai Központ Nemzetközi
Oltóközpontjában végeznek, majd 2008. július 1-jétõl
az erre kijelölt regionális oltóközpontokban is elvégzik
a vakcinációt.
Az utazás elõtti tanácsadás és az oltások kiválasztása a
részletes adat-, és anamnézis felvételen, valamint a személyes konzultáción alapszik. A kockázat felmérése az utazás körülményei, idõtartama, az utazó kora, egészségi állapota (krónikus szervi betegség, pszichés zavar, állandóan
szedett gyógyszerek, immunhiányos állapot, mûtétek, allergia stb.), a terhesség lehetõsége, az eddigi oltások és
egyéb tényezõk figyelembevételével történik. Magyarországon aktív immunizációra 19 betegséggel szemben van
lehetõség, ezek közül – elsõsorban – utazással kapcsolatos
a sárgaláz, a hepatitis A, a hepatitis B, a typhus abdominalis (hastífusz), a meningococcus meningitis (járványos
agyhártyagyulladás), a veszettség, a kolera, a tetanusz és a
poliomyelitis (gyermekbénulás) elleni oltások. Hosszabb
külföldi tartózkodás, tanulmányút vagy speciális feladatok
ellátása elõtt kibõvülhet a sor a morbilli–rubeola–mumpsz
(kanyaró–rózsahimlõ–mumpsz), a varicella (bárányhimlõ), a pneumococcus és az influenza elleni oltásokkal.
Az utazással kapcsolatos oltás és tanácsadás egészségügyi szolgáltatás [1997. évi CLIV. tv. 57. § (2) c) pont],
mely térítés ellenében történik.
Elõzetesen tájékozódni lehet a www.oek.hu honlapon,
az Utazás és egészség témakörnél.

XI. OLTÓANYAGOK BESZERZÉSE, TÁROLÁSA
ÉS FELHASZNÁLÁSA
A) Beszerzés
1. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat révén beszerezhetõ oltóanyagok elõzetes igénylést és
kiértesítést követõen, központilag kerülnek kiszállításra az
ÁNTSZ területi intézeteihez.
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2. A térítésmentes influenza elleni oltáshoz a vakcina
igénylése külön rendelkezés szerint történik.
3. A veszettség elleni vakcina 2007. február 15-tõl az
ÁNTSZ kistérségi/kerületi intézeteitõl igényelhetõ.
A vakcina beszerezhetõségére vonatkozó részletek az
Országos Epidemiológiai Központ veszettségfertõzésre
gyanús expozíció kivizsgálásáról és a szükséges teendõkrõl
szóló „Tájékoztató”-jában állnak rendelkezésre.
A preexpozíciós oltásokhoz az oltóanyagot írásban
(fax: 476-1230) az OEK Vírusoltóanyag-ellenõrzõ osztályától rendelhetõ meg. Elõzetes információ az alábbi telefonon kérhetõ: 476-1381.
4. Aktuális sérülés esetén tetanusz megbetegedés megelõzésére a tetanusz toxoidot (Tetanol pur), illetõleg – ha
szükséges – a tetanusz elleni humán immunglobulint
(TETIG) a gyógyszerrendelési szabályok szerint kell beszerezni. (A közfinanszírozás alapjául elfogadott ár
100%-os vagy meghatározott összegû támogatásával rendelhetõ.)
5. A HEPATECT CP, a hepatitis B elleni, és a
CYTOTECT Biotest infúzió, a cytomegalia elleni, kizárólag intravénásan adandó specifikus immunglobulin a Biotest Hungaria Kft-tõl (2045 Törökbálint,
Torbágy u. 15/A) szerezhetõ be. Központi telefon:
06 (23) 511-311, megrendelésekkel kapcsolatos tájékoztatás a 06 (23) 511-321 vagy 06 (23) 511-294 telefonszámokon kérhetõ, az írásbeli megrendelés a 06 (23) 511-320
faxszámra küldendõ.
6. A VARITECT CP immunglobulin megrendeléséhez egyedi importengedély szükséges. A készítmény a
Biotest Hungaria Kft.-tõl szerezhetõ be, csak német nyelvû kísérõirattal rendelkezik.
7. Az intramuscularisan alkalmazható Hepatitis B immunglobulin P Behring kizárólag az ÁNTSZ intézeteitõl
szerezhetõ be a fertõzési veszélynek kitett újszülöttek számára.
8. A munkakörökhöz kapcsolódóan szükséges oltóanyagok beszerzése a gyógyszerrendelési szabályok
szerint kell hogy történjen.
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B) Tárolás és felhasználás
Az oltóanyagok különleges érzékenysége miatt a tárolás, szállítás és felhasználás különös figyelmet követel.
Az immunbiológiai készítményeket mindig az alkalmazási
elõiratban foglaltak szerint kell tárolni.
Fontos szabály, hogy az oltóanyagokat +2 °C – +8 °C
hõmérsékleten (hûtõszekrényben) kell tárolni. A folyékony állapotban letöltött, alumíniumhidroxid- vagy
alumíniumfoszfát-tartalmú vakcinákat lefagyasztani
tilos.
A hõérzékeny MMR vakcinát, illetve a monovalens élõvírus-tartalmú vakcinákat ajánlatos a fagyasztótérben tárolni, amennyiben az oldószer külön kiszerelésben van
(pl.: 10x1 adagos MMR vakcina). Az oldószert tilos lefagyasztani, mivel a lefagyasztás során a tároló ampulla
megrepedhet, és a felolvadás során az oldószer kifolyik.
Különös gondot kell fordítani az élõvírus-tartalmú, liofilezett vakcinák reszuszpendálás utáni felhasználására:
a) a reszuszpendált 10, illetve 20 adagos BCG-t 4 órán
belül fel kell használni;
b) a reszuszpendált 1 adagos MMR trivalens vakcinát
azonnal fel kell használni.
XII. A védõoltások lebonyolításához, nyilvántartásához és jelentéséhez szükséges feltételek biztosítása
1. Valamennyi védõoltáshoz egyszerhasználatos tût és
fecskendõt kell használni.
2. Egyéb oltási segédanyagok beszerzésérõl a korábbi
gyakorlatnak megfelelõen kell gondoskodni.
3. Biztosítani kell valamennyi védõoltás nyilvántartásához, jelentéséhez és az oltóanyagok megrendeléséhez
szükséges – a korábbiakban rendszeresített – nyomtatványok beszerzését is.
4. A védõoltásokat követõ nem kívánt oltási eseményeket be kell jelenteni akár gyermek, akár felnõtt oltottnál észlelték. A közeljövõben az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelvet jelentet meg a védõoltást követõ
nem kívánt események jelentésének és kivizsgálásának
rendjérõl. Az irányelv megjelenéséig, illetve érvénybelépéséig a hatályos jogszabályoknak megfelelõen, az eddigi
gyakorlat szerint történik a védõoltást követõ nem kívánt
események jelentése és kivizsgálása.
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1. számú melléklet

Oltási értesítõ

Név: ......................................................... Anyja neve: ................................................................................................
Születési idõ: .......................... év .............................. hó ........................ nap
Lakóhely (város, község): .............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. (utca, házszám)
Oltások megnevezése: ...................................................................................................................................................
Oltóanyagok gyártási száma: ........................................................................................................................................
Oltás ideje: .......................... év .............................. hó ........................ nap
Oltóorvos neve: .............................................................................................................................................................
Rendelõ címe: ...............................................................................................................................................................
Telefonszáma: ...............................................................................................................................................................

Kelt: ……......…………… év ……………… hó ……… nap

P. H.

…………………………………………..
orvos aláírása

(Küldendõ az ÁNTSZ kistérségi intézetének 2 példányban, 1 példányt a kistérségi intézet továbbít a védõnõi körzetnek)
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Az Országos Epidemiológiai Központ
módszertani levele
az anyagcsere-betegségek szûréséhez szükséges mintavétel eljárási rendjérõl

Az egészségügyi miniszter rendelete [44/2007. (IX. 29.)] alapján hazánkban minden újszülöttnél kötelezõ a kiterjesztett
anyagcsere-szûrõvizsgálat elvégzése. Az újszülöttkori szûrõvizsgálatok végzésére a miniszteri rendelet két centrumot
jelölt ki:
Semmelweis Egyetem
I. sz. Gyermekklinika
1083 Budapest, Bókay u. 53.
www.gyer1.sote.hu

Szegedi Tudományegyetem
Gyermekgyógyászati Klinika
6720 Szeged, Korányi fasor 14–15.
www.szote.u-szeged.hu/pedia

A kiterjesztett szûrés a korábban is vizsgált hipotireózis, galaktozémia, biotinidáz hiány és fenilketonuria mellett további 22 betegség vizsgálatát foglalja magában.
Aminósavanyagcsere-zavarok:

Organikus savak metabolizmusának zavarai:

Fenilketonuria
Jávorfaszörp betegség
Tirozinémia I, II típus
Citrullinémia I
(argininoszukcinát szintáz hiány, ASS)
Arginoszukcinát aciduria
(arginoszukcinát liáz hiány, ASL)
Homocisztinuria

Béta-ketotioláz hiány
Glutársav acidémia, 1 típus (GA-I)
Isovaleriánsav acidémia (IVA)
Metilmalonsav acidémia (MMA)
Propionsav acidémia (PA)
3-Hidroxi-3-metilglutaril-CoA liáz hiány (HMG)
3-Metilkrotonil CoA karboxiláz hiány (MCC)
Multiplex karboxiláz hiány (MCD)

Zsírsav-oxidációs zavarok:

Endokrin és egyéb anyagcserezavarok:

Rövid-láncú acil-CoA dehidrogenáz hiány (SCAD)
Közép-láncú acil-CoA dehidrogenáz hiány (MCAD)
Hosszú-láncú hidroxi-acil-CoA dehidrogenáz hiány
(LCHAD a, b)
Nagyon hosszú-láncú acil-CoA dehidrogenáz hiány
(VLCAD)
Multiplex acil-CoA dehidrogenáz hiány
(MADD, v. GA II)
Karnitin-palmitoil tanszferáz hiány (CPT-I, CPT-II)
Karnitin transzport zavara (CT)

Hipotireózis
Galaktozémia
Biotinidáz hiány

A kiterjesztett újszülöttkori szûrõvizsgálattal
felismerhetõ kórképek

A vérvétel idõpontja, illetve a vérvételt végzõ
intézmény, egészségügyi személyzet

A szûrõvizsgálat hatékonysága nagymértékben függ attól, hogy azt mikor végzik. A felsorolt betegségek közül
több már néhány napos korban súlyos tünetek, akár életet
veszélyeztetõ állapot kialakulásához vezethet. Másrészt
közvetlenül a születés után, a táplálás megkezdése elõtt
vett vérminták csak korlátozottan alkalmasak vizsgálatra.

1. A szülészeti osztályokon a 48. és 72. életóra között
minden újszülöttõl vérmintát kell venni anyagcsere-szûrõvizsgálat céljából. Ha az újszülött hazabocsátása 48 órás
életkor elõtt történik, a mintavételt életkortól függetlenül el
kell végezni. A vérvétel megtörténtét és idõpontját, valamint a vérvétel idõpontjában a gyermek életkorát (< 48 h
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vagy >48 h) az újszülött zárójelentésén és egészségügyi
könyvében fel kell tüntetni.
2.a. Ha a vérvétel idõpontjáig az újszülött nem szopott
megfelelõen (nem fogyasztott min. 60 ml anyatejet),
vagy ha a korai hazabocsátás miatt a vérvétel 48 órás életkor elõtt történt, a vizsgálatot 5–7 napos életkor között (ha
ez ünnepnapra esik, az ezt követõ elsõ munkanapon) meg
kell ismételni. Az ismételt vérvétel szükségességét az újszülött zárójelentésén jelezni kell. A szülõt/törvényes képviselõt az ismételt vérvétellel kapcsolatos tudnivalókról
tájékoztatni kell és el kell látni szûrõkártyával Az újszülött kórlapjához csatolni kell
– az újszülött szülõjének/törvényes képviselõjének az
írásbeli nyilatkozatát, melyben igazolja, hogy a felvilágosítása megtörtént, a szûrõkártyát átvette, és vállalja a felelõsséget gyermekének az ismételt anyagcsere-szûrõvizsgálatban való részvételéért.
A mintavétel és küldés a gyermek ellátásáért felelõs (választott vagy ha az nincs, a területileg illetékes) háziorvos /
házi gyermekorvos kötelessége, aki a vérvétel elvégzését,
a minta elküldését és ezek idõpontját saját dokumentációjában és a gyermek egészségügyi könyvében aláírásával és
orvosi pecsétjével köteles igazolni.
2.b. Ha a gyermeket fekvõbeteg-intézetbõl otthonába
bocsátják, és koraszülöttség, vagy transzfúzió/vércsere,
parenterális táplálás miatt szükséges ismételt vérvétel a
hazabocsátás utáni idõben esedékes, ezt a gyermek zárójelentésén jelezni kell. A szülõt/törvényes képviselõt az ismételt vizsgálat elvégzésének szükségességérõl tájékoztatni kell, és el kell látni szûrõkártyával. A gyermek kórlapjához csatolni kell
– az újszülött szülõjének/törvényes képviselõjének az
írásbeli nyilatkozatát, melyben igazolja, hogy felvilágosítása megtörtént, a szûrõkártyát átvette, és vállalja a felelõsséget gyermekének az ismételt anyagcsere-szûrõvizsgálatban való részvételéért.
A mintavétel és -küldés a gyermek ellátásáért felelõs
(választott vagy ha az nincs, a területileg illetékes) háziorvos / házi gyermekorvos kötelessége, aki a vérvétel elvégzését, a minta elküldését és ezek idõpontját saját dokumentációjában és a gyermek egészségügyi könyvében aláírásával és orvosi pecsétjével köteles igazolni.
3. Az otthon született, intézeti ellátásban utólag sem részesülõ újszülött esetében a szûrésrõl való gondoskodás a
szülésnél jelen levõ, az újszülöttet elõször ellátó orvos kötelessége. Szûrõkártyát a területileg illetékes budapesti
vagy szegedi szûrõközponttól igényelhet. A szûrésre történõ vérvételt a 48 és 72 órás életkor között köteles elvégezni. A mintavétel és -küldés megtörténtét, valamint ezek
idõpontját az újszülött születését igazoló orvosi okiraton,
egészségügyi könyvében és saját dokumentációjában aláírásával és orvosi pecsétjével köteles igazolni.
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Az újszülöttet elõször ellátó egészségügyi személyzet
az anyagcsere-szûrõvizsgálat elvégzését – elõzetes egyeztetés után – a területileg illetékes, a tervezett otthonszülésben háttérkórházként megjelölt intézmény Csecsemõosztályán is kezdeményezheti.
4. Ha az újszülött a 32. gesztációs hét elõtt született, a
vizsgálatot 2 hetes, valamint a gesztációs idõre korrigált
szûrési idõpontban meg kell ismételni. Ha a koraszülött
transzfúzióra/vércserére vagy parenterális táplálásra szorul, az arra megadott szabályok szerint kell eljárni.
5. Ha az újszülöttnél 48 órás életkora elõtt transzfúzió/vércsere vagy parenterális táplálás alkalmazására
kerül sor, a vérmintát még a kezelés megkezdése elõtt le
kell venni. Parenterális táplálás esetén ismételt vérvétel
szükséges 2 hetes életkorban; transzfúzió/vércsere estében
2 hetes és 60 (galaktozémia) napos életkorban.
6. Ha az újszülöttet a szülészeti intézetbõl más fekvõbeteg-intézetbe szállítják, a fogadó intézetet írásban tájékoztatni kell a mintavételi állapotról. Az újszülött zárójelentése tartalmazza, hogy megtörtént-e a mintavétel; ha
igen, mikor, milyen életkorban, transzfúzió elõtt v. után,
ha nem, akkor a kitöltött szûrõpapírt csatolják a zárójelentéshez.
7. Tekintettel a védõnõ az újszülött hazaadását követõ
48 órán belüli látogatási kötelezettségére, a szûrés megtörténtét a védõnõ is ellenõrizze és saját dokumentációjában
aláírásával és szolgáltatói azonosítójával igazolja. Ha a védõnõ a szûrésre történõ vérvétel elmaradását, vagy a gyermek állapotával kapcsolatban bármilyen orvosi ellátást
igénylõ problémát észlel (sárgaság, hányás, aluszékonyság,
táplálási nehézség stb.), azt még aznap köteles jelenteni a területileg illetékes vagy a család által választott házi gyermekorvosnak/háziorvosnak vagy hivatalos helyettesének.

A minta szállítása
– A kész szûrõkártyát 24 órán belül, ill. hétvége vagy
ünnepnapok esetén a legközelebbi munkanapon, elsõbbségi levélként kell postázni.
– Egy borítékban több kártya küldése esetén vigyázni
kell arra, hogy a vérrel átitatott szûrõpapírcsíkok ne érintkezzenek egymással. (A kártyák alsó-felsõ részét váltogatva helyezzük egymásra, vagy válasszuk el õket egy tiszta
papírlappal).
– Az újszülöttkori szûrõvizsgálatokat végzõ szegedi
anyagcsere-laboratórium új postai címe:
Újszülöttkori szûrés – Anyagcsere-laboratórium
Szegedi Tudományegyetem,
Gyermekgyógyászati Klinika
6701 Szeged, Pf. 715.
Telefon: 06 (62) 545-951; fax: 06 (62) 545-329
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– Az újszülöttkori szûrõvizsgálatokat végzõ budapesti
anyagcsere-laboratórium új postai címe:
Újszülöttkori szûrés – Anyagcsere-laboratórium
Semmelweis Egyetem,
I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
1476 Budapest, Pf. 181.
Telefon: 06 (1) 313-8212; fax: 06 (1) 313-8212
A minták vizsgálata azon a napon elkezdõdik, amikor a
szûrõpapírok a laboratóriumba megérkeznek. Az eredmé-
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nyek a vizsgálattól függõen néhány napon belül elkészülnek. A kóros eredményrõl, annak súlyosságától függõen,
telefonon vagy levélben értesítést kap a család, a házi gyermekorvos/háziorvos vagy a gyermeket ellátó intézet.

A szülészeti és csecsemõosztályok, valamint a házi
gyermekorvosok és háziorvosok a vér levételéhez szükséges szûrõkártyákat a területileg illetékes budapesti vagy
szegedi szûrõközponttól igényelhetik.
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A Honvédelmi Minisztérium közleményei

KÖZLEMÉNYEK
A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének
2/2008. (HK 3.) HM HVKFH
közleménye
Egységes NATO-elõírások elfogadásáról
Az egységesítési, szabványosítási tevékenységrõl és a
NATO egységesítési dokumentumok kezelésérõl és feldolgozásáról szóló 1/2000. (HK 2.) HM utasítás 7. §
(2) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörömnél fogva, a
MH Mûveleti Szabványosítási és Doktrinális Bizottság
2008. január 17-i ülésén kialakított javaslata alapján a
következõ NATO-dokumentumokra vonatkozó magyar
elfogadó nyilatkozatot kiadom:
I. STANAG 2532 AJOD (EDITION 1) (RATIFICATION DRAFT 1) – ALLIED JOINT DOCTRINE FOR
THE DEPLOYMENT OF FORCES – AJP–3.13
– Elfogadásra került fenntartás nélkül.
– Alkalmazásba vétel tervezett idõpontja: NATO-kihirdetés után 6 hónap múlva (DOP+6m), a szárazföldi haderõnél és a légierõnél egyaránt.
II. STANAG 3929 CFR (EDITION 5) (RATIFICATION DRAFT 1) – EVALUATION GUIDE FOR
CRASH/FIRE/RESCUE SERVICES
– Elfogadásra került fenntartás nélkül.
– Alkalmazásba vétel tervezett idõpontja: NATO-kihirdetés után 6 hónap múlva (DOP+6m), a szárazföldi haderõnél és a légierõnél egyaránt.
Mikita János mk. altábornagy s. k.,
HM Honvéd Vezérkar fõnök helyettese

A Magyar Honvédség
Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ
parancsnokának
közleménye
Az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ (a továbbiakban: MH HEK) parancsnoka (MH egész-

ségügyi fõnök) a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi
XCV. törvény 49. § (1) és (7) bekezdése, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
23. § (2) bekezdése alapján pályázatot hirdet az MH HEK
alábbi alezredesi rendfokozattal rendszeresített beosztásaira:
A) Általános feltételek:
1. A beosztások adatai:
– Beosztásba történõ kinevezés: határozatlan idõtartamú, szerzõdéses jogviszony esetében határozott idejû
– Beosztási illetményfokozat: I/V.
– Rendszeresített rendfokozat: alezredes
– Munkaköri fizetési osztály: H-J (amennyiben közalkalmazottal is betölthetõ)
2. A pályázat általános feltételei:
– egészségi, fizikai, pszichikai alkalmasság,
– nyelvi követelmény: állami vagy államilag elismert
C típusú középfokú nyelvvizsga (angol, német vagy
francia),
– egyetemi végzettség,
– szakirányú szakvizsga,
– nemzetbiztonsági követelményeknek való megfelelés,
– katonai szolgálat vállalása,
– hivatásos és szerzõdéses állományon kívüli pályázóknál erkölcsi bizonyítvány,
– külföldi szolgálat vállalása.
3. A pályázatok elbírálása során elõnyt jelent:
– a beosztás ellátásához szükséges diploma mellett más
szakmai humán profilú egyetemi végzettség,
– tudományos munkában való részvétel,
– jártasság béke és háborús egészségügyi ellátás szervezésében és irányításában,
– kommunikációs készség, jó szervezõi és tárgyalóképesség,
– egyéb szakvizsga,
– tudományos fokozat,
– egyéb idegennyelv-ismeret,
– a Hjt. és Hszt. szerinti hivatásos vagy szerzõdéses
szolgálati viszony.
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4. A beosztásokra pályázók általános feladatai:
– A sérültek, betegek magas színvonalon történõ ellátása érdekében szakképzettségének megfelelõ szakmai tevékenység folytatása az Állami Egészségügyi Központban
és egyéb egészségügyi intézetben,
– A katonai szervezeteknél az egészségügyi biztosításban való részvétel,
– A külföldi missziós feladatok során a magyar, illetve
többnemzetiségû egészségügyi alegységeknél, tábori
egészségügyi intézeteknél szakmai munka végzése,
– Hazai és külföldi katonai, nyelvi, egészségügyi szakmai felkészítéseken, kiképzéseken, továbbképzéseken
való részvétel.
5. A beosztások ellátására pályázhatnak mindazon magyar állampolgárok, akik a pályázati feltételben írt követelményeknek megfelelnek.
B) A pályázatra kiírt beosztások részletes adatai:
1. Az ellátandó beosztás megnevezése: Az MH HEK
Csapat és Misszió egészségügyi biztosító osztály, osztályvezetõ
a) Szolgálatteljesítés helye: Budapest
b) Az MH HEK Csapat és Misszió egészségügyi biztosító osztály, osztályvezetõ fõ feladata:
– Az osztály és a rezidens részleg vezetési okmányainak, mûködési rendjének kidolgozása, vezetése, irányítása, ellenõrzése.
– A hazai polgári jogszabályok, az EU és a NATO
egészségügyi biztosítási elvek, politika, doktrina figyelembevételével a szakmai protokollok kidolgozásában,
karbantartásában való részvétel.
– A szakosított szakképzésben részt vevõ honvédorvosok szakvizsgára felkészülésének irányítása, és ellenõrzése.
c) A pályázat feltételei:
– általános orvosi diploma,
– 2 szakvizsga, ebbõl az egyik klinikai szakvizsga,
– legalább 3 év szakmai vezetõi és szervezési gyakorlat,
– legalább 8 év szakorvosi gyakorlat.
d) Elõnyt jelent:
– traumatológia, sebész, ortopédia, aneszteziológia és
intenzív terápia, belgyógyászat, oxyológia és sûrgõsségi
orvostan, háziorvostan, foglalkozás-orvostan, honvédorvostan, katasztrófa-orvostan, repülõorvostan szakvizsga,
– egyéb nyelvvizsga.
e) A borítékon fel kell tüntetni:
„Pályázat az MH HEK Csapat és Misszió egészségügyi
biztosító osztály, osztályvezetõ beosztására”
2. Az ellátandó beosztás megnevezése: Az MH HEK
Csapat és Misszió egészségügyi biztosító osztály, fõorvos (2 beosztás)
a) Szolgálatteljesítés helye: Budapest
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b) A pályázat feltételei:
– általános orvosi diploma,
– szakvizsga: traumatológia, sebész, ortopédia, aneszteziológia és intenzív terápia, belgyógyászat, oxyológia és
sûrgõsségi orvostan, háziorvostan, foglalkozás-orvostan
szakvizsga bármelyike,
– legalább 8 év szakorvosi gyakorlat.
c) Elõnyt jelent:
– szakmai vezetõi és szervezési gyakorlat,
– egyéb szakvizsga,
– egyéb nyelvvizsga.
d) A borítékon fel kell tüntetni: ,,Pályázat az MH
HEK Csapat és Misszió egészségügyi biztosító osztály, fõorvos beosztására”
C) Egyéb követelmények a pályázatok benyújtásával kapcsolatosan:
a) A pályázatnak tartalmazni kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– az Orvosok Országos Nyilvántartásba vételérõl szóló
igazolvány másolatát,
– mûködési nyilvántartás megújításáról szóló határozat
másolatát,
– a végzettséget, képzettséget és nyelvismeretet tanúsító okiratok hiteles másolatait,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a
pályázati anyagába való betekintéshez a bírálóbizottság
részérõl.
b) A pályázat benyújtásának határideje: a Honvédelmi Közlönyben történõ megjelenést (2008. február 8.)
követõ 30. nap.
c) A pályázatot az alábbi címre kell benyújtani:
MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ
1134 Budapest, Lehel u. 35–37.
A pályázatokat a vonatkozó jogszabályi elõírásoknak
megfelelõen az MH HEK parancsnoka által kijelölt bizottság bírálja el a jelentkezési határidõ lejártát követõ 15 napon belül.
A pályázók a pályázat eredményérõl az elbírálást követõ 30 napon belül írásos értesítést kapnak.
Valamennyi pályázat titkosan kezelendõ, azok tartalma
csak az érintettek elõzetes hozzájárulásával hozhatók nyilvánosságra.
A pályázattal kapcsolatos egyéb információt az MH
HEK ad. (tel.: 236-5153)

***

Az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ (a továbbiakban: MH HEK) parancsnoka (MH egészségügyi fõnök) a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi
XCV. törvény 49. § (1) és (7) bekezdése, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

2008/8. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

23. § (2) bekezdése alapján pályázatot hirdet az MH HEK
alábbi õrnagyi rendfokozattal rendszeresített beosztásaira:
A) Általános feltételek:
1. A beosztások adatai:
– Beosztásba történõ kinevezés: határozatlan idõtartamú, szerzõdéses jogviszony esetében határozott idejû
– Beosztási illetményfokozat: I/IV.
– Rendszeresített rendfokozat: õrnagy
– Munkaköri fizetési osztály: H-J (amennyiben közalkalmazottal is betölthetõ)
2. A pályázat általános feltételei:
– egészségi, fizikai, pszichikai alkalmasság,
– nyelvi követelmény: állami vagy államilag elismert
C típusú középfokú nyelvvizsga (angol, német vagy
francia),
– egyetemi végzettség,
– katonai szolgálat vállalása,
– hivatásos és szerzõdéses állományon kívül pályázóknál erkölcsi bizonyítvány,
– nemzetbiztonsági követelményeknek való megfelelés,
– külföldi szolgálat vállalása.
3. A pályázatok elbírálása során elõnyt jelent:
– a beosztás ellátásához szükséges diploma mellett más
szakmai humán profilú egyetemi végzettség,
– jártasság béke és háborús egészségügyi ellátás szervezésében és irányításában,
– kommunikációs készség, jó szervezõi és tárgyalóképesség,
– egyéb szakvizsga,
– egyéb idegennyelv-ismeret,
– a Hjt. és Hszt. szerinti hivatásos vagy szerzõdéses
szolgálati viszony.
4. A Csapat és Misszió egészségügyi biztosító osztály
beosztásaira pályázók általános feladatai:
– A sérültek, betegek magas színvonalon történõ ellátása érdekében szakképzettségének megfelelõ szakmai tevékenység folytatása az Állami Egészségügyi Központban
és egyéb egészségügyi intézetben.
– A katonai szervezeteknél az egészségügyi biztosításban vesz részt.
– A külföldi missziós feladatok során a magyar, illetve
többnemzetiségû egészségügyi alegységeknél, tábori
egészségügyi intézeteknél szakorvosi munkát végez.
– Hazai és külföldi katonai, nyelvi, egészségügyi szakmai felkészítéseken, kiképzéseken, továbbképzéseken
vesz részt.
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5. A Dandár Egészségügyi Központ beosztásaira pályázók általános feladatai:
– Tervezi, szervezi, végzi a beosztásából adódó szakfeladatokat, részt vesz az egészségügyi biztosítási feladatok végrehajtásában.
– Részt vesz a funkcionális részleg vezetési okmányainak, betegdokumentációjának, mûködési rendjének kidolgozásában, az anyagi készletek megalakításában.
– A sérültek, betegek magas szakmai színvonalon történõ ellátása érdekében az Állami Egészségügyi Központban és egyéb egészségügyi intézetben készül a szakfeladatainak végrehajtására, klinikai gyakorlatának szinten tartására.
– Részt vesz a hazai, külföldi katonai, nyelvi és egészségügyi szakmai felkészítéseken, kiképzéseken és továbbképzéseken.
6. A Dandár Egészségügyi Központ beosztásaira pályázók további általános feladatai alkalmazás esetén:
– Megszervezi, irányítja, ellenõrzi a részleg napi munkáját.
– Ellenõrzi, végzi a betegdokumentációt.
– Felel a részleg anyagi készleteinek biztosításáért, orvosi berendezéseinek, technikai eszközeinek mûködõképességéért, javíttatásáért, karbantartásáért.
7. A beosztások ellátására pályázhatnak mindazon magyar állampolgárok, akik a pályázati feltételben írt követelményeknek megfelelnek.
B) A pályázatra kiírt beosztások részletes adatai:
1. Az ellátandó beosztás megnevezése: MH HEK
Csapat és Misszió egészségügyi biztosító osztály, adjunktus (2 beosztás)
a) Szolgálatteljesítés helye: Budapest
b) A pályázat feltételei:
– általános orvosi diploma,
– szakvizsga: traumatológia, sebész, ortopédia, aneszteziológia és intenzív terápia, oxyológia és sûrgõsségi orvostan, háziorvostan, foglalkozás-orvostan szakvizsga
bármelyike,
– legalább 8 év szakmai gyakorlat.
c) Elõnyt jelent:
– szakmai vezetõi és szervezési gyakorlat,
– egyéb szakvizsga,
– egyéb nyelvvizsga.
d) A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat az MH
HEK Csapat és Misszió egészségügyi biztosító osztály,
adjunktus beosztására”
2. Az ellátandó beosztás megnevezése: MH HEK
Dandár Egészségügyi Központ, átvevõ-osztályozó részleg, részlegvezetõ
a) Szolgálatteljesítés helye: Budapest
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b) Az MH HEK Dandár Egészségügyi Központ,
átvevõ-osztályozó részleg, részlegvezetõ fõ feladata
alkalmazás esetén:
– Irányítja az átvevõ-osztályozó részleg telepítését, berendezését, kialakítja mûködési rendjét.
– Megszervezi az osztályozás rendszerét, a sérült és
betegáramlás fõ irányait, irányítja, ellenõrzi a betegregisztrációt.
– Részt vesz a betegek, sérültek osztályozásában, ellátásában.
c) A pályázat feltételei:
– általános orvosi diploma,
– szakvizsga: aneszteziológia és intenzív terápia, vagy
oxyológia és sûrgõsségi orvostan,
– legalább 2 éves szakmai vezetõi és szervezési gyakorlat,
– legalább 8 év szakmai gyakorlat.
d) A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat az MH
HEK Dandár Egészségügyi Központ, átvevõ-osztályozó
részleg, részlegvezetõ beosztására”
3. Az ellátandó beosztás megnevezése: MH HEK
Dandár Egészségügyi Központ, mûtõrészleg, részlegvezetõ
a) Szolgálatteljesítés helye: Budapest
b) Az MH HEK Dandár Egészségügyi Központ,
Mûtõrészleg, részlegvezetõ fõ feladata alkalmazás esetén:
– Irányítja a mûtõblokk telepítését, berendezését, kialakítja mûködési rendjét,
– Megszervezi a mûtõrészleghez kerülõ sérültek, betegek sebészeti ellátását, ellenõrzi a betegdokumentációt,
– Részt vesz a szakorvosi segélynyújtásban.
c) A pályázat feltételei:
– általános orvosi diploma,
– sebész vagy traumatológus szakvizsga,
– legalább 2 éves szakmai vezetõi és szervezési gyakorlat,
– legalább 8 év szakmai gyakorlat.
d) A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat az MH
HEK Dandár Egészségügyi Központ, mûtõrészleg, részlegvezetõ beosztására”
4. Az ellátandó beosztás megnevezése: MH HEK
Dandár Egészségügyi Központ, belgyógyászati részleg,
részlegvezetõ
a) Szolgálatteljesítés helye: Budapest
b) Az MH HEK Dandár Egészségügyi Központ, belgyógyászati részleg, részlegvezetõ feladata alkalmazás
esetén:
– Irányítja a belgyógyászati részleg telepítését, berendezését, kialakítja mûködési rendjét.
– Részt vesz a belgyógyászati típusú betegek osztályozásában, a belprofilú elsõ orvosi és szakorvosi segélynyújtás végrehajtásában.
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– Felel a fektetõben elhelyezett sérültek és betegek ellátásáért, szállításra történõ elõkészítéséért, a gyógyultak
csapatukhoz való visszairányításáért.
c) A pályázat feltételei:
– általános orvosi diploma,
– belgyógyászat szakvizsga,
– legalább 2 éves szakmai vezetõi és szervezési gyakorlat,
– legalább 8 év szakmai gyakorlat.
d) A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat az MH
HEK Dandár Egészségügyi Központ, belgyógyászati részleg, részlegvezetõ beosztására”
5. Az ellátandó beosztás megnevezése: MH HEK
Dandár Egészségügyi Központ, egészségvédelmi részleg, részlegvezetõ
a) Szolgálatteljesítés helye: Budapest
b) Az MH HEK Dandár Egészségügyi Központ,
egészségvédelmi részleg, részlegvezetõ feladata alkalmazás esetén:
– Irányítja az egészségvédelmi, fürdetõ-fertõtlenítõ
részleg telepítését, berendezését, kialakítja mûködési
rendjét.
– Részt vesz a kijelölt települési hely közegészségügyi-járványügyi felderítésében.
– Felel a folyamatos közegészségügyi és járványügyi
felderítésért a dandár harcászati-hadmûveleti területén.
– Kidolgozza a járványvédelmi rendszabályokat, részt
vesz a járványvédelmi feladatok végrehajtásában.
– Felkészíti a fürdetõ-fertõtlenítõ raj állományát fürdetõ-fertõtlenítõ, személyi és ruházati mentesítési feladatok végrehajtására.
c) A pályázat feltételei:
– általános orvosi diploma,
– közegészségtan-járványtan vagy megelõzõ orvostan
szakvizsga,
– legalább 2 éves szakmai vezetõi és szervezési gyakorlat,
– legalább 8 év szakmai gyakorlat.
d) A borítékon fel kell tüntetni: ,,Pályázat az MH
HEK Dandár Egészségügyi Központ, egészségvédelmi
részleg, részlegvezetõ beosztására”
6. Az ellátandó beosztás megnevezése: MH HEK
Dandár Egészségügyi Központ, gyógyszer és vérellátó
részleg, részlegvezetõ
a) Szolgálatteljesítés helye: Budapest
b) Az MH HEK Dandár Egészségügyi Központ,
gyógyszer és vérellátó részleg, részlegvezetõ feladata
alkalmazás esetén:
– Irányítja a részleg telepítését, berendezését, kialakítja
mûködési rendjét.
– Tervezi, szervezi a vér-, vérkészítmények igénylését,
utánpótlását.
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– Ellenõrzi a beérkezõ és kiadásra kerülõ vér-, vérkészítményeket, azok tárolását, felhasználását, a szükséges
okmányok vezetését, a nyilvántartást.
– Részt vesz a helyzetjelentés elkészítésében.
c) A pályázat feltételei:
– általános orvosi diploma,
– transzfuziológia szakvizsga, vagy szakvizsga jelölt,
– legalább 8 év szakmai gyakorlat.
d) A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat az MH
HEK Dandár Egészségügyi Központ, gyógyszer és vérellátó részleg, részlegvezetõ beosztására”
C) Egyéb követelmények a pályázatok benyújtásával kapcsolatosan
1. A pályázatnak tartalmazni kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– az Orvosok Országos Nyilvántartásba vételérõl szóló
igazolvány másolatát,
– mûködési nyilvántartás megújításáról szóló határozat
másolatát,
– a végzettséget, képzettséget és nyelvismeretet tanúsító okiratok hiteles másolatait,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a
pályázati anyagába való betekintéshez a bírálóbizottság
részérõl.
2. A pályázat benyújtásának határideje: a Honvédelmi Közlönyben történõ megjelenést (2008. február 28.)
követõ 30. nap.
3. A pályázatot az alábbi címre kell benyújtani: MH
Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ 1134
Budapest, Lehel u. 35–37.
A pályázatokat a vonatkozó jogszabályi elõírásoknak
megfelelõen az MH HEK parancsnoka által kijelölt bizottság bírálja el a jelentkezési határidõ lejártát követõ 15 napon belül.
A pályázók a pályázat eredményérõl az elbírálást követõ 30 napon belül írásos értesítést kapnak.
Valamennyi pályázat titkosan kezelendõ, azok tartalma
csak az érintettek elõzetes hozzájárulásával hozható nyilvánosságra.
A pályázattal kapcsolatos egyéb információt az MH
HEK ad. (tel.: 236-5153)

Az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ (a továbbiakban: MH HEK) parancsnoka (MH egészségügyi fõnök) a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi
XCV. törvény 49. § (1) és (7) bekezdése, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
23. § (2) bekezdése alapján pályázatot hirdet az MH HEK
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alábbi századosi rendfokozattal rendszeresített beosztásaira:
A) Általános feltételek:
1. A beosztások adatai:
– Beosztásba történõ kinevezés: határozatlan idõtartamú, szerzõdéses jogviszony esetében határozott idejû
– Beosztási illetményfokozat: I/III.
– Rendszeresített rendfokozat: százados
– Munkaköri fizetési osztály: H-J (amennyiben közalkalmazottal is betölthetõ)
2. A pályázat általános feltételei:
– egészségi, fizikai, pszichikai alkalmasság,
– nyelvi követelmény: állami vagy államilag elismert
C típusú középfokú nyelvvizsga (angol, német, francia),
– egyetemi végzettség,
– katonai szolgálat vállalása,
– nemzetbiztonsági követelményeknek való megfelelés,
– köztisztviselõknél és közalkalmazottaknál erkölcsi
bizonyítvány,
– külföldi szolgálat vállalása.
3. A pályázatok elbírálása során elõnyt jelent:
– a beosztás ellátásához szükséges diploma mellett más
szakmai humán profilú egyetemi végzettség,
– jártasság béke és háborús egészségügyi ellátás szervezésében és irányításában,
– kommunikációs készség, jó szervezõi és tárgyalóképesség,
– szakvizsga,
– egyéb idegennyelv-ismeret,
– a Hjt. és Hszt. szerinti hivatásos vagy szerzõdéses
szolgálati viszony.
4. A Csapat és Misszió egészségügyi biztosító osztály
beosztásaira pályázók általános feladatai:
– A sérültek, betegek magas színvonalon történõ ellátása érdekében szakképzettségének megfelelõ szakmai tevékenység folytatása az Állami Egészségügyi Központban
és egyéb egészségügyi intézetben,
– A katonai szervezeteknél az egészségügyi biztosításban való részvétel,
– A külföldi missziós feladatok során a magyar, illetve
többnemzetiségû egészségügyi alegységeknél, tábori
egészségügyi intézeteknél szakorvosi munka végzése.
– Hazai és külföldi katonai, nyelvi, egészségügyi szakmai felkészítéseken, kiképzéseken, továbbképzéseken
való részvétel.
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5. A Dandár Egészségügyi Központ beosztásaira pályázók általános feladatai:
– Végzi a beosztásából adódó szakfeladatokat, részt
vesz az egészségügyi biztosítási feladatok végrehajtásában,
– A sérültek, betegek magas szakmai színvonalon történõ ellátása érdekében, az Állami Egészségügyi Központban és egyéb egészségügyi intézetben készül a szakfeladatainak végrehajtására, klinikai gyakorlatának szinten tartására,
– Részt vesz a hazai, külföldi katonai, nyelvi és egészségügyi szakmai felkészítéseken, kiképzéseken és továbbképzéseken.
6. A Dandár Egészségügyi Központ beosztásaira pályázók további általános feladatai alkalmazás esetén:
– Részt vesz a funkcionális részleg telepítésében.
– Végzi a munkaköri leírásában meghatározott, funkcionális részleg szerinti szakorvosi feladatokat.
– Vezeti, ellenõrzi a betegdokumentációt.
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funkcionális részleg meghatározása), szállítási (következõ
ellátási szint, szállítóeszk. meghatározásával) osztályozás,
segélynyújtás.
– A dd. eü. kp. egyéb funkcionális részlegeiben szükség esetén a belgyógyász szakorvosi feladatok végzése.
c) A pályázat feltételei:
– általános orvosi diploma,
– belgyógyász szakvizsga, vagy szakorvosjelölt.
d) Elõnyt jelent:
– szakmai, vezetõi gyakorlat,
– szakirányú szakvizsga,
– egyéb, elsõsorban aneszteziológia és intenzív terápia
vagy oxyológia és sûrgõsségi orvostan szakvizsga.
e) A borítékon fel kell tüntetni: ,,Pályázat az MH
HEK Dandár Egészségügyi Központ, átvevõ-osztályozó
részleg, orvos (részlegvezetõ helyettes) beosztására”

1. Az ellátandó beosztás megnevezése: MH HEK
Csapat és Misszió egészségügyi biztosító osztály, alorvos (5 beosztás)
a) Szolgálatteljesítés helye: Budapest
b) A pályázat feltételei:
– általános orvosi diploma,
– szakvizsga: traumatológia, sebész, ortopédia, aneszteziológia és intenzív terápia, oxyológia és sûrgõsségi
orvostan, háziorvostan, foglalkozás-orvostan szakvizsga
bármelyike, traumatológia, sebész, ortopédia esetén szakorvosjelöltnek is,
– legalább 4 év szakmai gyakorlat.
c) A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat az MH
HEK Csapat és Misszió egészségügyi biztosító osztály,
alorvos beosztására”.

3. Az ellátandó beosztás megnevezése: Az MH HEK
Dandár Egészségügyi Központ, átvevõ-osztályozó részleg, orvos
a) Szolgálatteljesítés helye: Budapest
b) A Dandár Egészségügyi Központ, átvevõ-osztályozó részleg, orvos feladata alkalmazás esetén:
– A dd. eü. kp.-hoz érkezõ sérültek, betegek fogadása,
(segélynyújtás formájának, sürgõsségi fokának, ellátó
funkcionális részleg meghatározása), szállítási (következõ
ellátási szint, szállítóeszk. meghatározásával) osztályozás,
segélynyújtás.
c) A pályázat feltételei:
– általános orvosi diploma,
– aneszteziológia és intenzív terápia szakvizsga, vagy
szakorvosjelölt.
d) Elõnyt jelent:
– szakmai gyakorlat,
– szakirányú szakvizsga,
– egyéb, elsõsorban oxyológia és sûrgõsségi orvostan
szakvizsga,
– egyéb nyelvvizsga.
e) A borítékon fel kell tüntetni: ,,Pályázat az MH
HEK Dandár Egészségügyi Központ, átvevõ-osztályozó
részleg, orvos beosztására”

2. Az ellátandó beosztás megnevezése: MH HEK
Dandár Egészségügyi Központ, átvevõ-osztályozó részleg, orvos (részlegvezetõ helyettes)
a) Szolgálatteljesítés helye: Budapest
b) Dandár Egészségügyi Központ, átvevõ-osztályozó részleg, orvos (részlegvezetõ helyettes) feladata alkalmazás esetén:
– A telepíthetõ dandár egészségügyi központ átvevõosztályozó részlege mûködési feltételeinek kidolgozásában,
a folyamatos mûködtetéshez szükséges anyagi-technikai eszközök biztosításában való részvétel,.
– A dd. eü. kp.-hoz érkezõ sérültek, betegek fogadása,
(segélynyújtás formájának, sürgõsségi fokának, ellátó

4. Az ellátandó beosztás megnevezése: Az MH HEK
Dandár Egészségügyi Központ, mûtõrészleg, orvos
(részlegvezetõ helyettes)
a) Szolgálatteljesítés helye: Budapest
b) Dandár Egészségügyi Központ, Mûtõrészleg,
orvos (részlegvezetõ helyettes) feladata alkalmazás
esetén:
– A telepíthetõ dandár egészségügyi központ mûtõrészlege mûködési feltételeinek kidolgozásában, a folyamatos mûködtetéshez szükséges anyagi-technikai eszközök biztosításában való részvétel,
– Alkalmazás esetén a mûtõ-kötözõ blokkban az élet-,
végtag- és funkciómentõ sebészeti beavatkozások végzése.

7. A beosztások ellátására pályázhatnak mindazon magyar állampolgárok, akik a pályázati feltételben írt követelményeknek megfelelnek.
B) A pályázatra kiírt beosztások részletes adatai:
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c) A pályázat feltételei:
– általános orvosi diploma,
– traumatológia, ortopédia szakvizsga vagy szakorvosjelölt.
d) Elõnyt jelent:
– szakmai gyakorlat,
– szakirányú szakvizsga,
– egyéb, elsõsorban sebészet szakvizsga,
– egyéb nyelvvizsga.
e) A borítékon fel kell tüntetni: ,,Pályázat az MH
HEK Dandár Egészségügyi Központ, mûtõrészleg, orvos
(részlegvezetõ helyettes) beosztására”
5. Az ellátandó beosztás megnevezése: Az MH HEK
Dandár Egészségügyi Központ, mûtõrészleg, orvos
a) Szolgálatteljesítés helye: Budapest
b) A pályázat feltételei:
– általános orvosi diploma,
– sebészet szakvizsga vagy szakorvosjelölt.
c) Elõnyt jelent:
– szakmai gyakorlat,
– szakirányú szakvizsga,
– egyéb, elsõsorban traumatológia, orthopedia szakvizsga.
d) A borítékon fel kell tüntetni: ,,Pályázat az MH
HEK Dandár Egészségügyi Központ, mûtõrészleg, orvos
beosztására”
6. Az ellátandó beosztás megnevezése: Az MH HEK
Dandár Egészségügyi Központ, mûtõrészleg, orvos
(3 beosztás)
a) Szolgálatteljesítés helye: Budapest
b) Dandár Egészségügyi Központ, mûtõrészleg, orvos feladata alkalmazás esetén:
– A mûtõ-kötözõ blokkban, szükség esetén egyéb
funkcionális részlegben az ellátandó betegek részére a mûtéti érzéstelenítés meghatározása, az érzéstelenítés elvégzése, a beteg állapotának folyamatos ellenõrzése a mûtét
alatt.
c) A pályázat feltételei:
– általános orvosi diploma,
– aneszteziológia, intenzív terápia szakvizsga vagy
szakorvos jelölt.
d) Elõnyt jelent:
– szakmai gyakorlat,
– szakirányú szakvizsga,
– egyéb szakvizsga.
e) A borítékon fel kell tüntetni: ,,Pályázat az MH
HEK Dandár Egészségügyi Központ, mûtõrészleg, orvos
beosztására”
7. Az ellátandó beosztás megnevezése: Az MH HEK
Dandár Egészségügyi Központ, belgyógyászati részleg,
orvos (részlegvezetõ helyettes)
a) Szolgálatteljesítés helye: Budapest
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b) Dandár Egészségügyi Központ, belgyógyászati
részleg, orvos (részlegvezetõ helyettes) feladata alkalmazás esetén:
– A telepíthetõ dandár egészségügyi központ belgyógyászati részlege mûködési feltételeinek kidolgozásában,
a folyamatos mûködtetéshez szükséges anyagi-technikai
eszközök biztosításában való részvétel.
– Alkalmazás esetén, a dd. eü. kp.-hoz érkezõ pszichiátriai típusú megbetegedésben szenvedõk járóbeteg ellátása.
– A dd. eü. kp. különbözõ funkcionális részlegeiben a
fekvõbetegek részére pszichiátriai szakellátás nyújtása,
konzílium biztosítása.
c) A pályázat feltételei:
– általános orvosi diploma,
– pszichiátria szakvizsga vagy szakorvosjelölt.
d) Elõnyt jelent:
– szakmai gyakorlat,
– szakirányú szakvizsga.
e) A borítékon fel kell tüntetni: ,,Pályázat az MH
HEK Dandár Egészségügyi Központ, belgyógyászati részleg, orvos (részlegvezetõ helyettes) beosztására”
8. Az ellátandó beosztás megnevezése: Az MH HEK
Dandár Egészségügyi Központ, diagnosztikai részleg,
orvos (részlegvezetõ helyettes)
a) Szolgálatteljesítés helye: Budapest
b) Dandár Egészségügyi Központ, diagnosztikai
részleg, orvos (részlegvezetõ helyettes) feladata alkalmazás esetén:
– A telepíthetõ dandár egészségügyi központ diagnosztikai részlege mûködési feltételeinek kidolgozásában, a folyamatos mûködtetéshez szükséges anyagi-technikai eszközök biztosításában való részvétel,
– A dd. eü. kp. különbözõ funkcionális részlegeiben
rtg. vizsgálat végzése, értékelése.
c) A pályázat feltételei:
– általános orvosi diploma,
– radiológia szakvizsga vagy szakorvosjelölt.
d) Elõnyt jelent:
– szakmai gyakorlat,
– szakirányú szakvizsga.
e) A borítékon fel kell tüntetni: ,,Pályázat az MH
HEK Dandár Egészségügyi Központ, diagnosztikai részleg, orvos (részlegvezetõ helyettes) beosztására”
9. Az ellátandó beosztás megnevezése: Az MH HEK
Dandár Egészségügyi Központ, gyógyszer és vérellátó
részleg, gyógyszerész (részlegvezetõ helyettes)
a) Szolgálatteljesítés helye: Budapest
b) Dandár Egészségügyi Központ, gyógyszer és vérellátó részleg, gyógyszerész (részlegvezetõ helyettes)
feladata alkalmazás esetén:
– Tervezi, szervezi az egészségügyi anyagok igénylését, utánpótlását.
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– Elkészíti az igényléseket mind a funkcionális részlegek, mind az alárendelt segélyhelyek vonatkozásában.
– Ellenõrzi a beérkezõ és kiadásra kerülõ gyógyszereket és más egészségügyi anyagokat, a vér-, vérkészítmények beszerzését, azok tárolását, felhasználását, a szükséges okmányok vezetését, az anyagnyilvántartást.
– Megszervezi az orvosi mûszerek és eszközök kisjavítását, közép- és nagyjavításra szállíttatását.
– Részt vesz a helyzetjelentés elkészítésében.
c) A pályázat feltételei:
– gyógyszerész diploma, pályakezdõnek is.
d) Elõnyt jelent:
– szakmai gyakorlat,
– szakgyógyszerész szakvizsga.
e) A borítékon fel kell tüntetni: ,,Pályázat az MH
HEK Dandár Egészségügyi Központ, gyógyszer és vérellátó részleg, gyógyszerész (részlegvezetõ helyettes) beosztására”
10. Egyéb követelmények a pályázatok benyújtásával kapcsolatosan:
a) A pályázatnak tartalmazni kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát,

2008/8. szám

– a végzettséget, képzettséget és nyelvismeretet tanúsító okiratok hiteles másolatait,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a
pályázati anyagába való betekintéshez a bírálóbizottság
részérõl.
b) A pályázat benyújtásának határideje: a Honvédelmi Közlönyben történõ megjelenést (2008. február 8.) követõ 30. nap.
c) A pályázatot az alábbi címre kell benyújtani: MH
Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ 1134
Budapest, Lehel u. 35–37.
A pályázatokat a vonatkozó jogszabályi elõírásoknak
megfelelõen az MH HEK parancsnoka által kijelölt bizottság bírálja el a jelentkezési határidõ lejártát követõ 15 napon belül.
A pályázók a pályázat eredményérõl az elbírálást követõ 30 napon belül írásos értesítést kapnak.
Valamennyi pályázat titkosan kezelendõ, azok tartalma
csak az érintettek elõzetes hozzájárulásával hozható nyilvánosságra.
A pályázattal kapcsolatos egyéb információt az MH
HEK ad. (tel.: 236–5153)
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A Külügyminisztérium közleménye

II.
A gazdasági kapcsolatok eseményei
napjában 2,1%), a feldolgozott termékek értéke 12 363 M
euró volt, ez 27,6%-os hányadnak felel meg (2006. X. hónapjában 28,0%), míg a gépek és berendezések 27 763 M
2007. X. hónap adatai szerint az EU többi 26 tagállamá- eurós forgalma 61,8%-os részarányt képvisel (2006. X. hóba való kiszállítás (1. számú táblázat) 44 895 M eurót napjában 62,7%).
(2006. I–X. hónapjában 38 143 M eurót), a beérkezés
A beérkezések esetében az élelmiszerek 2174 M eurót
39 918 M eurót (2006. I–X. hónapjában 35 348 M eurót) tett tettek ki, így részesedésük 5,4% (2006. X. hónapjában
ki, így 2007. októberben a múlt év azonos idõszakához ké- 5,2%), a nyersanyagok értéke 644 M euró volt, mely
pest, euróban mérve, a kiszállítások 17,7%-kal emelkedtek, 1,6%-os súlyt jelent (2006. X. hónapjában 1,6%), az enera beérkezések 12,9%-kal nõttek. Ugyanezen idõszakban a giahordozókból 1289 M euró értékû érkezett be, ami
magyar összkivitel közel azonos mértékben, 17,6%-kal 3,2%-os részaránynak felel meg (2006. X. hónapjában
(48 066 M euróról 56 503 M euróra) bõvült, az összbehoza- 3,7%), a feldolgozott termékek beérkezése 16 175 M eurót
tal az EU-tagállamokból való beérkezésnél valamivel job- ért el, ez 40,6%-os hányadnak felelt meg (2006. X. hónapban nõtt, 13,2%-kal (50 227 M euróról 56 859 M euróra). jában 40,0%), míg a gépek és berendezések cikkcsoport
Ennek megfelelõen a tagországok részesedése a magyar ki- 19 637 M eurós beérkezéssel 49,2%-os részesedést reprevitelben 79,5%-ot (2006. I–X. hónapjában 79,3%), a zentált (2006. X. hónapjában 49,5%).
behozatalban 70,2%-ot (2006. I–X. hónapjában 70,0%)
tett ki.
A fentiek szerint a forgalom egyenlege az egy évvel koTájékoztatásul közöljük az EU-n kívüli legfontosabb
rábbi azonos idõszakban regisztrált 2795 M eurós többlethez partnerországokkal lebonyolított forgalom adatait is
képest most 4977 M eurós többletet mutatott, miközben a (3. számú táblázat).
teljes magyar forgalomban mért elõzõ évi deficit 2161 M
Ezek szerint 2007. elsõ tíz hónapjában az átlagot lényeeuróról 2007. októberében 356 M euróra csökkent.
gesen
meghaladóan nõtt kivitelünk Oroszországba (+41%),
Az EU-tagországokkal bonyolított forgalmunkban az
Ukrajnába
(+37%), szintén az átlag felett alakult a Szerbiáexport-rangsor lényegesen átrendezõdött, Ausztria korábbi
ba
(+51%),
valamint a Svájcba (+37%) irányuló exportunk
tartósan második helyérõl lecsúszott a 4. helyre, Olaszoris.
Kisebb
részesedéssel
bír, de jelentõs növekedést mutat a
szág és Franciaország is megelõzte, sõt most az 1–10. hó
kanadai
(+31%)
exportforgalom.
A Kínába irányuló export
adatai alapján Szlovákia is. Nagy-Britannia sokáig az
üteme
is
az
átlag
feletti
mértékben
nõtt (+23%). A horvát5–6. legfontosabb exportpartnerünk volt, most azonban az
országi
(+11%)
exportunk
az
országos
átlagnál kisebb mérutóbbi hónapok tendenciája alapján Románia és Lengyeltékben
nõtt.
Az
USA-ba
és
Japánba
irányuló
export valaország forgalma is nagyon közel került hozzá.
melyest csökkent az elõzõ évi szinthez képest.
A magyar–EU kereskedelmi kapcsolatok alakulása
2007. október havi adatok alapján

A tagországokkal lebonyolított áruforgalom szerkezete a SITC árufõcsoportok szerinti megoszlás alapján a
következõként alakult (2. számú táblázat):
A kiszállításban az élelmiszerek 2920 M eurót tettek ki,
részesedésük így 6,5% (2006. X. hónapjában 5,1%), a
nyersanyagok értéke 958 M euró volt, mely 2,1%-os súlyt
jelent (2006. X. hónapjában 2,1%), az energiahordozók
891 M eurót értek el, ez 2,0%-os részesedés (2006. X. hó-

Behozatalunkban a legnagyobb részesedéssel bíró relációk közül az orosz forgalom kismértékben csökkent
(–8%) az elõzõ évihez képest. A kisebb volumenû ukrajnai
(+29%) és Szerbiából (+40%), valamint Horvátországból
(+135%) származó, továbbá a kanadai (+97%) behozatal is
jelentõsen emelkedett. Az országos átlag körül alakult a kínai (+15%), a japán (+12%) és az USA-ból származó
(+12%) importunk. Svájcból a behozatal csökkent.
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1. számú táblázat
Az Európai Unió 27 tagországán belül bonyolított 2007. január–október havi áruforgalom
(feladó/rendeltetési országok szerint)
M.e.: M EUR
KISZÁLLÍTÁS
ORSZÁG
2006

Index
2007/2006

2007

BEÉRKEZÉS
Megoszlás
(%)
2007-ben

2006

Index
2007/2006

2007

Megoszlás
(%)
2007-ben

Németország

14 346

16 430

114,5%

29,1%

13 761

15 632

113,6%

27,5%

Olaszország

2 633

3 136

119,1%

5,6%

2 328

2 585

111,0%

4,5%

Franciaország

2 257

2 653

117,6%

4,7%

2 407

2 462

102,3%

4,3%

Ausztria

2 352

2 553

108,5%

4,5%

3 149

3 410

108,3%

6,0%

Szlovákia

1 808

2 564

141,8%

4,5%

1 346

1 765

131,1%

3,1%

Románia

1 909

2 537

132,9%

4,5%

1 140

1 286

112,8%

2,3%

Nagy Britannia

2 140

2 445

114,2%

4,3%

1 203

1 429

118,8%

2,5%

Lengyelország

1 920

2 389

124,4%

4,2%

2 149

2 251

104,8%

4,0%

Csehország

1 631

2 111

129,4%

3,7%

1 526

1 982

129,9%

3,5%

Spanyolország

1 630

1 777

109,0%

3,1%

709

852

120,2%

1,5%

Hollandia

1 456

1 777

122,0%

3,1%

2 159

2 395

111,0%

4,2%

Belgium

983

879

89,5%

1,6%

1 067

1 149

107,7%

2,0%

Svédország

526

546

103,8%

1,0%

728

695

95,5%

1,2%

Szlovénia

522

558

107,0%

1,0%

297

527

177,0%

0,9%

Bulgária

354

531

149,8%

0,9%

78

79

101,0%

0,1%

Dánia

297

402

135,5%

0,7%

306

379

123,9%

0,7%

Görögország

255

358

140,4%

0,6%

51

64

123,6%

0,1%

Portugália

291

321

110,3%

0,6%

106

124

116,6%

0,2%

Finnország

287

245

85,1%

0,4%

369

413

112,0%

0,7%

Írország

217

244

112,3%

0,4%

249

255

102,4%

0,4%

Litvánia

129

153

118,4%

0,3%

29

36

123,4%

0,1%

Lettország

66

108

164,7%

0,2%

7

12

157,5%

0,0%

Észtország

76

85

112,2%

0,2%

72

38

53,0%

0,1%

Ciprus

33

40

121,5%

0,1%

8

15

189,5%

0,0%

Luxemburg

21

46

220,8%

0,1%

49

66

135,9%

0,1%

4

7

175,0%

0,0%

55

19

34,3%

0,0%

EU összesen

38 143

44 895

117,7%

79,5%

35 348

39 918

112,9%

70,2%

Magyarország összesen

48 066

56 503

117,6%

100,0%

50 227

56 859

113,2%

100,0%

Málta
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2. számú táblázat
Az EU 27 országon belüli árucsere-forgalom struktúrájának változása SITC Árufõcsoportok szerint
2007. január–október hónapban
Kiszállítás
Árufõcsoport

2006
M euró

Élelmiszerek, ital, dohány

2006
%

Beérkezés

2007
M euró

2007
%

2006
M euró

2006
%

2007
M euró

2007
%

1934

5,1

2920

6,5

1845

5,2

2174

5,4

Nyersanyagok

811

2,1

958

2,1

583

1,6

644

1,6

Energiahordozók

804

2,1

891

2,0

1309

3,7

1289

3,2

Feldolgozott termékek

10695

28,0

12363

27,6

14147

40,0

16175

40,6

Gépek, gépi berendezések

23898

62,7

27763

61,8

17464

49,5

19637

49,2

Összesen

38142

100,0

44895

100,0

35348

100,0

39919

100,0

3. számú táblázat
Külkereskedelmi termékforgalom 2007. január-október hóban
(feladó/rendeltetési országok szerint)
M.e.: M EUR
KISZÁLLÍTÁS
ORSZÁG
2007

2006

EU 27 ország

38 143

Egyes kiemelt EU-n kívüli országok

44 895

BEÉRKEZÉS

Index
2007/2006

117,7%

2006

2007

35 348

39 918

EGYENLEG
Index
2007/2006

2007

2006

112,9%

2 795

4 977

BEHOZATAL

KIVITEL

Horvátország

736

822

111,6%

108

254

234,6%

628

568

Szerbia

459

695

151,3%

110

154

139,8%

349

541

Svájc

457

626

137,1%

499

472

94,5%

–42

154

1 238

1 748

141,2%

4 151

3 829

92,2%

–2913

–2081

792

1 086

137,2%

560

724

129,2%

232

362

1 344

1 334

99,3%

857

960

112,0%

487

374

79

103

131,2%

70

139

197,0%

9

–36

Japán

246

245

99,3%

1 447

1 624

112,2%

–1201

–1379

Kína

510

628

123,0%

2 546

2 929

115,0%

–2036

–2301

48 066

56 503

117,6%

50 227

56 859

113,2%

–2161

–356

Oroszország
Ukrajna
USA
Kanada

Magyarország összesen
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VI. FÕRÉSZ: Egyéb hirdetmények
A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ TÁJÉKOZTATÓJA
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvû kiadásában megjelent jogi aktusokról
(2008. február 6–13.)
(Azok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezõgazdasági ügyek napi intézésére
vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és elõtte csillag szerepel.)
A közösségi jogi aktusok világhálón (interneten) való térítésmentes elérhetõsége:
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOIndex.do?ihmlang=hu

32.

51. évfolyam L 32. szám (2008. február 6.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
A Bizottság 104/2008/EK rendelete (2008. február 5.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
* A Bizottság 105/2008/EK rendelete (2008. február 5.) az 1255/1999/EK tanácsi rendelet
részletes alkalmazási szabályainak a vajpiaci intervenció tekintetében történõ megállapításáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Bizottság
2008/96/EK:
* A Bizottság határozata (2007. december 20.) a Belgium által Vallóniára vonatkozóan kérelmezett eltérésnek a vizek mezõgazdasági eredetû nitrátszennyezéssel szembeni védelmérõl
szóló 91/676/EGK tanácsi irányelv alapján való engedélyezésérõl [az értesítés a C(2007)
6643. számú dokumentummal történt]
2008/97/EK:
* A Bizottság határozata (2008. január 30.) a 93/52/EGK határozat Olaszország egyes közigazgatási területeinek hivatalosan brucellózismentessé (B. melitensis) nyilvánítása, valamint a 2003/467/EK határozat Olaszország egyes közigazgatási területeinek hivatalosan
szarvasmarha-tuberkulózistól és szarvasmarha-brucellózistól mentessé és Lengyelország
egyes közigazgatási területeinek hivatalosan szarvasmarhák enzootikus leukózisától mentessé nyilvánítása tekintetében történõ módosításáról [az értesítés a C(2008) 324. számú dokumentummal történt]1

1

EGT-vonatkozású szöveg
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51. évfolyam L 33. szám (2008. február 7.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
A Bizottság 111/2008/EK rendelete (2008. február 6.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
* A Bizottság 112/2008/EK rendelete (2008. február 6.) egyes elnevezéseknek az oltalom alatt
álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzésérõl [Nošovické kysané zelí (OEM), Pardubický perník (OFJ), Aceite del Baix Ebre-Montsià; vagy Oli del
Baix Ebre-Montsià; (OEM)]
* A Bizottság 113/2008/EK rendelete (2008. február 6.) a vámkontingenseknek a harmadik
országokból importált tartósított gomba tekintetében történõ megnyitásáról és kezelésérõl
szóló 1979/2006/EK rendelet módosításáról
* A Bizottság 114/2008/EK rendelete (2008. február 6.) az 1290/2005/EK tanácsi rendeletnek
az EMGA és az EMVA keretében a kifizetõ ügynökségek számlavezetésére, a kiadásigazoló
és a bevételi nyilatkozatokra, valamint a kiadások visszatérítési feltételeire vonatkozó részletes alkalmazási szabályairól szóló 883/2006/EK rendelet módosításáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
AJÁNLÁSOK
Bizottság
2008/98/EK:
* A Bizottság ajánlása (2007. december 6.) a piperazin; ciklohexán; metilén-difenil-diizocianát; but-2-in-1,4-diol; metil-oxirán; anilin; 2-etilhexilakrilát; 1,4-diklórbenzén 3,5-dinitro2,6-dimetil-4-tert-butil-aceto-fenon; di-(2-etilhexil)-ftalát; fenol; 5-tercbutil-2,4,6-trinitrom-xilén nevû anyagokkal kapcsolatos kockázatcsökkentõ intézkedésekrõl [az értesítés a
C(2007) 5901. számú dokumentummal történt]1

34.

51. évfolyam L 34. szám (2008. február 8.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
A Bizottság 115/2008/EK rendelete (2008. február 7.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Bizottság
2008/99/EK, Euratom:
* A Bizottság határozata (2007. december 19.) az Európai Atomenergia-közösségnek a nukleáris anyagok és a nukleáris létesítmények fizikai védelmérõl szóló egyezményhez történõ
csatlakozásáról
1
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NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL
ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK
Bizottság
2008/100/EK:
* A légi közlekedésrõl szóló, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött
megállapodással létrehozott Közösség–Svájc Légiközlekedési Vegyes Bizottság 1/2007 határozata (2007. december 5.) a légi közlekedésrõl szóló, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött megállapodás mellékletének helyettesítésérõl

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok
AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK
* A Tanács 2008/101/KKBP határozata (2008. január 28.) az Európai Unió csádi köztársasági
és közép-afrikai köztársasági katonai mûveletének megkezdésérõl (EUFOR Tchad/RCA)

35.

51. évfolyam L 35. szám (2008. február 9.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
* A Bizottság 116/2008/EK rendelete (2008. január 28.) az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekrõl szóló 423/2007/EK tanácsi rendelet módosításáról
* A Bizottság 117/2008/EK rendelete (2008. január 28.) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekrõl szóló, 2007. március 27-i 329/2007/EK tanácsi
rendelet módosításáról

36.

51. évfolyam L 36. szám (2008. február 9.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
A Bizottság 118/2008/EK rendelete (2008. február 8.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
* A Bizottság 119/2008/EK rendelete (2008. február 7.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra
szerinti besorolásáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Bizottság
2008/102/EK:
* A Bizottság határozata (2008. február 1.) a költségvetési rendelet végrehajtására vonatkozó
részletes szabályok megállapításáról szóló 2342/2002/EK, Euratom rendelet 157. cikkének
b) pontjában és 158. cikke (1) bekezdésében említett küszöbértékek felülvizsgálatáról

2008/8. szám
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AJÁNLÁSOK
Bizottság
2008/103/EK:
* A Bizottság ajánlása (2008. február 4.) a gabonafélékben, valamint egyes egyéb növényi eredetû termékekben és felületükön található megengedett növényvédõszermaradék-határértékre vonatkozó elõírásnak való megfelelést biztosító 2008. évi összehangolt közösségi ellenõrzési programról és a 2009. évi nemzeti ellenõrzési programokról [az értesítés a C(2008)
369. számú dokumentummal történt]1

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok
AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK
* A Tanács 2008/104/KKBP közös álláspontja (2008. február 8.) a Macedónia volt Jugoszláv Köztársaság (MK) szélsõségeseivel szembeni korlátozó intézkedésekrõl szóló 2004/133/KKBP közös
álláspont meghosszabbításáról és módosításáról

37.

51. évfolyam L 37. szám (2008. február 12.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
A Bizottság 120/2008/EK rendelete (2008. február 11.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
* A Bizottság 121/2008/EK rendelete (2008. február 11.) az állatok etetésére szolgáló készítmények (KN-kód: 2309) keményítõtartalmának meghatározására szolgáló analitikai módszer megállapításáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
MEGÁLLAPODÁSOK
Tanács
* Tájékoztatás az Európai Gazdasági Közösség és a San Marino Köztársaság közötti együttmûködésrõl és vámunióról szóló megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz való csatlakozását követõen szerzõdõ félként való részvételérõl szóló jegyzõkönyv hatálybalépésérõl

38.

51. évfolyam L 38. szám (2008. február 13.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
A Bizottság 122/2008/EK rendelete (2008. február 12.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1
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* A Bizottság 123/2008/EK rendelete (2008. február 12.) a mezõgazdasági termékek ökológiai
termelésérõl, valamint a mezõgazdasági termékeken és élelmiszereken erre utaló jelölésekrõl szóló 2092/91/EGK tanácsi rendelet VI. mellékletének módosításáról és javításáról
* A Bizottság 124/2008/EK rendelete (2008. február 12.) az 1535/2003/EK rendelettõl a körte
2007/2008-as gazdasági évi szállítási idõszaka tekintetében való eltérésrõl

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Bizottság
2008/105/EK:
* A Bizottság Határozata (2008. február 11.) a harmadik országok által a 96/23/EK tanácsi
irányelvvel összhangban benyújtott szermaradék-megfigyelési tervek jóváhagyásáról szóló
2004/432/EK határozat módosításáról [az értesítés a C(2008) 421. számú dokumentummal
történt]1

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok
AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK
* A Tanács 2008/106/KKBP együttes fellépése (2008. február 12.) az Európai Unió moldovai
különleges képviselõje megbízatásának meghosszabbításáról
* A Tanács 2008/107/KKBP együttes fellépése (2008. február 12.) az Európai Unió középázsiai különleges képviselõje megbízatásának meghosszabbításáról
* A Tanács 2008/108/KKBP együttes fellépése (2008. február 12.) az Európai Uniónak az
Afrikai Nagy Tavak régiójáért felelõs különleges képviselõje megbízatásának módosításáról és meghosszabbításáról
* A Tanács 2008/109/KKBP közös álláspontja (2008. február 12.) a Libériával szembeni korlátozó intézkedésekrõl
* A Tanács 2008/110/KKBP együttes fellépése (2008. február 12.) az Európai Unió szudáni
különleges képviselõje megbízatásának módosításáról és meghosszabbításáról

39.

51. évfolyam L 39. szám (2008. február 13.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
* Az Európai Parlament és a Tanács 106/2008/EK rendelete (2008. január 15.) az irodai berendezésekre vonatkozó közösségi energiahatékonysági címkézési programról (átdolgozott
változat)
* Az Európai Parlament és a Tanács 107/2008/EK rendelete (2008. január 15.) az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló
1924/2006/EK rendeletnek a bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök tekintetében
történõ módosításáról

1
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* Az Európai Parlament és a Tanács 108/2008/EK rendelete (2008. január 15.) a vitaminok,
ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történõ hozzáadásáról szóló
1925/2006/EK rendelet módosításáról
* Az Európai Parlament és a Tanács 109/2008/EK rendelete (2008. január 15.) az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló
1924/2006/EK rendelet módosításáról
* Az Európai Parlament és a Tanács 110/2008/EK rendelete (2008. január 15.) a szeszes italok
meghatározásáról, megnevezésérõl, kiszerelésérõl, címkézésérõl és földrajzi árujelzõinek
oltalmáról, valamint az 1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésérõl

A Közbeszerzési Értesítõ 19. számának (2008. február 13.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK
Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hirdetmények
Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására
7477 Abony Város Önkormányzata (ajánlati felhívás élelmiszer- és ajándékutalványok beszerzésére – K. É. –
2087/2008)

7519 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a Pólus Zászlóshajó Program intézményrendszerének mûködtetéséhez és szakmai
tartalmához kapcsolódó szakértõi munkák ellátása és
projektmenedzsmentje – K. É. – 20663/2007)
7526 Zala Megyei Kórház (baromfihúsok és -húskészítmények
beszerzése – K. É. – 1950/2008)

Ajánlati felhívás egyes ágazatokban
7530 Észak-dunántúli Vízmû Zrt. (vízmérõk javítása, felújítása
és hitelesítése – K. É. – 2288/2008)

7482 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (webkamerák beszerzése/2008. – K. É. – 2371/2008)
Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására
7487 Bajai Kórház (2008. évi különféle élelmiszer-beszerzés
– K. É. – 1140/2008)
7536 Kenézy Kórház-Rendelõintézet Egészségügyi Szolgáltató
Kft. (katéterek beszerzése – K. É. – 2080/2008)
7494 Dombóvár Város Önkormányzata (ajánlatkérõ intézményei részére takarítási, portaszolgálati, valamint karbantartási feladatok ellátása – K. É. – 1146/2008)
7499 Észak-pesti Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht.
(fémmegmunkáló és hegesztõmûhely szerszámainak,
berendezéseinek szállítása és telepítése – K. É. –
1970/2008)
7504 Észak-pesti Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht.
(autószerelõ tanmûhely kiegészítõ eszközök, berendezések szállítása, telepítése, használatuk betanítása
– K. É. – 1969/2008)
7509 Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (karbamid szállítása
– K. É. – 1853/2008)
7512 Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (õrölt égetett mész
szállítása – K. É. – 1851/2008)
7515 Magyar Televízió Zrt. (az MTV Zrt. dokumentációban
megjelölt csatlakozási pontjai részére szállítási szerzõdés
keretében villamos energia szállítása, fogyasztóimenetrend-adás nélkül tárgyú közösségi, nyílt közbeszerzési eljárást indító hirdetmény – K. É. – 2084/2008)

7544 Kenézy Kórház-Rendelõintézet Egészségügyi Szolgáltató
Kft. (endoszkópos és vágó-koaguláló kézi eszközök beszerzése – K. É. – 2081/2008)
7552 Kenézy Kórház-Rendelõintézet Egészségügyi Szolgáltató
Kft. (fertõtlenítõszerek beszerzése – K. É. – 2082/2008)
7559 Kenézy Kórház-Rendelõintézet Egészségügyi Szolgáltató
Kft. (varrógépek, varrógépbetétek és sérvhálók beszerzése – K. É. – 2074/2008)
7566 Kenézy Kórház-Rendelõintézet Egészségügyi Szolgáltató
Kft. (varróanyagok beszerzése – K. É. – 2075/2008)
7574 Kenézy Kórház-Rendelõintézet Egészségügyi Szolgáltató
Kft. (szürkehályogmûtéthez szükséges szemészeti anyagok beszerzése – K. É. – 2076/2008)
7584 Kenézy Kórház-Rendelõintézet Egészségügyi Szolgáltató
Kft. (szemészeti mûlencsék beszerzése – K. É. –
2078/2008)
7592 Kenézy Kórház-Rendelõintézet Egészségügyi Szolgáltató
Kft. (öntágulós fémstentek beszerzése – K. É. –
2079/2008)
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Részvételi felhívás gyorsított tárgyalásos eljárás megindítására
7599 Magyar Vasúti Hivatal (monitoring-ellenõrzõ rendszer
beszerzése – K. É. – 20798/2007)
7605 Magyar Vasúti Hivatal (monitoringelemzõ rendszerhez
kapcsolódó tanácsadás a Magyar Vasúti Hivatal részére – K. É. – 20797/2007)

Visszavonás
7612 MÁV Zrt. visszavonása (az Európai Unió Hivatalos Lapjához 2008. január 24-én K. É. – 0967/2008 számmal
feladott részvételi felhívás visszavonása – K. É. –
2107/2008)

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények
Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására
7616 Egyesített Bölcsõde és Egészségügyi Szolgálat, Miskolc
(élelmiszer-beszerzés – K. É. – 1963/2008)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása
7621 Budapest Fõváros Önkormányzata (forgalomtechnikai
felújítási munkák 2007., forgalomirányító alközpontok
kommunikációs rendszerének felújítása – K. É. –
2110/2008)
7625 Nemzeti Színház Zrt. (Vesztegzár a Grand Hotelben címû elõadás díszleteinek kivitelezése – K. É. –
2256/2008)

2008/8. szám

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK
Tájékoztató az eljárás eredményérõl
7654 Albertirsa Város Önkormányzata (szennyvíztisztító telep
bõvítése, korszerûsítése – K. É. – 1544/2008)
7656 Bonyhád Város Önkormányzata (Bonyhád város oktatási
intézményeinek élelmezési szolgáltatása – K. É. –
0736/2008)
7659 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház (4524 m3/év kommunális hulladék elszállítása, az ajánlatkérõ telephelyén a szelektívhulladék-gyûjtés feltételeinek megteremtése – K. É. –
1636/2008)
7661 Budapest Fõváros Önkormányzata Fõpolgármesteri Hivatal (a BKSZT-beruházás bekötõút közbeszerzés eljárásának eredménye – K. É. – 2221/2008)
7664 FVM Magyar Közösségi Agrármarketing Centrum Kht.
(közösségi stand építése és bontása: I. World Food,
Moscow 2007; 2007. szeptember 18–21.; II. „Arany Õsz
2007” Moszkva, 2007. október 12–16.; III. „IFE Fresh
Produce, 2007" Moszkva, 2007. október 24–26.
– K. É. – 19190/2007)
7666 Jászapáti Város Önkormányzata [Jászapáti déli városrész
rehabilitációja (ROP-2.2.1.) építési beruházás kiviteli
terveinek elkészítése és kivitelezése – K. É. –
18798/2007]
7669 Magyar Televízió Zrt. (tárgyieszköz-leltár és értékbecslés – K. É. – 1995/2008)
7671 Magyar Televízió Zrt. [meglévõ rendszer (integrált feliratozórendszerek és virtuális stúdió) bõvítése és telepítése – K. É. – 1994/2008]
7672 Magyarországi Németek Általános Mûvelõdési Központja
(élelmiszerek beszerzése – K. É. – 2195/2008)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására
7629 Aba Nagyközség Önkormányzata (az Aba Sámuel Általános Iskola bõvítése és a Sárvíz Mûvészeti Iskola kialakítása – K. É. – 2263/2008)
7634 Biokom Pécsi Környezetgazdálkodási Kft. (hulladékgyûjtõ gépjármûre vonatkozó adásvételi szerzõdés
– K. É. – 1604/2008)
7638 Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (lukácsházi tározó kiviteli és vízjogi üzemeltetési
engedélyezési terveinek készítése – K. É. – 2118/2008)
7643 Szákom Kommunális Szolgáltató Kft. (Polgárok Háza
épületének átalakítása – K. É. – 1603/2008)

Ajánlati felhívás egyes ágazatokban
7649 Budapest Airport Zrt. (a T2A–B terminálok közötti
transzfer utasfolyosó, poggyászosztályozó épület, illetve a bontási/építési munkákat elhatároló kerítés kialakítása – K. É. – 2334/2008)

7680 Mátészalka Város Önkormányzata (étkezési utalvány, kultúrautalvány és ajándékutalvány szállítása – K. É. –
2001/2008)
7683 Széchenyi István Egyetem (felsõoktatási tevékenységek
színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális és
informatikai fejlesztések – K. É. – 18609/2007)
7686 VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutatóintézet Kht. (reklám- és médiaügynökségi szolgáltatások bruttó 248 millió Ft keretösszegig és/vagy 2008. december 31-ig – K. É. – 2368/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl
7689 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat (hajósi érseki kastély tetõfelújítása – K. É. – 2244/2008)
7689 Balatonfüred Város Önkormányzata (közép-dunántúli
regionális operatív programból belterületi utak fejlesztésére támogatás elnyeréséhez pályázat készítése
– K. É. – 1330/2008)
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7690 Budapest Fõváros Önkormányzatának Fõpolgármesteri
Hivatala (adatrögzítési szolgáltatás, teljesítés – K. É. –
1795/2008)
7690 Budapest Fõváros XI. Kerületi Önkormányzat (növényvédelem – K. É. – 19329/2007)
7691 Budapest Fõváros XI. Kerületi Önkormányzat [fiatal fák
fenntartása, fasorfenntartás, kiemelt fasori fenntartás III. (Albertfalva) – K. É. – 19324/2007]
7691 Budapest Fõváros XI. Kerületi Önkormányzat (Õrmezõ
ltp., Albertfalva ltp. + Fehérvári úti zöldsáv az Építész
utcától a Mezõkövesd útig, homokozó homokcseréje
– K. É. – 19327/2007)
7692 Budapest Fõváros XI. Kerületi Önkormányzat [kiemelt
fasori fenntartás I. (Szüret u.), II. (Bertalan u.) parkfák
fenntartási munkái, parkfelszerelés javítása – K. É. –
19322/2007]
7693 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (Budapest
XXI. kerület közigazgatási területén útépítési munkák
végzése I. ütem – K. É. – 1791/2008)
7693 Budapesti Elektromos Mûvek Nyrt. (középfeszültségû
szigetelõk – K. É. – 1345/2008)
7694 Budapesti Elektromos Mûvek Nyrt. (kézi mûködtetésû
20 kV-os oszlopkapcsolók – K. É. – 1344/2008)
7695 Budapesti Közlekedési Zrt. [ajánlatkérõ villamos üzemigazgatóság T5C5 és T5C5K típusú villamosjármûveinek ciklusrendszerben meghatározott V2-V3 javítása
(63/T-063/B/2006.) – K. É. – 1765/2008]
7696 Budapesti Közlekedési Zrt. [ajánlatkérõ villamos üzemigazgatóság T5C5 típusú villamosjármûveinek ciklusrendszerben meghatározott V2 javítása a Baross kocsiszínben (63/T-063/A/2006.) – K. É. – 1778/2008]
7696 Budapesti Közlekedési Zrt. [ajánlatkérõ villamos üzemigazgatóság T5C5 típusú villamos jármûveinek ciklusrendszerben meghatározott V2-V3 javítása a budafoki
kocsiszínben (63/T-063/C/2006.) – K. É. – 1779/2008]
7697 Budapesti Közlekedési Zrt. [ajánlatkérõ villamos üzemigazgatóság T5C5K típusú villamos jármûveinek
ciklusrendszerben meghatározott V2-V3 javítása a
Szépilona kocsiszínben (63/T-063/D/2006.) – K. É. –
1777/2008]
7698 Budapesti Közlekedési Zrt. (kelet–nyugati metróvonal
felújítása – 11 db metróállomás felújítása szigetelési, belsõ beépítési és építészeti munkákkal együtt
– IV. ütem: Stadionok, Pillangó utca, Örs vezér tere
metróállomások és vonalszakaszok felújítása – K. É. –
1690/2008)
7699 Debreceni Egyetem nevében az Orvos- és Egészségtudományi Centrum (EM-202, 1 db újszülött, csecsemõ és
gyermek vizsgálatára alkalmas live 3D kardiológiai ultrahangkészülék – K. É. – 1781/2008)
7699 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (Eger Megyei
Jogú Város Önkormányzatának közigazgatási területén található helyi közutak 2007. évi felújítási munkái
– K. É. – 2313/2008)
7700 Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ
(ajánlatkérõ mezõkövesdi kirendeltsége meglévõ,
385 m2 alapterületû épületének átalakítása és felújítása, valamint 160 m2-rel történõ bõvítése – K. É. –
1783/2008)
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7701 Fõvárosi Állat- és Növénykert (friss és mirelit gyümölcs
szállítása – K. É. – 2006/2008)
7701 Fõvárosi Állat- és Növénykert (szemes és szálas takarmány szállítása – K. É. – 2005/2008)
7702 Fõvárosi Állat- és Növénykert (friss és mirelit zöldség
szállítása – K. É. – 2004/2008)
7702 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség [víz alatti aknakeresõ mûszer beszerzése
(16002/07-95/36) – K. É. – 1513/2008]
7703 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség [kis mélységû aknakeresõ mûszer beszerzése
(16002/07-95/35) – K. É. – 1511/2008]
7704 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség [egyéb gépjármûvekhez kapcsolódó anyagbeszerzés (55152/06-10/32) – K. É. – 1517/2008]
7704 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség [gépjármûalkatrész és javítóanyag beszerzése
2005–2007. évre (11222/05-10/13) – K. É. – 1518/2008]
7705 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség [3 éves keretszerzõdés regionális nyelvtanfolyamok szervezése és a képzés végrehajtása
(11142/05-90/14) – K. É. – 1510/2008]
7707 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség [Audi, Ford, Opel, Skoda, Volkswagen típusú
személygépjármûvek garanciális és garanciális idõn túli
megrendelés szerinti javítása (51222/06-10/39) – K. É. –
1514/2008]
7708 Központi
Pénzügyi
és
Szerzõdéskötõ
Egység
(SA-64-13/A a Magyar Köztársaság schengeni csatlakozásból adódó kötelezettségeinek ellátása érdekében a
nyilvántartó hivatal adatkezelésében lévõ nemzeti
szakrendszerek továbbfejlesztése – K. É. – 1393/2008)
7708 Legfõbb Ügyészség (Szegedi Fellebviteli Fõügyészség
mûemlék székházának rekonstrukciója – K. É. –
1997/2008)
7709 Magyar Nemzeti Bank (MNB adattárházrendszeréhez
kapcsolódó Business Object termékek szoftverkövetése
és oktatási-konzultációs támogatása – K. É. –
1400/2008)
7710 MÁV Zrt. [repülõjegyek beszerzése, valamint külföldi
utazásokkal kapcsolatos járulékos (biztosításkötés, vízumszerzés stb.) ügyintézõi tevékenységek – K. É. –
1292/2008]
7710 Miskolci Egyetem (a korszerû és versenyképes képzés
tanulási és oktatási infrastruktúrájának fejlesztése a
Miskolci Egyetemen címû HEFOP 4.1.2. projekt építési
munkái – K. É. – 1545/2008)
7711 Nemzeti Szakképzési Intézet (különféle irodaszerek és
igény szerinti kiszállítása az ajánletkérõ három budapesti és egy salgótarjáni telephelyére – K. É. –
1401/2008)
7713 Oroszlányi Szolgáltató Zrt. (34 fogyasztói hõközpont kivitelezése – K. É. – 1892/2008)
7714 Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság (hálózati aktív elemek és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése,
444 db – K. É. – 1836/2008)
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7714 Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság [az Országos
Cégnyilvántartó és Céginformációs Rendszerben
(OCCR) meglévõ céginformációs adatok on-line átvételének folyamatos biztosítása a Mediator szolgáltatás
keretében – K. É. – 1343/2008]
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7723 Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. helyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. február 4-i 15. számában
– K. É. – 1365/2008 számon megjelent egyszerû eljárás
ajánlattételi felhívásának helyesbítése – K. É. –
2200/2008)

7715 Széchenyi István Egyetem (ajánlatkérõ épületeinek teljes körû takarítása – K. É. – 1788/2008)
7716 Szegedi Tudományegyetem (BTK, Természettudományi és Informatikai Kar átalakítása – K. É. –
1519/2008)
7716 Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet [HEFOP 2.2.2.05/1. a társadalmi befogadás elõsegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével (A komponens)
– K. É. – 1900/2008]
7717 Tolna Megyei Önkormányzat (Balassa János Kórház
B épületének részleges rekonstrukciója – K. É. –
1385/2008)

Módosítás

7717 Veszprém Megyei Önkormányzat (140 millió forint negyedéves kamattörlesztésû, forintalapú rulírozó hitel
felvétele – K. É. – 1838/2008)

Visszavonás

7718 Veszprém Megyei Önkormányzat (160 millió forint negyedéves kamattörlesztésû, forintalapú rulírozó hitel
felvétele – K. É. – 1839/2008)
7719 Zalaapáti Község Önkormányzata [ajánlatkérõ közigazgatási területén települési hulladék begyûjtése és elhelyezés céljára történõ elszállítása (ártalmatlanítása)
2004–2008 között – K. É. – 1010/2008]

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról
7720 Magyar Nemzeti Bank (külföldi napilap és folyóirat beszerzése – K. É. – 2382/2008)
7720 Siófok Város Önkormányzata (a Dél-Balaton és Sióvölgye regionális kommunálishulladék-gazdálkodási
rendszer építési munkái – K. É. – 2335/2008)

Helyesbítés
7723 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem helyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. február 6-i
16. számában K. É. – 1057/2008 számon megjelent tájékoztató helyesbítése – K. É. – 2442/2008)

7724 Balatonfüred Város Önkormányzata módosítása (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. január 21-i 9. számában
K. É. – 20702/2007 számon megjelent ajánlati felhívás
módosítása – K. É. – 2415/2008)

7726 Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás
visszavonása (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. január 4-i
2. számában K. É. – 20269/2007 számon megjelent
ajánlati felhívás visszavonása – K. É. – 2400/2008)

A KÖZBESZERZÉSI DÖNTÕBIZOTTSÁG HATÁROZATAI
7727 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a Dr. Gon Egészségügyi Szolgáltató és Építõipari Betéti Társaság jogorvoslati kérelme Gödöllõ Város Önkormányzata közbeszerzési eljárása ellen – K. É. –
2399/2008)

BÍRÓSÁGI ÍTÉLETEK
7733 Fõvárosi Bíróság 13.K.30.575/2007/5. számú ítélete
(K. É. – 2397/2008)
7735 Fõvárosi Bíróság 13.K.32.551/2007/13. számú ítélete
(K. É. – 2398/2008)
7739 Fõvárosi Bíróság 13.K.32.552/2007/11. számú ítélete
(K. É. – 2411/2008)
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A Közbeszerzési Értesítõ 20. számának (2008. február 15.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hirdetmények

7789 Budapesti Közlekedési Zrt. (foglalkozás-egészségügyi
alapszolgáltatás biztosítása – K. É. – 2097/2008)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

7797 Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. (5–12. évfolyam
számára 1 adaptált digitális jó gyakorlat – K. É. –
1538/2008)

7750 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (könnyûteher-gépjármûvek beszerzése/2008 – K. É. – 2333/2008)
7755 Országos Vérellátó Szolgálat (5/OVSZ/2008. élelmiszer
– K. É. – 2204/2008)

7793 Budapest Józsefvárosi Önkormányzat (Józsefváros – õrzés – AF – K. É. – 2364/2008)

7800 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház [ESWL vese-, veseútkõzúzási szolgáltatás megrendelése (SG-314.) – K. É. –
2297/2008]

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása
Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására
7763 Magyar Televízió Zrt. [HD-rendszerû televíziós közvetítõrendszer bérlete a 2008. évi nyári olimpiai játékokhoz
kapcsolódóan (kezelõi oktatással és helyszíni szervizzel) – K. É. – 1949/2008]

Módosítás
7767 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (a Vámés Pénzügyõrség állománya részére szolgálati bakancs
és thermoruházat beszerzése – K. É. – 1907/2008)

Visszavonás
7771 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (ajánlati felhívás
visszavonása a 67. sz. fõút 46+000–77+700 km-sz. közötti szakasz 11,5 tonnás burkolatmegerõsítése tanulmánytervének, engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának elkészítése tárgyú közbeszerzési eljáráshoz
– K. É. – 2342/2008)

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények
Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására
7775 Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (vállalati tartalomkezelõ rendszer a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokkal – K. É. – 2321/2008)

7805 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (speciális utánfutók beszerzése/2008 – K. É. – 2529/2008)
7809 Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága, Ózd (Vasvár úti általános iskola – 600 adagos iskolai konyha élelmiszer-beszerzése – K. É. – 1657/2008)
7812 Budapest III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata (ajánlatkérõ részére vezetékes távbeszélõ szolgáltatás nyújtása – K. É. – 1543/2008)
7816 Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal (meleg
étel vásárlására jogosító étkezési utalvány beszerzése
– K. É. – 2215/2008)
7820 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség (baromfitermékek beszerzése – K. É. –
2554/2008)
7823 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség [a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség alaptevékenységét támogató back-officetevékenységek, folyamatok informatikai támogatása
(workflow-keretrendszer) – K. É. – 1591/2008]
7828 Pápa Város Önkormányzata (Pápa, Ötödik utca felújítása – K. É. – 2243/2008)
7831 Pest Megyei Önkormányzat (épülettakarítási szolgáltatás – K. É. – 2452/2008)
7835 Répszolg Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Kht.
[vegyes parkfenntartás, közterületi takarítás (2/2008.)
– K. É. – 2138/2008]
7840 Szegedi Tudományegyetem (ajánlatkérõ Általános Orvostudományi Kar Szemészeti Klinika II. emeletének
belsõ átalakítási munkái – K. É. – 1992/2008)
7842 Székesfehérvári Épületfenntartó és Hõszolgáltató Zrt. (étkezési utalványok, sulicsekk beszerzése – K. É. –
2425/2008)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására
Részvételi felhívás gyorsított tárgyalásos eljárás megindítására
7784 Pest Megyei Önkormányzat (hitelkeret biztosítása
– K. É. – 2453/2008)

7848 Ajka Város Önkormányzata (Ajka, Gyár utcai csomópont, Bartók B. u., valamint a Bartók B. u.–Padragi
út–Csingeri út keresztezõdésében körforgalom építése
– K. É. – 2416/2008)
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7853 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (univerzális eszközhordozó beszerzése/2008 – K. É. – 2464/2008)

7919 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (hálózati aktív és
passzív eszközök – K. É. – 2316/2008)

7858 Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (kiskörei vízlépcsõ és üzemi terület õrzése
2008–2011. – K. É. – 2117/2008)

7928 Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem (generáltervezési
szolgáltatás és tervezõi mûvezetés a Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 52. szám alatti, valamint Budapest
VI., Nagymezõ u. 1 szám alatti ingatlan rekonstrukciójával kapcsolatosan – K. É. – 20820/2007)

7862 Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata (Tiszalúc, Taktaharkány, Taktaszada települések központi orvosi ügyeleti ellátása – K. É. – 0353/2008)
7866 Túristvándi Felemelkedéséért Információs és Szolgáltató
Kht. (szélessávú internethálózat kiépítése Túristvándi
és 3 szatmári településen – K. É. – 0362/2008)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK
Tájékoztató az eljárás eredményérõl
7873 Ádám Jenõ Általános Iskola, Kazincbarcika (Ádám Jenõ
Általános Iskola, Kazincbarcika tájékoztatója az eljárás eredményérõl – K. É. – 1733/2008)
7879 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (ütközésienergia-elnyelõ
berendezések beszerzése/2007. – K. É. – 2475/2008)
7881 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (hús-húskészítmények 2008. – K. É. – 2189/2008)
7883 BMSK Beruházási, Mûszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (Magyar Sport Háza Irodaház és
BMSK Zrt. Logisztikai Központ õrzés-védelmi, takarítási és kertrendezési feladatainak ellátása – K. É. –
2427/2008)
7886 Budaörs Város Önkormányzata [Százszorszép (3. számú)
Bölcsõde bõvítési munkálatainak kivitelezése – K. É. –
20562/2007]
7888 Budapest Józsefvárosi Önkormányzat (Józsefváros,
számlanyitás és egyéb szolgáltatások – K. É. –
2412/2008)
7891 Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. (közbeszerzési bonyolítás és mûszaki tanácsadás – K. É. – 2268/2008)
7892 Egyesített Szociális Intézmény, Dunaújváros (közétkeztetés 60 hónapig – K. É. – 0875/2008)
7895 Gondozási Központ, Zalaegerszeg (ajánlatkérõ részére
élelmiszerek szállítása – K. É. – 2169/2008)
7901 Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (laboratóriumi reagensek, kalibrátorok, kontrollok és egyéb
oldatok beszerzése – K. É. – 2179/2008)
7904 Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(orvosi mûszer beszerzése – K. É. – 2308/2008)
7907 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség (hús és húsipari termékek beszerzése – K. É. –
2176/2008)

7931 Magyar Államkincstár (gépjármû-karbantartás – K. É. –
1569/2008)
7933 Magyar Államkincstár (megbízás ügyvédi tevékenység
ellátására – K. É. – 2486/2008)
7945 Magyar Közút Állami Közútkezelõ, Fejlesztõ, Mûszaki és
Információs Kht. (a Magyar Közút Kht. telephelyeinek
motor-, hajtómû- és hidraulikaolajok, kenõzsírok,
egyéb olajok és a belsõ égésû motorokkal mûködtetett
gépek, jármûvek üzemeltetéséhez szükséges fagyálló,
fék-, szélvédõmosó folyadék szállítása – K. É. –
2167/2008)
7947 Magyar Közút Állami Közútkezelõ, Fejlesztõ, Mûszaki és
Információs Közhasznú Társaság (a Magyar Közút Kht.
által az egyedi lehívásokban meghatározott ütemezésben, helyekre és kiszerelésben zúzott kövek, zúzott kavics, kohósalak, homokos kavics, homok és vízépítési
terméskõ kiszállítása – K. É. – 2165/2008)
7952 Magyar Televízió Zrt. (tájékoztató az MTV Zrt. televíziós technika telepítéséhez stúdiótechnikai mérnökfelügyeleti, szakértõi-tanácsadói feladatok ellátása tárgyában indított közbeszerzési eljárás eredményérõl
– K. É. – 2431/2008)
7954 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (környezeti kármentesítési munkák Kaposvár – K. É. – 1931/2008)
7956 MÁV-Trakció Vasúti Vontatási Zrt. (hitelszerzõdés folyószámlahitel biztosítására – K. É. – 2505/2008)
7958 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Panel Plusz
VII. csomag – K. É. – 1942/2008)
7960 Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság (Berettyóújfalun tûzoltólaktanya építése – K. É. – 2461/2008)
7963 Országos Onkológiai Intézet (izotópok beszerzése a 2008.
évre – K. É. – 20849/2007)
7967 Országos Rendõr-fõkapitányság Gazdasági és Igazgatási
Fõigazgatóság GEI (az ORFK Oktatási Igazgatóság dunakeszi telephelyén fegyveres portaszolgálat, objektumõrzés és takarítás szolgáltatások – K. É. –
19667/2007)
7970 Pest Megyei Önkormányzat (közétkeztetési szolgáltatások nyújtása – K. É. – 1688/2008)
7972 Pollack Mihály Általános Iskola (Pollack Mihály Általános Iskola, Kazincbarcika tájékoztatója az eljárás
eredményérõl – K. É. – 1726/2008)

7910 Jánoshalma Város Önkormányzata (jánoshalmi kistérség
járóbeteg-szakellátó intézet építési engedélyezési tervdokumentáció – K. É. – 2172/2008)

7980 Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal (irodaszerek beszerzése a Somogy Megyei Önkormányzat intézményei
részére a helyben központosított közbeszerzési rendszer keretében – K. É. – 2478/2008)

7912 K.K.I. GAESZ Nátus Konyha, Pápa (a 19279/2007 számú
nyílt eljárás eredménye – K. É. – 1965/2008)

7982 Szarvas Város Önkormányzata (Szarvas város belterületi
vízrendezése I. ütem – K. É. – 2048/2008)

7916 Kistarcsa Város Önkormányzata (orvosi ügyelet – K. É. –
2396/2008)

7984 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (mosoda
– K. É. – 1744/2008)
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7987 Szegedi Tudományegyetem (SZTE Mérnöki Kar helyiségeinek felújítása és átalakítása – K. É. – 2171/2008)
7988 Szob Város Önkormányzata (Szob–Nagybörzsöny közötti kisvasút teljes, turisztikai célú helyreállítása – keskeny nyomközû vasúti gördülõállomány beszerzése és
felújítása – K. É. – 19735/2007)
7992 Újfehértó Város Önkormányzata (3000 adagos fõzõkonyha épületének megépítése, illetve a meglévõ épület belsõ
átalakítása, akadálymentesítése – K. É. – 2168/2008)
7995 Vám- és Pénzügyõrség Észak-alföldi Regionális Parancsnoksága (felújítási munkálatok Záhony határátkelõhelyen, valamint Záhony és Kisvárda szolgálati férõhelyeken – K. É. – 2349/2008)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl
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8008 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. (Budapest VIII. kerület,
Köztársaság tér, Légszesz u.–Dologház u. közötti szakaszán gázelosztó vezeték létesítéséhez kapcsolódó pótmunkák – K. É. – 1861/2008)
8008 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. (Budapest XI. kerület, Allende park, Csorbai út és Csurgói út közötti szakaszán
gázelosztó vezeték létesítése – K. É. – 1863/2008)
8009 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. (Budapest VIII. kerület,
Köztársaság tér, Légszesz utca–Dologház utca közötti
szakaszán gázelosztó vezeték létesítése – K. É. –
1864/2008)
8010 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. (Budapest, XI. kerület Iglói út, Kelenhegyi út–Somlói út közötti szakaszán gázelosztó vezeték létesítése – K. É. – 1865/2008)
8011 Földmérési és Távérzékelési Intézet (EOMA-KMO-1
szerzõdés teljesítése – K. É. – 2466/2008)

7999 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság
(kazánházi rekonstrukció – K. É. – 19263/2007)

8012 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (ajánlatkérõ 5 évi
iszapkezeléséhez szükséges polielektrolit szállítása
– K. É. – 1905/2008)

8000 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Panel Plusz
VIII. csomag – K. É. – 2174/2008)

8012 Hajnóczy József Kollégium, Pécs (takarítási feladatok
ellátása – K. É. – 0845/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl
8002 Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (9 db lelõhely
megelõzõ régészeti feltárása – K. É. – 20519/2007)
8002 Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (4 lelõhely teljes feltárása, 16 lelõhely szondázása – K. É. –
20525/2007)
8003 Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (az M6-os
B003, B064 és B065 számokkal jelölt területeken régészeti feltárás, mindhárom helynél gépi, kézi földmunka
és régészeti tevékenység elvégzése – K. É. – 20528/2007)
8004 Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (az M60-B095
7+990–9+950 km-sz. közötti terület régészeti feltárása,
kimondottan gépi és kézi földmunka elvégzése – K. É. –
20531/2007)
8004 Budapest Fõváros Önkormányzata Fõpolgármesteri Hivatal (étkezési utalványok beszerzése 1150 fõ részére teljesítésérõl – K. É. – 19088/2007)
8005 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdasági és Mûszaki Fõigazgatóság (az egyetem területén
lévõ építményekben végzendõ 2007–2008. évi javítási és
karbantartási munkák – K. É. – 1906/2008)
8006 Csongrád Megyei Önkormányzat (bankszámlaszerzõdés
– K. É. – 0900/2008)
8006 ESZA Kht. [HEFOP/2004/3.4.1. A gazdasági versenyképesség operatív program (GVOP) keretében megpályázott beruházásokhoz és egyéb fejlesztésekhez kapcsolódó képzések megvalósítása – K. É. – 20484/2007]
8007 ESZA Kht. [HEFOP/2004/3.4.1. A gazdasági versenykép. operatív program (GVOP) keretében beruházásokhoz és egyéb fejlesztésekhez kapcs. képzések megvalósítása – K. É. – 0505/2008]

8013 Hálózat az Integrációért Alapítvány, Zalavég (adásvételi
szerzõdés alapján lakóingatlanok beszerzése – K. É. –
0181/2008)
8014 Központi
Pénzügyi
és
Szerzõdéskötõ
Egység
(SA-VPOP-1302 biztonsági térfigyelõ kamerarendszer
szállítása és kiépítése – K. É. – 0418/2008)
8014 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (SA 47/B vízirendészeti eszközök, hajók, jármûvek beszerzése a
Magyar Köztársaság rendészeti szervezeteinek részére
– K. É. – 0429/2008)
8015 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (1038 db különféle
Schengen Alapból finanszírozott gépjármû beszerzése
a rendõrség és határõrség, VPOP részére mikrobuszok/egyterû személygépkocsik és kisáruszállító tehergépkocsik – K. É. – 1977/2008)
8016 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (1038 db különféle
Schengen Alapból finanszírozott gépjármû beszerzése
a rendõrség és határõrség, VPOP részére mikrobuszok/egyterû személygépkocsik és kisáruszállító tehergépkocsik – K. É. – 1978/2008)
8016 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (1038 db különféle
Schengen Alapból finanszírozott gépjármû beszerzése
a rendõrség és határõrség, VPOP részére mikrobuszok/egyterû személygépkocsik és kisáruszállító tehergépkocsik – K. É. – 1980/2008)
8017 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (1038 db különféle
Schengen Alapból finanszírozott gépjármû beszerzése
a rendõrség és határõrség, VPOP részére mikrobuszok/egyterû személygépkocsik és kisáruszállító tehergépkocsik – K. É. – 1981/2008)
8018 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (1038 db különféle
Schengen Alapból finanszírozott gépjármû beszerzése
a rendõrség és határõrség, VPOP részére mikrobuszok/egyterû személygépkocsik és kisáruszállító tehergépkocsik – K. É. – 1982/2008)
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8018 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (1038 db különféle
Schengen Alapból finanszírozott gépjármû beszerzése
a rendõrség és határõrség, VPOP részére mikrobuszok/egyterû személygépkocsik és kisáruszállító tehergépkocsik – K. É. – 1983/2008)
8019 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (1038 db különféle
Schengen Alapból finanszírozott gépjármû beszerzése
a rendõrség és határõrség, VPOP részére mikrobuszok/egyterû személygépkocsik és kisáruszállító tehergépkocsik – K. É. – 1984/2008)
8020 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (495 db kisáruszállító tehergépkocsi szállítása – K. É. – 1985/2008)
8020 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (495 db kisáruszállító tehergépkocsi szállítása – K. É. – 1986/2008)
8021 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (495 db kisáruszállító tehergépkocsi szállítása – K. É. – 1987/2008)
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8031 Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza (tájékoztató sebészeti varrógépek beszerzése tárgyú szerzõdések teljesítésérõl – K. É. – 2467/2008)
8031 Vác Város Önkormányzata (útfelújítás 5. rész: deákvári
fõút – K. É. – 2007/2008)
8032 Vác Város Önkormányzata (útfelújítás 4. rész: Tölgyfa u.
– K. É. – 2008/2008)
8033 Vác Város Önkormányzata (útfelújítás 3. rész: Nagymezõ u. – K. É. – 2009/2008)
8033 Vác Város Önkormányzata (útfelújítás 2. rész: Köztársaság út – K. É. – 2010/2008)
8034 Vám- és Pénzügyõrség Szociális, Egészségügyi és Kulturális Központja (ingatlan bérlése szabadidõs sport célokra – K. É. – 2433/2008)

8022 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (495 db kisáruszállító tehergépkocsi szállítása – K. É. – 1988/2008)
8022 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (1038 db különféle
Schengen Alapból finanszírozott gépjármû beszerzése
a rendõrség és határõrség, VPOP részére mikrobuszok/egyterû személygépkocsik és kisáruszállító tehergépkocsik – K. É. – 1989/2008)
8023 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (1038 db különféle
Schengen Alapból finanszírozott gépjármû beszerzése
a rendõrség és határõrség, VPOP részére mikrobuszok/egyterû személygépkocsik és kisáruszállító tehergépkocsik – K. É. – 1990/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

8035 Budapest III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata (parkfenntartás I. parkterület – K. É. – 0497/2008)
8035 Budapest III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata (parkfenntartás II. parkterület – K. É. – 0498/2008)
8036 Budapest III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata (parkfenntartás III. parkterület – K. É. – 0499/2008)

8024 Legfõbb Ügyészség (ajánlatkérõ informatikai hálózata
felügyeletének, folyamatos, biztonságos rendelkezésre
állásának biztosítása – K. É. – 2026/2008)

8037 Budapest III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata (parkfenntartás IV. részfeladat – K. É. – 0500/2008)

8024 Legfõbb Ügyészség (Magyar Köztársaság Ügyészsége
137 bérelt vonali összeköttetésének kiépítése és üzemeltetése meghatározott adatátviteli sávszélességek mellett
– K. É. – 2028/2008)

8038 Gyõr–Sopron–Ebenfurti Vasúti Zrt. (Sopron–Szombathely–Szentgotthárd vasútvonal korszerûsítéséhez szükséges engedélyezési tervdokumentáció elkészítése –
K. É. – 2458/2008)

8025 Magyarországi Németek Általános Mûvelõdési Központja, Baja (élelmiszerek beszerzése – K. É. – 1074/2008)
8026 Országgyûlés Hivatala (autóbuszos személyszállítási
szolgáltatás teljesítése az Országgyûlés Hivatala részére budapesti, vidéki, valamint külföldi utakra – K. É. –
18608/2007)
8027 Országos Egészségbiztosítási Pénztár (tájékoztató a veleszületett vérzékenység kezelésére szolgáló Kogenate készítmények beszerzése tárgyban megkötött szerzõdés
teljesítésérõl – K. É. – 2430/2008)
8028 Pannon Egyetem (kollégiumi férõhelyek biztosítása
– K. É. – 2144/2008)

8038 Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(parkolóautomata – K. É. – 2338/2008)
8039 Mezõcsát Kistérség Többcélú Társulása (szerzõdés módosítása szélessávúinternet-infrastruktúra kiépítése
tárgyban módosításáról – K. É. – 2449/2008)
8040 Nyugat-magyarországi Egyetem (szerzõdés módosítása
– K. É. – 2438/2008)
8040 Paksi Atomerõmû Zrt. (a Paksi Atomerõmû Zrt. 2. és
3. blokki turbina kisnyomású forgórész 5. fokozati lapátok gyártása, cseréje, helyszíni balanszírozása
– K. É. – 2384/2008)

8029 Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság (ajánlatkérõ dolgozói
részére szállóférõhelyek biztosítása Érden vagy Százhalombattán 30 fõ részére – K. É. – 1908/2008)
8029 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
(HEFOP 1.1 könyvvizsgálói tevékenység beszerzése
– K. É. – 20086/2007)
8030 Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás (önkormányzati
adatvagyon másodlagos hasznosítása ajánlatkérõnél,
Szeghalom kistérség információs szolgáltató térinformatikai rendszere kialakítása és integrálása – K. É. –
1902/2008)

Helyesbítés

8044 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (LKSZ-rendszer üzemeltetése/2008. – K. É. – 2507/2008)
8044 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (3 új VJT kihelyezése/2008. – K. É. – 2540/2008)
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8044 Budapest Fõváros Önkormányzata (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. február 1-jei, 14. számában K. É. –
1461/2008 számon megjelent tájékoztató helyesbítése
– K. É. – 2517/2008)

8045 Országos Vérellátó Szolgálat (a Közbeszerzési Értesítõ
2007. október 15-i, 118. számában K. É. – 15954/2007
számon megjelent tájékoztató helyesbítése – K. É. –
2625/2008)

8044 Magyar Államvasutak Zrt. (a Közbeszerzési Értesítõ
2008. február 1-jei, 14. számában, K. É. – 1251/2008
számon megjelent egyszerûsített eljárás ajánlattételi
felhívásának helyesbítése – K. É. – 2557/2008)

8045 Paks Város Rendelõintézete (a Közbeszerzési Értesítõ
2008. február 11-i, 18. számában K. É. – 1934/2008 számon megjelent egyszerû eljárás ajánlattételi felhívásának helyesbítése – K. É. – 2627/2008)

8044 Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ Kht. (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. február 6-i,
16. számában, K. É. – 1852/2008 számon megjelent
részvételi felhívás helyesbítése – K. É. – 2473/2008)

8045 Zánkai Gyermek- és Ifjúsági Centrum Kht. (Zánka GYIC
T/5 jelû épület rekonstrukciója és akadálymentesítése
tárgyú ajánlati felhívás helyesbítése – K. É. –
2312/2008)

A Közbeszerzési Értesítõ 21. számának (2008. február 18.) tartalomjegyzékérõl
8054 Pályázati felhívás

HIRDETMÉNYEK

Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hirdetmények

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

8055 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (nehézteher-gépkocsik beszerzése/2008. – K. É. – 2468/2008)
8060 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (digitális törzskönyv beszerzése/2008. – K. É. – 2484/2008)
8070 Belvárosi Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht. (új
informatikai eszközök szállítása és telepítése – K. É. –
2325/2008)
8075 Észak-pesti Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht.
(meglévõ hidraulika-pneumatika oktatórendszerhez és
a meglévõ nyomtatottáramkör-készítõ és beültetõrendszerhez kiegészítõk, valamint CISCO-labor berendezéseinek szállítása – K. É. – 2140/2008)

8109 Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás (közszolgáltató kiválasztása települési folyékonyhulladék-szállítási közszolgáltatás ellátására a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás 26 települési
önkormányzatának közigazgatási területén – K. É. –
2093/2008)
8115 Nyergesújfalu Város Önkormányzata (közétkeztetés
– K. É. – 2141/2008)
8121 Pestszentlõrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Kft. (takarítási feladatok ellátása – K. É. – 2037/2008)
8125 Szociális és Munkaügyi Minisztérium (ajánlatkérõ Fejezet és igazgatás 2008. évi éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálata – K. É. – 2111/2008)
8131 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága
(CDTA/NO továbbfejlesztése, karbantartása – K. É. –
1849/2008)
8137 Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdõgyógyintézete
(4346/Farkasgyepû/08 Gyógyszerek – K. É. –
2130/2008)
8142 Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdõgyógyintézete
(4347/Farkasgyepû/08 Élelmiszerek – K. É. –
2196/2008)

Részvételi felhívás egyes ágazatokban

8093 Magyar Nemzeti Bank (MNB központi adattároló megvalósítása és üzemeltetésének támogatása – K. É. –
2222/2008)

8148 ELMÛ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. (Népliget
120/25/10 kV-os transzformátorállomás építészeti
és villamos technológiai kivitelezése, üzembe helyezése, provizóriumok kialakítása, bontása – K. É. –
2147/2008)
8153 ELMÛ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. (Vác 120/35/
25/20 kV-os transzformátorállomás 120 kV-os rekonstrukció építészeti és villamos technológiai kivitelezése,
üzembe helyezése, provizóriumok kialakítása, bontása
– K. É. – 2148/2008)

8103 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (MÁV Zrt. IP-hálózatának szintentartó továbbfejlesztése – K. É. –
2302/2008)

8159 ELMÛ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. (Zugló 2201/
120/10 kV-os transzformátorállomás 120 kV-os szekunder rekonstrukciója – K. É. – 2149/2008)

8081 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (2006/018/
176-02-02 a magyarországi felszíni vizek hidromorfológiai monitoringjának intézményfejlesztése – K. É. –
2271/2008)
8088 Magyar Közút Kht. (önjáró padkamaró gép beszerzése
– K. É. – 2291/2008)
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Részvételi felhívás gyorsított tárgyalásos eljárás megindítására
8165 Magyar Közút Kht. (közúti forgalomirányító berendezések üzemeltetése, javítása 2008. – K. É. – 2101/2008)
8172 MÁV Cargo Árufuvarozási Zrt. (vasúti teherkocsik fõvizsgája – K. É. – 2198/2008)

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására
8179 Miniszterelnöki Hivatal Elektronikuskormányzat-központ
(a Kormányzati Portál kiemelt szolgáltatásaként – az
ügyfélkapura vonatkozó tájékoztatást is ellátó – kormányzati ügyfél-tájékoztató központ kialakítása és mûködtetése – K. É. – 2251/2008)
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8212 Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (2 db traktor és 1 db traktor mederkaszával beszerzése – K. É. – 2019/2008)
8217 Fõvárosi Önkormányzat Idõsek Otthona, Szombathely
(élelmiszer-alapanyagok beszerzése – K. É. –
2262/2008)
8222 Magyar Nemzeti Bank (ajánlattételi felhívás – hang- és
stúdiótechnikai berendezésekkel kapcsolatos szolgáltatások biztosítása – K. É. – 2567/2008)
8229 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (SAP-szoftverkarbantartás biztosítása meglévõ licencekhez – K. É. –
2462/2008)
8233 Sárvár Város Önkormányzata (ajánlatkérõ közigazgatási
területén a fûnyírási és kaszálási feladatok ellátása
– K. É. – 2213/2008)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására
Módosítás
8190 Magyar Televízió Zrt. módosítása (az MTV Zrt. részére
szállítási szerzõdés keretében villamos energia szállítása, fogyasztói menetrendadás nélkül tárgyú közbeszerzési eljárást indító K. É. – 2084/2008-as számú hirdetmény módosítása – K. É. – 2402/2008)

Visszavonás
8194 Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ
Igazgatósága visszavonása (az Európai Unió Hivatalos
Lapjához 2007. december 19-én K. É. – 19956/2007
számmal feladott ajánlati felhívás visszavonása
– K. É. – 2296/2008)

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények
Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása
8196 Debreceni Egyetem (EM-227, beléptetõ- és térfigyelõ,
járõrellenõrzõ rendszer kiépítése – K. É. – 2121/2008)
8200 Vác Város Önkormányzata (szociális étkeztetés ajánlatkérõ területén – K. É. – 2320/2008)

8237 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (ajánlatkérõ egységes mûszaki alaptérképének összeállítása felméréssel, csapadékvíz-elvezetõ hálózat szakági digitális
helyszínrajzának elkészítése, valamint a teljesítést követõ 5 éves idõtartamra a térképek karbantartása
– K. É. – 2123/2008)
8242 Dunavecse Város Önkormányzata (6. sz. Eurovelo kerékpárút-nyomvonal dunavecsei szakasza – K. É. –
1243/2008)
8247 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (szabályozási
terv – K. É. – 2310/2008)
8252 Gerje Forrás Természetvédelmi, Környezetvédõ Kht.
(hulladékszállító jármû beszerzése lízingszerzõdés keretében – K. É. – 2265/2008)
8257 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (belsõ ellenõri feladatok ellátása – keretmegállapodás megkötésére irányuló nyílt eljárás – K. É. – 2569/2008)
8263 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (a nyíregyházi Báthory István és Vay Ádám laktanyák hasznosítása a Vay Ádám laktanya ÉK-i részén lehatárolt
beavatkozási terület és épületeinek rehabilitációja
– K. É. – 2485/2008)
8268 SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. (a szombathelyi kalandváros területén építendõ világítótorony játékeszköz beszerzése
– K. É. – 2601/2008)
8271 Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (Kamond, Mezõlak, Noszlop települések vízellátásának javítása – K. É. – 20794/2007)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása
8204 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (ideiglenes burkolati jelek/2008. – K. É. – 2719/2008)
8207 Dél-Pest Megyei Térségi Integrált Szakképzõ Központ
Kht. (Dél-Pest Megyei Térségi Integrált Szakképzõ
Központ és szakközépiskolák tantermei és tanmûhelyei
számára különbözõ gépek, eszközök, berendezések
szállítása és üzembe helyezése – K. É. – 2495/2008)

Idõszakos elõzetes tájékoztató egyes ágazatokban
8277 Gemenc Volán Autóbusz-közlekedési Zrt. (ajánlatkérõ
telephelyén egy új autóbusz javító-szerelõ csarnok építése, zárt végû pénzügyi lízing keretében – K. É. –
2344/2008)
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EGYÉB KÖZLEMÉNYEK
Tájékoztató az eljárás eredményérõl
8282 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (fûszértáru
2008. – K. É. – 2186/2008)
8284 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (tej-tejtermékek 2008. – K. É. – 2187/2008)
8285 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (kenyérpékáru 2008. – K. É. – 2188/2008)
8287 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (útpályaburkolatok, járdaburkolatok, kerékpárutak és
autóbusz-megállók burkolatának fenntartási munkái
– K. É. – 20627/2007)
8291 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
(BME informatikai épület teljes körû üzemeltetése
– K. É. – 20464/2007)
8293 Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. [XIII. kerületben, négy területen parkolójegy-kiadó automaták elhelyezésére és a parkolás szabályozás bevezetéséhez szükséges szakági tervezési munkák elvégzése. A tervezési
feladat során figyelembe kell venni a 19/2005. (IV. 22.)
Fõv. Kgy. rendeletet – K. É. – 2563/2008]
8295 Csongrád Megyei Önkormányzat Aranysziget Otthona
(élelmiszer-alapanyag beszerzése – K. É. – 1530/2008)
8298 Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ (épületek felújítási és bõvítési munkái, légkondicionálók felszerelése, fûtés-korszerûsítés – K. É. – 2501/2008)
8302 Fõvárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent
László Kórház-Rendelõintézet (pszichiátriai kapacitásbõvítéshez szükséges felújítás, átalakítás és egyéb járulékos munkák – K. É. – 2216/2008)
8304 Fõvárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház (ajánlatkérõ általános, egészségügyi, napi, illetve idõszakos
takarítási munkáinak elvégzése – Febesz-34 – K. É. –
0897/2008)
8305 Fõvárosi Önkormányzat Uzsoki Utcai Kórház (kórház általános, egészségügyi, napi, illetve idõszakos takarítási
munkáinak elvégzése – Febesz-39 – K. É. – 0898/2008)
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8326 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat (hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményérõl tájékoztató – K. É. – 2210/2008)
8328 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat (hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményérõl tájékoztató, a Hetényi Géza Kórház és Rendelõintézet belgyógyászati pavilonjának rekonstrukciója – K. É. –
2219/2008)
8330 Mátrai Erõmû Zrt. (ME Zrt. 14/2007 számú eljárás tájékozatója az eljárás eredményérõl – K. É. – 2455/2008)
8333 Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ
Igazgatósága (V. kerületben 540 m2 alapterületû irodahelyiség bérbevétele 3 év idõtartamra – K. É. –
19903/2007)
8335 Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság (gépjármûbeszerzés – K. É. – 2600/2008)
8338 Vám- és Pénzügyõrség Közép-dunántúli Regionális Parancsnoksága (VPKDRP ingatlanainak belsõ felújítása
– K. É. – 2638/2008)
8340 Vám- és Pénzügyõrség Nyugat-dunántúli Regionális Parancsnoksága (ingatlanok takarítása, határátkelõk vagyonvédelme – K. É. – 2116/2008)
8343 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (nyíregyházi ingatlanbérlet – K. É. – 2477/2008)
8346 Vértes Volán Zrt. (biztosítási szolgáltatások – K. É. –
20441/2007)
8347 Vértesi Erõmû Zrt.
– K. É. – 2576/2008)

(szállítóhevederek beszerzése

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl
8351 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház és
Rendelõintézet (tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet rendelõintézeti rekonstrukció új kivitelezõ kiválasztására zajló
eljárás részvételi szakaszának eredményérõl – K. É. –
2315/2008)
8352 Maglód Város Önkormányzata (útfelújítás kivitelezése
– K. É. – 1434/2008)

8307 Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár (idõszaki kiadványok beszerzése – K. É. – 19310/2007)

8354 Magyar Televízió Zrt. (tárgyieszköz-leltár és értékbecslés – K. É. – 2206/2008)

8312 Heves Megyei Önkormányzat (ajánlatkérõ vagyon- és felelõsségbiztosítása, valamint gépjármû kötelezõ felelõsségbiztosítása – K. É. – 20311/2007)

8355 Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelõ Zrt. (mechatronikai ipari park infrastruktúrájának kiépítése
– K. É. – 2209/2008)

8315 Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc Kórház-Rendelõintézet (intervenciós radiológiai anyagok
szállítása – K. É. – 2193/2008)
8320 Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
[tájékoztató az eljárás eredményérõl (mobil) – K. É. –
2238/2008]
8323 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház és
Rendelõintézet (tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet rendelõintézeti rekonstrukciója új kivitelezõ kiválasztására lefolytatott eljárás eredményérõl – K. É. – 1233/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl
8358 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat (Baja, int. rek.
– K. É. – 2500/2008)
8358 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (12 havi
egyszer használatos katéterek beszerzése a szezõdés
1. számú mellékletében meghatározott tételekre és
mennyiségben – K. É. – 1003/2008)
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8359 Balkány Város Önkormányzata (a Szabolcs Vezér Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon Alapfokú Mûvészeti Iskola F, G, C és E épületrész iskola-, iroda- és beépített bútorok beszerzése, taneszközök, hangosítás, iskolarádió, függöny és szemeteskukák – K. É. –
1327/2008)
8360 Budapest Fõváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata
(ajánlatkérõ kerületi közterületi fasorok rekonstrukciós kiviteli munkákat követõen a frissen telepített fák
kétéves fenntartási munkái – K. É. – 2164/2008)
8361 Budapesti Fegyház és Börtön (száraztészták szállítása
– K. É. – 0754/2008)
8361 Budapesti Fegyház és Börtön (egészségügyi és konyhai
textíliák mosása, vasalása, szállítása – K. É. –
0765/2008)
8362 Budapesti Közlekedési Zrt. (budapesti 4. sz. metró I. szakasz: vonalalagutak és kapcsolódó mûtárgyak tervezése és szerkezetépítése – K. É. – 1991/2008)
8363 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (Mûhely hírújság nyomtatási és sokszorosítási munkálatai
– K. É. – 2018/2008)
8364 Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola (informatikai eszközök beszerzése – K. É. – 2199/2008)
8365 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata [szolgáltatási
szerzõdés Eger megyei jogú város 2007. évi költségvetésérõl, módosításának és végrehajtásának rendjérõl
szóló 11/2007. (II. 23.) rendelete alapján mûködési hitel
felvételére – K. É. – 2395/2008]
8365 ELMÛ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. [Budapesti
Elektromos Mûvek Nyrt. és az Észak-magyarországi
Áramszolgáltató Nyrt. áramszolgáltatási területén üzemeltetési (karbantartási, üzemzavari és káreseti helyreállítás) munkák – K. É. – 2072/2008]
8366 Eötvös Loránd Tudományegyetem Gazdasági és Mûszaki
Fõigazgatóság [külföldön megjelenõ, idõszaki kiadványok szállítása ajánlatkérõ számára (870 cím) – K. É. –
1957/2008]
8367 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (ingatlan-adásvételi szerzõdés – K. É. – 2385/2008)
8368 Erdõkertes Község Önkormányzata (Mély utca, Kõrisfa
utca, belterületi földutak burkolattal való ellátása,
320 m hosszúságban – K. É. – 1051/2008)
8368 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [XII. ker., Diósárok út
(Susogó u.–Városkúti u. között) csatornarekonstrukciója – K. É. – 1974/2008]
8369 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [XII. ker., Tállya (Fodor u.–Névtelen u. között) fõvárosi csatornák rekonstrukciója – K. É. – 2177/2008]
8369 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [XII. ker., Szolyva
(Orbánhegyi út–Szolyva u. 9. között) fõvárosi csatornák rekonstrukciója – K. É. – 2180/2008]
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8371 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [XII. ker., Napos u.
(Virányos út–Szilágyi Erzsébet fasor között) fõvárosi
csatornák rekonstrukciója – K. É. – 2183/2008]
8372 Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (hulladékhasznosító
mûben keletkezõ salak elszállítása – K. É. – 2040/2008)
8372 Gönc és Környéke Informatikai Társulás (GVOP-20054.4.2. számú projekt megvalósítása Göncön és a környezõ településeken – K. É. – 2228/2008)
8373 Gróf Széchenyi István TISZK Kht., Székesfehérvár (integrált kereskedelmi rendszer e-oktató támogatással
– K. É. – 19566/2007)
8373 Hajdú Volán Rt. (1 db + 300% alacsony padlós helyi
csuklós autóbusz adásvétele, 1 db + 200% alacsony
padlós helyi csuklós autóbusz zárt végû pénzügyi lízingje – K. É. – 2054/2008)
8374 Honvédelmi Minisztérium Beszerzési és Biztonsági Beruházási Hivatal (üzemanyag-laboratóriumi eszközök
karbantartása 2006–2007. évben – K. É. – 2065/2008)
8375 Honvédelmi Minisztérium Beszerzési és Biztonsági Beruházási Hivatal [MH veszélyesanyag-ellátó központ
üzemanyagraktára (Kecskemét–Hetényegyháza) hordómosó és fagyálló-regeneráló üzemeinek karbantartása 2006–2007. évben – K. É. – 2066/2008]
8375 Honvédelmi Minisztérium Beszerzési és Biztonsági Beruházási Hivatal [egészségügyi textíliák tisztítása
(25220/06-90/70) – K. É. – 2190/2008]
8376 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (hatályos joganyagok és kapcsolódó jogi dokumentumok elérhetõségének biztosítása – K. É. –
2640/2008)
8377 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység [SA-6414/A a Magyar Köztársaság schengeni csatlakozásából
adódó kötelezettségeinek ellátása érdekében a Nyilvántartó Hivatal adatkezelésében lévõ nemzeti szakrendszerek továbbfejlesztése (útlevél- és bûnügyi nyilvántartás) – K. É. – 1394/2008]
8378 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (transzfúziós szerelék beszerzése – K. É. – 2050/2008)
8378 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (tisztító hatású
mûszer- és eszközfertõtlenítõ szerek beszerzése
– K. É. – 2418/2008)
8379 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (infúziós és transzfúziós szerelékek, valamint intravénás kanülök beszerzése – K. É. – 2049/2008)
8380 Lenti Város Önkormányzata (Muránia multikultúra
a Kerka-völgy kincsei és az e-térség Interreg III/A
programokban kiadványok összeállítása és nyomdai
kivitelezési feladatainak ellátása – K. É. – 1825/2008)

8370 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [XIII. ker., Angyalföldi út (Lõportár u.–Dózsa Gy. u. között) fõvárosi csatornák rekonstrukciója – K. É. – 2181/2008]

8382 Magyar Közút Állami Közútkezelõ, Fejlesztõ, Mûszaki és
Információs Kht. [hígított bitumen, bitumenemulzió beszerzése adásvétellel (19 megye) 2006. – K. É. –
18665/2007]

8370 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [II. ker., Volkmann u.
(Pasaréti út–Szilágyi Erzsébet fasor között) fõvárosi
csatornák rekonstrukciója – K. É. – 2182/2008]

8383 Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ (OÁIR
informatikai rendszerének mûködtetése, karbantartása – K. É. – 1993/2008)
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8384 Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium részére
ajándékutalvány beszerzése – K. É. – 2465/2008)
8385 Oroszlányi Szolgáltató Zrt. (41 db kompakt hõközponti
blokk, 41 db tágulási tartály, 41 db HMV-tartály, 41 db
vegyszeradagoló – K. É. – 1787/2008)
8385 Országgyûlés Hivatala (ajánlatkérõ részére éttermi és
felszolgálási, valamint büféüzemeltetési szolgáltatások
nyújtása az Országgyûlés Irodaházában – K. É. –
2038/2008)
8386 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Intézmények Gazdasági Szolgálata (a pécsi Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága tagintézményeibe élelmiszerek szállítása – K. É. – 2224/2008)
8387 Pécsi Vízmû Zrt. (ivóvíz-rekonstrukció kitakarás nélküli technológiával – K. É. – 2191/2008)
8388 Sopron és Környéke Víz- és Csatornamû Zrt. (Sopron,
Tóth Antal utcai szennyvízbekötések felújítása – K. É. –
0663/2008)
8388 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
(a HEFOP 1.1 intézkedés keretében bérleti szerzõdés
2 db személygépkocsira 2006. február 7.–2007. december 31. között – K. É. – 2057/2008)
8389 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
(a HEFOP 1.1 intézkedés keretében a munkanélküliség
megelõzése és kezelése címû programjában általános mentori tevékenység ellátása 2005. november 1.–2007. december 31. között – K. É. – 2059/2008)
8389 Szákom Kommunális Szolgáltató Kft. (felszíni csapadékvíz elvezetését szolgáló csatornahálózat és kapcsolódó
úthálózat kivitelezése, Derkovits park, Építõk parkja,
Hajós utca – K. É. – 2230/2008)
8390 Szákom Kommunális Szolgáltató Kft. (komposztálási
gépsor beszerzése – K. É. – 2417/2008)
8391 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szolnok
belvárosának rehabilitációja tárgyú szerzõdés teljesítése – K. É. – 2345/2008)
8392 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (különféle papíráruk, irodaszerek, írószerek és nyomtatványok beszerzése – K. É. – 1006/2008)
8396 Török János Mezõgazdasági és Egészségügyi Szakképzõ
Iskola, Cegléd [MPA képzési alaprész 2007. évi decentralizált közép-magyarországi regionális keretének felhasználására, a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházás támogatására (eszközök beszerzése) – K. É. – 2035/2008]
8397 Vác Város Önkormányzata (útfelújítás – 1. rész: Vörösmarty tér – K. É. – 2011/2008)
8397 Valentin TÉSZ 2002 Szövetkezet (gépbeszerzések: nyerges vontató, hûtõ félpótkocsi, automata almacsomagoló
gépsor, takarítógép – K. É. – 1324/2008)
8398 Vám- és Pénzügyõrség (a Vám- és Pénzügyõrség egyes
objektumainak élõerõs õrzés-védelme – K. É. –
2299/2008)
8399 Veresegyház Város Önkormányzata (közvilágítás korszerûsítése a Fõ úton a Mol-kút és az Állomás utca közötti
szakaszon – K. É. – 1052/2008)

1087

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról
8400 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség (az MH analóg távbeszélõ központok fenntartása tárgyú szerzõdés módosítása – K. É. – 2568/2008)
8400 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség [az MH katonai szervezeteinek hajtóanyaggal
történõ
ellátása
2007–2009.
(elj.azonosító:
25081/06-10/79) – K. É. – 0404/2008]
8401 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség [az MH katonai szervezeteinél üzemelõ üzemanyagtöltõ állomások, üzemanyag-konténerek, tárolótartályok és azok kapcsolódó technológiai rendszereinek, repülõtéri adalékoló- és kiadóberendezések rendszeres javító karbantartása (25081/06-10/50) – K. É. –
0408/2008]
8402 Váci Fegyház és Börtön (baromfiszármazékok beszállítása – K. É. – 1648/2008)
8402 Váci Fegyház és Börtön (húsárutermékek beszállítása
– K. É. – 1820/2008)

Helyesbítés
8404 Fõvárosi Központi Egészségügyi Beszerzõ és Szervezõ Kft.
helyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. január 30-i
13. számában K. É. – 0452/2008 számon megjelent ajánlati felhívás helyesbítése – K. É. – 2106/2008)
8404 Kunhegyes Város Önkormányzata helyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. január 18-i 8. számában K. É. –
20891/2007 számon megjelent egyszerû eljárás ajánlattételi felhívásának helyesbítése – K. É. – 2574/2008)
8404 Magyar Posta Zrt. helyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ
2008. február 11-i 18. számában K. É. – 1483/2008 számon megjelent részvételi felhívás helyesbítése – K. É. –
2720/2008)
8404 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata helyesbítése [Szombathely, iparosított technológiával épült
lakóépület energiatakarékosságot eredményezõ felújításának kivitelezési munkái II. üteme (25 épület)
– K. É. – 2622/2008]

A KÖZBESZERZÉSI DÖNTÕBIZOTTSÁG
HATÁROZATAI
8406 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a Közbeszerzések Tanácsa Döntõbizottság elnöke által
az Állami Autópálya Kezelõ Zrt. ellen kezdeményezett
jogorvoslati eljárás – K. É. – 2514/2008)
8407 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(az AVE Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zrt. jogorvoslati kérelme Alcsútdoboz Község Önkormányzata közbeszerzési eljárása ellen
– K. É. – 2515/2008)
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8416 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság (a
T.O.M Controll 2001 Vagyonvédelmi és Szolgáltató
Zrt. által a Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága közbeszerzési eljárása ellen benyújtott jogorvoslati kérelme – K. É. – 2516/2008)

8425 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a Fixagom Kft. jogorvoslati kérelme az Õrmezõ Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet közbeszerzési eljárása
ellen – K. É. – 2615/2008)

8419 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(az Outdoor Közterületi Reklámügynökség Zrt. által a
Budapest Fõváros XIII. Kerületi Önkormányzat közbeszerzési eljárása ellen benyújtott jogorvoslati kérelme – K. É. – 2614/2008)

8439 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság elnöke által hivatalból kezdeményezett jogorvoslati
eljárás Tiszaroff Község Önkormányzata közbeszerzési eljárása ellen – K. É. – 2616/2008)

A Cégközlöny 7. számában (2008. február 14.) megjelent felszámolási eljárások megindításáról

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-07-000582/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

adószáma: 21181823-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7800 Siklós, Felszabadulás u. 1157/26.
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. január 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KORSÓ-ÉP Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(7634 Pécs, Korsó dûlõ 18.; cégjegyzékszáma:
02 09 064429; adószáma: 11540153-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Németh Építõház Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Németh Építõház Beruházó és Ingatlanfejlesztõ Mérnökiroda Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1.
7624 Pécs, Alkotmány utca 41.
7624 Pécs, Alkotmány utca 39.
7624 Pécs, Budai Nagy A. utca 1.
7622 Pécs, Légszeszgyár utca 18–20.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32., cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „KIRO” Teherfuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8000 Székesfehérvár, Sajó u. 141.; cégjegyzékszáma:
07 09 007229; adószáma: 12469912-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Sajó u. 96/A.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 33/A I/1., cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-08-000016/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Csongrád Megyei Bíróság
10.Fpk.06-07-000559/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SAMARADZIC Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (7800 Siklós, Felszabadulás
utca 43. hrsz. 1157/26.; cégjegyzékszáma: 02 06 070521;

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 22. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) QUALITY PRINT Nyomdaipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6725 Szeged, Faragó u. 13.; cégjegyzékszáma:

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-07-000678/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
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06 09 007365; adószáma: 12646795-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 31/B 1. em. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001339/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. október 30. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) AURUM-21 Net Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Gagarin
út 22.; cégjegyzékszáma: 15 06 089264; adószáma:
21152418-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befektetési és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Pest Megyei Bíróság
12.Fpk.13-07-000051/17. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 16. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BIOGATE Hungary Trading Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2045 Törökbálint, József
Attila utca 32.; cégjegyzékszáma: 13 09 086594; adószáma: 12403369-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KURÁTOR-FELSZÁMOLÓ Szolgáltató Kft., 1035 Budapest, Kórház
u. 29. I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 726061.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000351/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ALKOfal Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (8000 Székesfehérvár, Szent
Vendel utca 17. A ép.; cégjegyzékszáma: 07 09 001446;
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adószáma: 10531798-2-07) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Élmunkás u. 19.
8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 1.
8000 Székesfehérvár, Móri u. 9.
8000 Székesfehérvár, Nagyszombati u. 217.
8000 Székesfehérvár, Havranek u. 39.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO-ALBA Szolgáltató Zrt., 1055 Budapest, Stollár Béla u. 3/A V/l., cégjegyzékszáma: 01 10 043170.

A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-07-001355/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ZÁSZLÓSI és TÁRSA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2164
Váchartyán, Rákóczi Ferenc u 33.; cégjegyzékszáma:
13 09 106627; adószáma: 12905751-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„FUTAKI – SAJBEN” Építõipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
5623 Békéscsaba-Gerla, Jegenye u. 4/3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-07-002097/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 22. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Club Fitt-Family Szabadidõsport
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2040 Budaörs, Szabadság út 299.; cégjegyzékszáma: 13 09 106842; adószáma: 13667230-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-07-000803/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MEGGYES-FARM Mezõgazdasági, Termeltetõ, Beszerzõ, Szolgáltató és Értékesítõ Szövetkezet (4722 Nyírmeggyes, Rákóczi köz 2.; cégjegyzékszáma: 15 02 050548; adószáma: 12735651-2-15) 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 Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-06-004785/14. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 27. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) HATÁRKÕ-RENT Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1137 Budapest, Újpesti rakpart 8.; cégjegyzékszáma: 01 09 076016; adószáma: 10331213-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
HATÁRKÕ Ingatlanközvetítõ és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
HATÁRKÕ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
HATÁRKÕ Pénzügyi, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
HATÁRKÕ Pénzügyi, Tanácsadó, Ingatlanközvetítõ,
Utazásközvetítõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Határkõ Pénzügyi, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
HATÁRKÕ-RENT Szolgáltató és Pénzügyi Tanácsadó
Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
HATÁRKÕ Pénzügyi, Tanácsadó, Ingatlanközvetítõ,
Utazásközvetítõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2097 Pilisborosjenõ Dózsa György u. 39.
1055 Budapest, Nagy Ignác u. 19/B
1061 Budapest, Paulay E. u. 41.
1055 Budapest, Nagy Ignác u. 19. B ép.
1061 Budapest, Paulay Ede u. 41.

2008/8. szám

A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó ZRt., 1146 Budapest, Cházár András u. 9.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-07-000382/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) AGA 3000 Üzemanyagforgalmazó,
Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (3300 Eger,
Vécsey völgy külterület 537. hrsz.; cégjegyzékszáma:
10 09 024446; adószáma: 12601268-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
AGA 3000 Üzemanyagforgalmazó, Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
AGA 3000 Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett székhelye(i):
2500 Esztergom, Irinyi u. 12.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-07-000400/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Centrál Heves Vendéglátóipari Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (3360 Heves, Álmos
utca 32.; cégjegyzékszáma: 10 06 024086; adószáma:
20751155-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Centrál Heves Vendéglátóipari Betéti Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
Centrál Heves Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.
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A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-07-000413/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 15. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BB SYNCRON Ipari Gyártó Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (3281 Karácsond, Szent István út 93.; cégjegyzékszáma: 10 09 025608; adószáma: 13107578-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszámoló Kft., 3533 Miskolc, Gózon Lajos u. 11., cégjegyzékszáma: 05 09 005543.

A Tolna Megyei Bíróság
13.Fpk.17-07-000287/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 3. sorszámú 2008. január 10. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Vincze és Társa Építõipari Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (7200 Dombóvár, Toldi M. u. 17.; cégjegyzékszáma: 17 06 005945; adószáma: 21915136-2-17)
adós felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Vincze és Társa Építõipari Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI”
Válságmenedzser és Felszámoló Részvénytársaság,
1145 Budapest, Uzsoki u. 48. I/4., cégjegyzékszáma:
01 10 043681.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-07-000485/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 24. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MAXEK Ingatlanforgalmazási és
Beruházási Korlátolt Felelõsségû Társaság (9083 Écs,
Fõ u. 106.; cégjegyzékszáma: 08 09 006412; adószáma:
11464725-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Varga és Kiss Ingatlanforgalmazási és Beruházási Korlátolt Felelõsségû Társaság
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Elõzõ székhelye(i):
9024 Gyõr, Zrínyi u. 10.
9024 Gyõr, Táncsics M. u. 15.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-07-000270/14. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 23. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) GARDA Hungária 2001 Vállalkozási és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(9200 Mosonmagyaróvár, Barátság utca 20.; cégjegyzékszáma: 08 09 009794; adószáma: 12702967-2-08) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
9225 Dunakiliti, Rév u. 51.
9200 Mosonmagyaróvár, Barátság utca 20.
9200 Mosonmagyaróvár, Hubertusz utca 1. B ép.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PATIK, VARGA és
Társaik Gazdasági Tanácsadó Rt., 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15., cégjegyzékszáma: 14 10 300109.

A Tolna Megyei Bíróság
13.Fpk.17-07-000214/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 23. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) DOMOTIKA Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7068
Kistormás, Petõfi Sándor utca 2.; cégjegyzékszáma:
17 09 005962; adószáma: 12967087-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
6065 Lakitelek, Hankovszky utca 6.
6065 Lakitelek, Jókai utca 13.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16., cégjegyzékszáma: 01 09 709120.
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-07-001201/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „LIEB ÉS FIAI” Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4700 Mátészalka, Jármi út 6.; cégjegyzékszáma: 15 09 062401; adószáma: 11248590-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4700 Mátészalka, Katona József út 28.
4700 Mátészalka, Budai Nagy Antal utca 2/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1. em. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 269955. (A helyi kirendeltség címe: 4900 Fehérgyarmat, Árpád u. 12.)

A Tolna Megyei Bíróság
9.Fpk.17-07-000196/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 25. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) HÍD INVIT Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (7195 Mucsi, Szabadság utca 4.; cégjegyzékszáma: 17 06 006208; adószáma:
21368943-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Dinamit 2002. Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Kodolányi út 4. 10. em. 2.
8660 Tab, Kossuth L. u. 81.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Nógrád Megyei Bíróság
5.Fpk.12-07-000294/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 3. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KÖNNYEBB ÚT Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (2176 Erdõkürt, Kossuth
u. 32.; cégjegyzékszáma: 12 06 004540; adószáma:
20606718-1-12) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ székhelye(i):
1046 Budapest, Lakkozó u. 17. 4. em. 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CMB Holding Gazdasági, Mûszaki Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1164 Budapest, Jövendõ u. 3., cégjegyzékszáma:
01 09 160583.

A Tolna Megyei Bíróság
13.Fpk.17-07-000253/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) GN BAU Építõipari és Ingatlanforgalmazó Kft. (7146 Várdomb, Kossuth u. 11.; cégjegyzékszáma: 17 09 005532; adószáma: 13649416-2-17) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7100 Szekszárd, Tartsay ltp 52. I. em. 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16., cégjegyzékszáma: 01 09 709120.

A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-07-000582/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) INTER-VÉD Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8000 Székesfehérvár, Budai u. 9–11.; cégjegyzékszáma: 07 09 005820; adószáma: 11601272-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
INTER-VÉD Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Tátra u. 51
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Budapest, Csata u. 11. 1581 Budapest, Pf. 108, cégjegyzékszáma: 01 10 041640.
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A Tolna Megyei Bíróság
9.Fpk.17-07-000191/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) M-N Truck Fuvarozó és Építõ Kft. (7084 Pincehely, Dankó Pista u. 13.; cégjegyzékszáma: 17 09 005767; adószáma: 13832043-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-07-000360/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 21. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MAJOR PATROL SECURITY Biztonsági és Vagyonvédelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (8100 Várpalota, Honvéd utca 14. 3. em. 16.; cégjegyzékszáma: 19 09 503347; adószáma: 11525033-2-19) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Basticz és Társa Biztonsági és Vagyonvédelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
MAJOR PATROL Biztonsági és Vagyonvédelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8100 Várpalota, Vásárhelyi u. 36.
8100 Várpalota, Jókai utca 11. B ép.
8200 Veszprém, Radnóti tér 2.
8191 Öskü, Fõ út 9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ECONOMIX Közgazdász Egyetemi Rt., 1115 Budapest, Ildikó u. 21., cégjegyzékszáma: 01 10 041303.
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Elõzõ székhelye(i):
8900 Zalaegerszeg Ady u. 24. fszt. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-07-001053/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) TRR 2003 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4481 Nyíregyháza, Fácán
u. 85/A; cégjegyzékszáma: 15 06 091143; adószáma:
21541052-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Vagyonhasznosító Rt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
6/3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5. I/109.)

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-07-000630/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PANNONFER Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3535 Miskolc, Erdõ u. 22.; cégjegyzékszáma: 05 09 006394; adószáma: 11582694-2-05) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
3534 Miskolc, Költõ u. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONTACT NORD
Felszámoló, Vagyonkezelõ Kft., 1078 Budapest, István
u. 47. II/14., cégjegyzékszáma: 01 09 463743.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020338/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 24. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ARCTIC ’97 Oktató és Szolgáltató Betéti Társaság (8900 Zalaegerszeg, Nagycsarit
u. 22.; cégjegyzékszáma: 20 06 034668; adószáma:
27693762-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000338/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) KISS és TÁRSA Munkaerõ-közvetítõ
Korlátolt Felelõsségû Társaság (5420 Túrkeve, Perbárt
út 3.; cégjegyzékszáma: 16 09 007937; adószáma:
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13144045-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1188 Budapest, Somberek sor 11.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-07-000624/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MNKÖZTI Magyar–Német Köztisztasági és Szolgáltatató Kft. (3980 Sátoraljaújhely,
Dózsa Gy. u. 6. 1. em. 1.; cégjegyzékszáma: 05 09 007871;
adószáma: 11901462-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy út 201.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, 1146 Budapest, Cházár András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-07-000467/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) SIRÁLY Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt”
(8600 Siófok, Kele utca 32.; cégjegyzékszáma:
14 09 305358; adószáma: 13019448-2-14) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
SIRÁLY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: PATIK, VARGA és
Társaik Gazdasági Tanácsadó Rt., 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15., cégjegyzékszáma: 14 10 300109.
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-07-001182/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SEDUM PLUSZ Termelõ,
Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (4400
Nyíregyháza, Ilona tanya 02022/11. hrsz.; cégjegyzékszáma: 15 06 082879; adószáma: 25663288-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Alkony u. 5.
44400 Nyíregyháza, Mezõ út 25.
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, Vasvári P. u. 3.)

A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-07-000311/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 26. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Blue Star Market Kereskedõ
Korlátolt Felelõsségû Társaság (5700 Gyula, Városház
u. 10. I/3.; cégjegyzékszáma: 04 09 005627; adószáma:
12880081-2-04) 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 Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-07-000428/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 21. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) EDERICS-ÉPKER Építõipari, Tervezõ, Kivitelezõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság (8300 Tapolca, Kossuth u. 60.
B ép.; cégjegyzékszáma: 19 09 507545; adószáma:
13267579-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
PÁHOK-ÉPKER Építõipari, Tervezõ, Kivitelezõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
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A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Rt., 1135 Budapest, Csata u. 11., 1581 Budapest, Pf. 108, cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-07-001210/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) CETRIS Hungary Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (4233 Balkány, Árpád u. 25.; cégjegyzékszáma:
15 09 070453; adószáma: 13650571-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszakértõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedelmi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em., cégjegyzékszáma: 15 09 060370.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-07-001213/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Gönczi és Társa Épületgépészeti Kivitelezõ Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Simai u. 1.; cégjegyzékszáma: 15 06 089011; adószáma:
21104484-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Árpád u. 9.
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
7.Fpk.15-07-001031/14. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 21. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KÓÓK-IRCS-BAU Építõipari Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
(4300 Nyírbátor, József A. u. 86.; cégjegyzékszáma:
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15 06 091238; adószáma: 21561366-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
KOKECS Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4356 Nyírcsaholy, Kossuth utca 112.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest VI., Paulay Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-07-001051/15. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 21. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) FULL-PROFIT SERVICE
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4471 Gávavencsellõ, Lehel u. 17.; cégjegyzékszáma: 15 09 070451; adószáma: 12946349-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1191 Budapest, Báthori u. 16.
1181 Budapest, Havanna utca 9.
1205 Budapest, Nagykõrösi u. 42.
4471 Gávavencsellõ, Lehel utca 1.
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
7.Fpk.15-07-000799/15. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „GEMKO” Építõipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4501 Kemecse,
Szondy u. 27.; cégjegyzékszáma: 15 09 070015; adószáma: 13527921-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Rt., 1135 Budapest, Csata u. 11. magasföldszint 7., cégjegyzékszáma:
01 10 041640. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3.)
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-05-000793/21. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-004949/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Skinny 2001 Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Betéti Társaság (4962 Nagyszekeres, Árpád út 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 092613; adószáma: 21014424-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1054 Budapest, Aulich u. 8. 4. em. 2.
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) 2007. december 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Linea-Bau 2005 Ingatlanforgalmazó, Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság (1194 Budapest, Zengõ u. 5.; cégjegyzékszáma: 01 09 739930; adószáma: 13528049-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-003093/18. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A Zala Megyei Bíróság
2.Fpk.20-08-020018/3. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 15. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „SÁRA” Kereskedelmi Betéti Társaság (8954 Kissziget, Fõ utca 102.; cégjegyzékszáma:
20 06 037510; adószáma: 21472383-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István körút 1.
I. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000676/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) G. T. RALLYE Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (8000 Székesfehérvár,
Vásárhelyi út 13. C ép. 3. em. 11.; cégjegyzékszáma:
07 09 009391; adószáma: 13026004-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Budapest, Csata u. 11., 1581 Budapest, Pf. 108, cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) DIVEX-SPORT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1039 Budapest, Heltai Jenõ tér 15.; cégjegyzékszáma:
01 09 685007; adószáma: 11954587-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1033 Budapest, Szentendrei út 89–95.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVUM Pénzügyi,
Gazdasági Tanácsadó és Mûszaki Szolgáltató Kft., 1068
Budapest, Benczúr u. 8. I. em. 5.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-07-000176/27. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 27. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) NS-H Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (7632 Pécs, Melinda utca 65.
IX. em. 34.; cégjegyzékszáma: 02 06 061862; adószáma:
20058696-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
G. S./H/Kereskedelmi Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7632 Pécs, Erdei F. u. 4. I/4.
7632 Pécs, Bólyai Farkas u. 13.
7626 Pécs, Lánc utca 8. 2. em. 15.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Kazal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929. (A helyi kirendeltség címe: 7623 Pécs, Megyeri u. 66.)

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-07-070744/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BIZNYISZ JANUÁR Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tatabánya, Komáromi út 31. fszt. 1.; cégjegyzékszáma:
11 09 006651; adószáma: 11630481-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
HAJDÚ ÉS TÁRSA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2800 Tatabánya, Marasztok u. 3
A bíróság által kijelölt felszámoló: MAROSHOLDING
Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, 6000 Kecskemét, Horváth D. krt. 14., cégjegyzékszáma: 03 09 109743.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001488/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 3. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) VAL-VLADIM Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Gagarin
u. 30.; cégjegyzékszáma: 15 06 090619; adószáma:
21488814-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4600 Kisvárda, Litki út 18.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL
Felszámoló, Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., 1077 Budapest, Dohány u. 54., cégjegyzékszáma: 01 09 690835.
(A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai
u. 30.)

1097

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-07-001242/20. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Koktél Média Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft. (1061 Budapest, Andrássy út 43.
1. em., telephely: 1053 Bp., Károlyi M. u. 12.; cégjegyzékszáma: 01 09 712137; adószáma: 12962099-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1064 Budapest, Vörösmarty u. 45.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL-ORG Tanácsadó Kft., 1107 Budapest Mázsa tér 5–7. Levelezési cím:
1539 Bp., Pf. 630.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000006/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 10. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „B” Security Személy és Vagyonvédelmi Betéti Társaság (4029 Debrecen, Nyíl utca 74.; cégjegyzékszáma: 09 06 011822; adószáma: 21453836-2-09)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„B” Security Személy és Vagyonvédelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-Invest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-07-000427/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) D. A. S. S. DunAcél Acélszerkezeti Korlátolt Felelõsségû Társaság (2400 Dunaújváros, Római krt 28. 7. em. 4.; cégjegyzékszáma:
07 09 009760; adószáma: 13113690-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
DunAcél-Valexon Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság
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A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVALIKVID Felszámoló és Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság,
1134 Budapest, Apály u. 4. B ép. 4. em. 17., cégjegyzékszáma: 01 09 724140.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
7.Fpk.05-07-000665/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Universal Quality Management
Betéti Társaság (3517 Miskolc, Losonczy u. 17. 1. em. 2.;
cégjegyzékszáma:
05
06
006417;
adószáma:
21311446-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
GÁBOR ÉS PÉTER Számítástechnikai és Szolgáltató
Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3524 Miskolc, Adler K. u. 29.
3529 Miskolc, Középszer u. 32. 8. em. 3.
3530 Miskolc, Vörösmarty u. 3. 9. em. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59., cégjegyzékszáma: 01 09 269955.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-07-000151/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 24. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) AUTOLIFT 2003. Kereskedelmi
Betéti Társaság (9374 Iván, Rákóczi sor 1.; cégjegyzékszáma: 08 06 011536; adószáma: 21814327-2-08) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
9400 Sopron, Höflányi utca 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PATIK, VARGA és
Társaik Gazdasági Tanácsadó Rt., 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15., cégjegyzékszáma: 14 10 300109.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-07-000424/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 24. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) GyB és Társa Asztalosipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (9200 Mosonmagyaróvár, Gabona rkp. 16.; cégjegyzékszáma: 08 09 013582; adószáma: 13629267-2-08) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-06-003631/20. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) R. N. D. Studió Oktatási Kereskedelmi és Ügynöki Betéti Társaság (1074 Budapest,
Vörösmarty u. 12/B; cégjegyzékszáma: 01 06 217766;
adószáma: 28394466-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1089 Budapest, Diószeghy Sámuel u. 17/A I. 7
A bíróság által kijelölt felszámoló: GORDIUS CONSULTING Gazdasági Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonértékelõ Zrt., 1143 Budapest, Besnyõi u. 13., 1576 Budapest,
Pf. 52.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001509/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PANIJA-IR Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 090381; adószáma: 21455467-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszakértõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedelmi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em., cégjegyzékszáma: 15 09 060370.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000232/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) HEGE és Társa Ingatlan Ke-
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reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8000 Székesfehérvár, Korondi utca 5.; cégjegyzékszáma: 07 09 012329; adószáma: 13765974-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Jogelõd(ök):
HEGE és Társa Ingatlan Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: PARA Gazdasági
Tanácsadó Kft., 1138 Budapest, Népfürdõ u. 7., cégjegyzékszáma: 01 09 710659.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000006/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Zebra-99 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (8083 Csákvár, Vértes utca 37.; cégjegyzékszáma: 07 06 012796; adószáma: 20274247-2-07)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1039 Budapest, Kabar u. 1. 7. em. 37.
1039 Budapest, Királyok útja 174. A/3. ép. 1. em. 11.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT PLUSZ
Szolgáltató Kft., 7100 Szekszárd, Mikes u. 9–11., cégjegyzékszáma: 17 09 001262.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001362/5. sz. végzése
felszámolás megindításának
közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) USZOLA-NET Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki
út 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 090979; adószáma:
21513071-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Rt., 1135 Budapest, Csata u. 11. magasföldszint 7., cégjegyzékszáma:
01 10 041640. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3.)
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001363/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) HEPTYKO Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4643 Benk, Dózsa György
u. 43.; cégjegyzékszáma: 15 06 083372; adószáma:
25668135-1-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
NAGY ÍZEK Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Toldi u. 66.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL
Felszámoló, Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., 1077 Budapest, Dohány u. 54., cégjegyzékszáma: 01 09 690835.
(A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai
u. 30.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000007/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 10. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ARMITA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4625 Záhony, Ifjúság u. 4.
C ép.; cégjegyzékszáma: 15 06 093310; adószáma:
22129466-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649. (A helyi
kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 2.
B lház. 3. em. 6.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001366/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) NAMÉNY-INVEST Építõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4800 Vásárosnamény, Hajnal u. 9.; cégjegyzékszáma: 15 06 089530;
adószáma: 21186237-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
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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, Vasvári P. u. 3.)

A Nógrád Megyei Bíróság
5.Fpk.12-07-000293/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) A Romák Jövõjéért Termelõ és Értékesítõ Szövetkezet (3132 Nógrádmegyer, Árpád út 2.; cégjegyzékszáma: 12 02 001571; adószáma: 13027799-2-12)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonkezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 01 09 739104. (A helyi kirendeltség címe: 3100 Salgótarján, Pécskõ út 2. I/4., 3101 Salgótarján, Pf. 144.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001367/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 8. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ISTOCHNIK Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki
u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 088842; adószáma:
21070493-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszakértõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedelmi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em., cégjegyzékszáma: 15 09 060370.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001370/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 9. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „FOMI-TRADE” Kereskedelmi
Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Nárcisz út 1.; cégjegyzékszáma: 15 06 090173; adószáma: 21439786-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befektetési és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001372/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 9. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) VAKU-IR Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Vietórisz
u. 30.; cégjegyzékszáma: 15 06 086647; adószáma:
20265366-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Tûzoltó u. 4. 1. em. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DUNA AUDIT
Könyvszakértõi Iroda Kft., 1115 Budapest, Bartók Béla út
131/A, cégjegyzékszáma: 01 09 162918. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001374/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 9. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MINAT-2001 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4624 Tiszabezdéd, Sport
u. 32.; cégjegyzékszáma: 15 06 088503; adószáma:
21023769-2-15) 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
23.Fpk.15-07-001378/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „KÁLLÓ-HON” Fuvarozó
és Szolgáltató Betéti Társaság (4320 Nagykálló, Korányi
F. út 41. D ép. 2. em. 6.; cégjegyzékszáma: 15 06 093416;
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adószáma: 22143657-2-15) 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, Vasvári P. u. 3.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001396/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) NOVIKOVA N. 2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Tavasz u. 8.; cégjegyzékszáma: 15 06 089662; adószáma: 21354177-2-15) 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.15-07-001400/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SZOLOMON AND CO Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Gagarin u. 3.; cégjegyzékszáma: 15 06 090145; adószáma: 21437519-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4600 Kisvárda, Litki út 18.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
O. u. 6–8., cégjegyzékszáma: 01 09 364827. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 19.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001404/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 16. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) S. R. T. Kereskedelmi és
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Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyíregyháza, Ungvár stny. 9. 4. em. 22.; cégjegyzékszáma:
15 09 067948; adószáma: 11934345-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1181 Budapest, Kinizsi Pál út 1. 2. em. 2.
4031 Debrecen, Derék u. 185. 3. em. 6.
3565 Tiszalúc, Akác út 4.
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.15-07-001406/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 16. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ADWENCE PT Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki
út 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 090291; adószáma:
21448612-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Rt., 1135 Budapest, Csata u. 11. magasföldszint 7., cégjegyzékszáma:
01 10 041640. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001413/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 16. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Határmenti Lakás-Garázs
Építõ és Fenntartó Szövetkezet (4625 Záhony Ady
u. 25/B; cégjegyzékszáma: 15 02 050197; adószáma:
10111747-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DUNA AUDIT
Könyvszakértõi Iroda Kft., 1115 Budapest, Bartók Béla
út 31/A, cégjegyzékszáma: 01 09 162918. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7.)
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001414/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001435/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 16. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KISTEXT TRADE Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 3. 1. em. 2.; cégjegyzékszáma: 15 09 068855; adószáma: 13179140-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Nem bejegyzett székhelye(i):
1184 Budapest, Fáy út 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1. em. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 269955. (A helyi kirendeltség címe: 4900 Fehérgyarmat, Árpád u. 12.)

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 21. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ECON PLUS Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4354 Fábiánháza, Zöldfa u. 10.; cégjegyzékszáma: 15 09 068074;
adószáma: 12958120-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 29. 3. em. 18.
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.15-07-001420/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001437/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 20. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) LECOM-21N Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki
u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 089704; adószáma:
21363807-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
O. u. 6–8., cégjegyzékszáma: 01 09 364827. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 19.)

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 21. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) GÜLBABA-TEAM Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda,
Tompos úti ltp. 5. C ép. fszt. 1.; cégjegyzékszáma:
15 06 093226; adószáma: 22112714-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DUNA AUDIT
Könyvszakértõi Iroda Kft., 1115 Budapest, Bartók Béla
út 131/A, cégjegyzékszáma: 01 09 162918. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001429/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001457/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 20. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ASTAR-COMPANY Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Vietórisz u. 30.; cégjegyzékszáma: 15 06 088536;
adószáma: 21028018-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Rigó u. 61.)

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) FEDAN-21N Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Gagarin
u. 22.; cégjegyzékszáma: 15 06 089279; adószáma:
21154018-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszakértõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedelmi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em., cégjegyzékszáma: 15 09 060370.
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001458/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ANNA AND C Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki
u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 089893; adószáma:
21393165-2-15) 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
23.Fpk.15-07-001459/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KATYUSA-EXTRA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda,
Gagarin u. 22.; cégjegyzékszáma: 15 06 089540; adószáma: 21186615-2-15) 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.15-07-001461/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) VÁRDA-INFO Szolgáltató
Betéti Társaság (4900 Fehérgyarmat, Toldi u. 19.; cégjegyzékszáma: 15 06 082596; adószáma: 25660003-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4600 Kisvárda, Tompos úti ltp. 16/1.
4600 Kisvárda, Szt. László u. 11.
4600 Kisvárda, Szt. László u. 24.
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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, Vasvári P. u. 3.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001471/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) DELUX-ÉP. Építõipari és
Szolgáltató Betéti Társaság (4516 Demecser, Széchenyi
köz 36.; cégjegyzékszáma: 15 06 091606; adószáma:
21596571-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Vagyonhasznosító Rt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
6/3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5. I/109.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001481/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „ANRU” Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Toldi
u. 64. fszt. 4.; cégjegyzékszáma: 15 06 092335; adószáma:
21876392-2-15) 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 Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-07-000756/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „FREON-2000” Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (6525 Hercegszántó,
Rákóczi utca 20.; cégjegyzékszáma: 03 06 110181; adószáma: 20781004-2-03) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
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Elõzõ székhelye(i):
6500 Baja, Liget u. 17.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési-Tanácsadó Zrt., 1134 Budapest,
Csata u. 11. mfszt. 7., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001484/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MARINA-DOMINIKA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 090460; adószáma: 21466096-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befektetési és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001485/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ALPHA TEAM Magánnyomozói Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Kereszt
u. 12.; cégjegyzékszáma: 15 06 087433; adószáma:
20665326-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
ALPHA TEAM Építõipari Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4431 Nyíregyháza-Sóstófürdõ, Fürdõ út 92.
4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 17.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befektetési és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001489/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 3. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) TULIPÁN 2003 Építõipari
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és Kereskedelmi Betéti Társaság (4354 Fábiánháza,
Rákóczi út 104.; cégjegyzékszáma: 15 06 091957; adószáma: 21813371-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL
Felszámoló, Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., 1077 Budapest, Dohány u. 54., cégjegyzékszáma: 01 09 690835.
(A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai
u. 30.)

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000016/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) MILÁN-2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (5000
Szolnok, Malom u. 6. 10. em. 40.; cégjegyzékszáma:
16 06 008989; adószáma: 21868041-1-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
MILÁN-2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
1. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001507/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TELMAG-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4320 Nagykálló, Debreceni u. 59.; cégjegyzékszáma: 15 06 092998; adószáma:
21974627-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DUNA AUDIT
Könyvszakértõi Iroda Kft., 1115 Budapest, Bartók Béla
út 131/A, cégjegyzékszáma: 01 09 162918. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7.)
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A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-07-000595/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-07-000259/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 25. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „FÁRAÓ Trans Logistik” Fuvarozó,
Raktározó és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (6000 Kecskemét, Mécses u. 38; cégjegyzékszáma:
03 09 106369; adószáma: 11575540-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Jogelõd(ök):
„FAR-FE” Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
u. 32. fszt. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 724084.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „DATIER” Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (8300 Tapolca, Ley J.
u. 1. 1. ép.; cégjegyzékszáma: 19 09 507550; adószáma:
13269148-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„DAITER” Kereskedelmi Korlátolt Felelõségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8300 Tapolca, Deák F. u. 6.
Jogelõd(ök):
„DATIER” Kereskedelmi Egyéni Cég
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
u. 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

A Tolna Megyei Bíróság
4.Fpk.17-07-000213/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Haág és Társa Építõipari és Szolgáltató Betéti Társaság (7211 Dalmand, Újdalmand
Major; cégjegyzékszáma: 17 06 006226; adószáma:
22191760-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-07-000578/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SIBLI Mezõgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (6050 Lajosmizse,
Batthyány u. 18.; cégjegyzékszáma: 03 09 110249; adószáma: 12951628-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KURÁTORFELSZÁMOLÓ Szolgáltató Kft., 1035 Budapest, Kórház
u. 29. I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 726061.

A Nógrád Megyei Bíróság
5.Fpk.12-07-000275/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ISTENES Villanyszerelõ Betéti
Társaság (3064 Szurdokpüspöki, Árpád u. 8.; cégjegyzékszáma: 12 06 004136; adószáma: 21045604-2-12) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CMB Holding Gazdasági, Mûszaki Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1164 Budapest, Jövendõ u. 3., cégjegyzékszáma:
01 09 160583.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000879/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 25. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Bau 99 Építõipari Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4033 Debrecen, Sarkadi
Imre utca 9.; cégjegyzékszáma: 09 06 014290; adószáma:
22266813-2-09) 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.

1106

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ
A Tolna Megyei Bíróság
13.Fpk.17-07-000244/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 29. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Hõgyész-BAU Építõipari Közkereseti Társaság (7056 Szedres, Apáti puszta; cégjegyzékszáma: 17 03 001278; adószáma: 20197588-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Török és Gável Építõipari, Szolgáltató Közkereseti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3528 Miskolc, Koppány u. 9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
u. 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000869/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 26. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PIACHÁLÓ Marketing Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (4200 Hajdúszoboszló,
Ady E u. 40/A; cégjegyzékszáma: 09 09 011981; adószáma: 13447269-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1125 Budapest, Diósárok u. 16. fszt. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.
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Elõzõ székhelye(i):
7100 Szekszárd, Szõlõhegy u. 329.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVUM Pénzügyi,
Gazdasági Tanácsadó és Mûszaki Szolgáltató Kft., 1068
Budapest, Benczúr u. 8. I. em. 5., cégjegyzékszáma: 01 09
268312.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000008/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 10. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) LIKA-AKVA Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki u. 18.;
cégjegyzékszáma:
15
06
090465;
adószáma:
21466151-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DUNA AUDIT
Könyvszakértõi Iroda Kft., 1115 Budapest, Bartók Béla
út 131/A, cégjegyzékszáma: 01 09 162918. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7.)

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000018/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) Phil-x Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (5000 Szolnok, Ady
Endre út 18. 8. em. 10.; cégjegyzékszáma: 16 09 008008;
adószáma: 13351612-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALLEGO Vagyonkezelõ és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1054 Budapest, Hold
u. 21. II/4., cégjegyzékszáma: 01 09 695300.

A Tolna Megyei Bíróság
13.Fpk.17-07-000233/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 29. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) GMB-AGRO Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (7130 Tolna,
Bajcsy-Zsilinszky u. 72.; cégjegyzékszáma: 17 09 004190;
adószáma: 12645110-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
A-PA-FI Mezõgazdasági és Termékfeldolgozó Korlátolt Felelõsségû Társaság

A Nógrád Megyei Bíróság
2.Fpk.12-07-000287/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) COLOSSEUM-BAUMAG 2000
Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (3132 Nógrádmegyer, Orgona út 31.; cégjegyzékszáma: 12 09 004635;
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adószáma: 13467858-2-12) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
COLOSSEUM-BAUMAG 2000 Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
COLOSSEUM-BAU Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: B & B Gazdasági
Tanácsadó Kft., 3100 Salgótarján, Kun utca 2., cégjegyzékszáma: 12 09 001547.
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000010/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 10. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) USZPEK-ILNAR Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4624 Tiszabezdéd, Sport
út 32.; cégjegyzékszáma: 15 06 087977; adószáma:
20903967-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befektetési és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-07-000499/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 24. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Antal és Társai 2001 Vendéglátó
és Szolgáltató Betéti Társaság (7400 Kaposvár, Eger
utca 29.; cégjegyzékszáma: 14 06 305808; adószáma:
20993195-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Nemes és Társa Kereskedelmi és Vendéglátó Betéti
Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Portfólió Befektetési
és Vállalkozási Kft., 7400 Kaposvár, Virág u. 21., cégjegyzékszáma: 14 09 000928. (A helyi kirendeltség címe:
7400 Kaposvár, Virág u. 21.)

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-07-000515/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) HUMAN HABILITAS Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (8700 Marcali, Rákóczi
utca 19–21.; cégjegyzékszáma: 14 09 305892; adószáma:
13266468-2-14) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
HUMAN HABILITAS Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Tolna Megyei Bíróság
9.Fpk.17-07-000215/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 26. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „TOMSZERK” Tolna Megyei Szerkezetépítõ és Vállalkozó Korlátolt Felelõsségû Társaság (7030 Paks, Kölesdi utca 46.; cégjegyzékszáma:
17 09 005122; adószáma: 13339715-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7100 Szekszárd, Hegyalja u. 19.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Fõvárosi Bíróság
1.Fpk.01-06-004455/16. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Okkerman Kommunikációs
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1054 Budapest, Alkotmány utca 4.; cégjegyzékszáma: 01 09 736656; adószáma:
13303530-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Táltos Park Hotel Vendéglátóipari Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2131 Göd (Alsógöd), Lázár Vilmos utca 21.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. fszt. 1.

A Fõvárosi Bíróság
1.Fpk.01-07-005761/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „Szalon Takarítói” Betéti
Társaság „v. a.” (1173 Budapest, Ferihegyi út 102.; cégjegyzékszáma: 01 06 734401; adószáma: 28361198-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„Szalon Takarítói” Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1163 Budapest, Rovás u. 18.
2049 Diósd, Sashegyi út 64.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER
& CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
1.Fpk.01-07-003673/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BEST-INFO Kereskedelmi,
Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság (1106
Budapest, Hatház u. 22; cégjegyzékszáma: 01 06 218570;
adószáma: 28403351-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. fszt. 1.

A Fõvárosi Bíróság
1.Fpk.01-07-005960/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KELLNER-PARTS Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt (1132 Budapest, Csángó u. 4/A I/3.; cégjegy-
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zékszáma: 01 09 663592; adószáma: 12295162-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
KELLNER-PARTS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.

A Fõvárosi Bíróság
1.Fpk.01-07-005191/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 3. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) DélUtán Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1067 Budapest, Teréz krt 7. 4. em. 9.; cégjegyzékszáma: 01 09 729790; adószáma: 13330699-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., levelezési cím: l399 Bp., Pf. 701/313.

A Fõvárosi Bíróság
1.Fpk.01-06-004868/19. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Riella Ablakgyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1192 Budapest, Mészáros L. u. 27.; cégjegyzékszáma:
01 09 709419; adószáma: 12908273-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Gazdasági és Pénzügyi Zrt., 1116 Budapest, Hengermalom u. 1.,
1509 Bp., Pf. 36.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-05-002106/33. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) DROGINWEST Felvásárló, Termeltetõ Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1114 Budapest, Újváros park 4–5. IV/15.; ELÕZÕ CÍM:
2370 Dabas, Falu Tamás u. 6.; cégjegyzékszáma:
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01 09 885320; adószáma: 12278899-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Jogelõd(ök):
DROGINWEST Felvásárló, Termeltetõ Kereskedelmi Kft.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Vagyonhasznosító Zrt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
VI. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328.

torbágy, Ady Endre utca 22.; telephelyei: 2051 Biatorbágy, Ady E. u. 15.; 2051 Biatorbágy, Kossuth Ferenc
u. 2.; 2051 Biatorbágy, Országút 2317/10. hrsz.; cégjegyzékszáma: 13 09 094752; adószáma: 13041306-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonkezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 15 09 065077.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-07-001579/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-07-000416/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 15. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PROF-FORG Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (2183 Galgamácsa, Panoráma ltp. 8/3.; FIÓKTELEPE:1043 Budapest,
Dugonics u. 11.; cégjegyzékszáma: 13 06 054466; adószáma: 22169125-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Felszámoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A fszt. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 562281.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 29. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MUNKABIZTONSÁG 98 Mûszaki
Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság (3213 Atkár,
Fõ utca 88.; cégjegyzékszáma: 10 09 026517; adószáma:
13513179-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
3200 Gyöngyös, Orczy u. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-07-001719/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 22. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Kriclean Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2100 Gödöllõ, Palotakert utca 10.;
TELEPHELYE: 8330 Sümeg, Hunyadi u. 2.; cégjegyzékszáma: 13 09 105037; adószáma: 11331395-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Csabaholding Szolgáltató Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-07-001417/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. október 31. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PROFI NAILS Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2051 Bia-

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-07-000244/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KONSTRUKT-ÉP-KER INGATLANFORGALMAZÓ, ÉPÍTÕIPARI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELÕSSÉGÛ TÁRSASÁG (3394 Egerszalók, Csalogány
út 22.; cégjegyzékszáma: 10 09 024353; adószáma:
12557729-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Konstrukt-Ép-Ker Építõipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3394 Egerszalók, Széchenyi u. 6.
3394 Egerszalók, Kossuth u. 18.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
O. u. 6–8., cégjegyzékszáma: 01 09 364827.
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A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-08-000019/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) GELLÉN-SIMON Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (7634 Pécs, Magyarürögi utca 44.; cégjegyzékszáma: 02 09 065827; adószáma: 11562359-2-02) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„IGAZI AUTO KASS” Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság
GELLÉN-SIMON Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7628 Pécs, István III. Akna
Jogelõd(ök):
„IGAZI AUTÓ KASS” Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társáság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zártkörûen mûködõ Részvénytársaság,
1055 Budapest, Szent István krt. 1. I. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-07-000418/16. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. október 27. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Bérczes Noémi és Társa Külkereskedelmi Betéti Társaság (1027 Budapest, Bem József u. 24.
Telephelye: 1043 Budapest, Munkásotthon u. 14–16.; cégjegyzékszáma: 01 06 612557; adószáma: 28686659-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
ÉMY és Társa Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
Nem bejegyzett székhelye(i):
2253 Tápióság, Szecsõi u. 13.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALLEGO Vagyonkezelõ és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1054 Budapest, Hold
u. 21. II/4.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-07-005365/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. december 8. napján jogerõre emel-

2008/8. szám

kedett végzésével a(z) MONDÉR ÉS ERÕS Személy- és
Vagyonvédelmi Betéti Társaság végelszámolás alatt
(1201 Budapest, Attila u. 26. fszt. 1., fióktelepe: 2360
Gyál, Dobó K. u. 2.; cégjegyzékszáma: 01 06 619345; adószáma: 29112430-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
MONDÉR ÉS ERÕS Személy- és Vagyonvédelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.
Lev.-cím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-07-005389/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. december 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PRONTO DE UNO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (1088 Budapest, József krt. 14.; cégjegyzékszáma: 01 09 694543; adószáma: 12604199-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
PRONTO DE UNO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.
Lev.-cím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-06-006314/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) MAGYAR TÉGLA Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1077 Budapest, Király u. 15.; cégjegyzékszáma: 01 09 700024; adószáma: 12717095-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1066 Budapest, Ó u. 46. 3. em. 3/A
1011 Budapest, Hattyú u. 16. 4. em. 1.
1202 Budapest, Pirok Gyula u. 35.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.
Lev.-cím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.
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A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-07-005216/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. október 26. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Noé-Travel Utazásszervezési Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1141 Budapest, Negyed u. 22; cégjegyzékszáma: 01 06 115999; adószáma:
28214735-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
ELBA TOURS Utazásszervezési Betéti Társaság
Noé-Travel Utazásszervezési Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1108 Budapest, Agyagfejtõ u. 20. II. em.
1126 Budapest, Királyhágó u. 4/A
1108 Budapest, Agyagfejtõ u. 20. II. 12.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.
Lev.-cím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000054/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 21. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „AGRO-GOLD” Mezõgazdasági,
Erdészeti, Termelõ És Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4821 Ópályi, Rajk L. u. 26.; cégjegyzékszáma: 15 09 060949; adószáma: 10575011-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
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 Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-07-004039/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 1. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „FÉNY-ZUHATAG” Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (rövidített elnevezése: „FÉNY-ZUHATAG” Kft.) (1149 Budapest, Nagy Lajos kir. útja 191.; cégjegyzékszáma:
01 09 700881; adószáma: 12734667-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyonértékelõ Zrt., 1091 Budapest, Üllõi út 51.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000587/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ARD7. hu Kereskedelmi, Szolgáltató és Rendezvényszervezõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (8000 Székesfehérvár, Seregélyes út 113.; cégjegyzékszáma: 07 09 011246; adószáma: 13360744-2-07) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
ARD7. HU Rendezvényszervezõ Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1115 Budapest, Bárfai utca 44. fszt.
A bíróság által kijelölt felszámoló: GORDIUS CONSULTING Gazdasági Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonértékelõ Zrt, 1143 Budapest, Besnyõi u. 13., cégjegyzékszáma: 01 10 042573.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-07-004222/14. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) NÁDOR – ’95. Kereskedelmi
és Tanácsadó Részvénytársaság „végelszámolás alatt”
(rövidített elnevezése: NÁDOR – ’95. RT. „v. a.”)
(1055 Budapest, Nádor utca 26.; cégjegyzékszáma:
01 10 042761; adószáma: 12015805-2-51) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAX-AUDIT Vállalkozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1141 Budapest, Jeszenák János u. 59.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000043/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 15. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SOFIA-TRADE Kereskedelmi és
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Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Család
u. 74.; cégjegyzékszáma: 15 06 091762; adószáma:
21800135-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszakértõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedelmi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em., cégjegyzékszáma: 15 09 060370.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-07-004084/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BEST ADVISER Ingatlanberuházó
és Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (rövidített elnevezése: BEST ADVISER Kft.) (1096 Budapest,
Thaly Kálmán u. 52. II. em. 1.; cégjegyzékszáma:
01 09 733733; adószáma: 13409801-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER
Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó ZRt., 1141 Budapest,
Lipótvár u. 27. 3/13., levelezési cím: 1438 Bp., Pf. 489.

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-07-000561/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

2008/8. szám

emelkedett végzésével a(z) „AUTÓKARAMBÓL”
AUTÓALKATRÉSZ és KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELÕSSÉGÛ TÁRSASÁG „végelszámolás alatt” (rövidített elnevezése: „AUTÓKARAMBÓL” KFT. „v. a.”) (1163 Budapest, Marx Károly sétány 34; cégjegyzékszáma: 01 09 072104; adószáma: 10444999-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-07-005824/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 17. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) TARAGENT Szervezõ, Közvetítõ és Ügyintézõ Betéti Társaság Végelszámolás
alatt. (rövidített elnevezése: TARAGENT Bt. v. a.)
(1034 Budapest, Esõ u. 10. 1. em. 10.; cégjegyzékszáma:
01 06 738292; adószáma: 20915092-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGREEMENT
Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., 1114 Budapest,
Bocskai u. 9., cégjegyzékszáma: 01 09 719575.

A Békés Megyei Bíróság
2.Fpk.04-07-000169/14. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PASSZÉ-BAU Építõ és Kereskedelmi Betéti Társaság (8087 Alcsútdoboz, József Attila
u. 13.; cégjegyzékszáma: 07 06 011408; adószáma:
21410095-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Nem bejegyzett székhelye(i):
1071 Budapest, Dembinszky u. 31.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 21. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) DUCK FOOD Élelmiszeripari Korlátolt Felelõsségû Társaság (5661 Újkígyós, Petõfi
u. 8/1; cégjegyzékszáma: 04 09 003445; adószáma:
11261735-2-04) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL-ORG Tanácsadó Kft., 1107 Budapest, Mázsa tér 5–7., cégjegyzékszáma: 01 09 705817.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-07-005971/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000040/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 22. napján jogerõre

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 15. napján jogerõre
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emelkedett végzésével a(z) NATTISAN Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Csalogány
u. 1.; cégjegyzékszáma: 15 06 091998; adószáma:
21816958-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
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 ut. 69. fszt. 3.)

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-004578/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 8. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) GOLD Transzport Szállítmányozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1095 Budapest, Boráros tér 7.
III. lház. II. em. 1.; cégjegyzékszáma: 01 09 872033; adószáma: 13500816-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Investment Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037 Budapest, Seregély u. l7., 1301 Bp., Pf. 18.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-07-003872/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 25. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) POLISZET Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (rövidített elnevezése: POLISZET Bt.) (1162 Budapest, Béla u. 89.; cégjegyzékszáma: 01 06 735680; adószáma: 20760115-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HATÁRKÕ 93 Gazdasági Tanácsadó és Felszámoló Kft., 1132 Budapest,
Kresz Géza u. 27. fszt. 4.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000011/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 10. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) DARYAN Kereskedelmi és Szolgál-
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tató Betéti Társaság (4624 Tiszabezdéd, Jókai út 3.; cégjegyzékszáma: 15 06 086304; adószáma: 20187280-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
DARINA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Rt., 1135 Budapest, Csata u. 11. magasföldszint 7., cégjegyzékszáma:
01 10 041640. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3.)

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-06-005855/16. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. április 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) POLICE CONTROLL 3000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1147 Budapest, Lõcsei u. 56.; cégjegyzékszáma:
01 09 679617; adószáma: 11849919-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1084 Budapest, Víg u. 13.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Vagyonhasznosító Zrt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40. 6/3.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-07-000506/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 25. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „SZIPORKA” Hirdetõ és Kereskedelmi Betéti Társaság (7632 Pécs, Diána tér 6. 7. em. 27.;
cégjegyzékszáma: 02 06 071791; adószáma: 21868467-2-02)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, 1092 Budapest, Ferenc krt. 40. II./16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000012/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 10. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) UGRIMOVA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4625 Záhony, Ady Endre u. 5.
C ép. 3. em. 11.; cégjegyzékszáma: 15 06 088699; adószáma: 21060810-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi Rt., 1054 Budapest, Honvéd u. 8. I. em. 2., cégjegyzékszáma: 01 10
044406. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza,
Kórház u. 61.)

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-004664/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Heckbert 14 Csoport-finanszírozó
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1146 Budapest, Ajtósi
Dürer sor 31. A ép. 3. lház.; cégjegyzékszáma:
01 09 737935; adószáma: 12963007-2-42) 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 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000013/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

2008/8. szám

dett végzésével a(z) SZORUSZ-TRADE Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4431 Nyíregyháza-Sóstófürdõ, Szivárvány u. 97.; cégjegyzékszáma: 15 06 090773;
adószáma: 21499687-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
GURNOV-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Fazekas tér 1. 1. em. 11.)

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-001514/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 22. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) VAPICH Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2330 Dunaharaszti,
Golgota utca 28.; cégjegyzékszáma: 13 09 095644; adószáma: 13091088-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonkezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 15 09 065077.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-001775/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 10. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) GERASIMOVA Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Vay
Ádám krt. 4–6.; cégjegyzékszáma: 15 06 091831; adószáma: 21802852-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
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 bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 15. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TALAN-ÚT Építõipari Kivitelezõ
Betéti Társaság (2740 Abony, Téglagyár utca 9.; cégjegyzékszáma: 13 06 049684; adószáma: 21843914-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyonértékelõ Zrt., 1091 Budapest, Üllõi út 51., cégjegyzékszáma: 01 10 041596.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000029/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-001444/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 14. napján jogerõre emelke-

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 23. napján jogerõre
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emelkedett végzésével a(z) YASPAL Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2144 Kerepestarcsa, Juhász Gyula u. 57.; cégjegyzékszáma:
13 09 105492; adószáma: 13600239-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonkezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 15 09 065077.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-001890/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) FAMILY FURNÉR Ipari,
Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2113 Erdõkertes, Szabadkai u. 29.; cégjegyzékszáma: 13 09 098371; adószáma: 13244169-2-13) 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 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000407/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 30. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MONTAGE Iparcikk Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(5111 Jászfelsõszentgyörgy, Jászberényi út 75.; cégjegyzékszáma: 16 09 008936; adószáma: 12654503-2-16) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
ART LINE SERVICE Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság
MONTAGE Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt felelõsségû társaság
Elõzõ székhelye(i):
1051 Budapest, Zrínyi u. 9. 3. em. 28.
1122 Budapest, Székács u. 9/A fszt. 3.
1104 Budapest, Mádi u. 62.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS
Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.
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A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-06-001038/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2006. november 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) NABNIC BAU Építõipari
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2600 Vác,
Dr. Csányi L. u. 84.; cégjegyzékszáma: 13 09 098259;
adószáma: 10649390-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Pátria Consult Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034 Bp., Seregély u. 13., cégjegyzékszáma: 01 10 044933.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000395/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 30. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Tiszamenti Kereskedõház Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(5061 Tiszasüly, Fõ u. 9.; cégjegyzékszáma: 16 09 006275;
adószáma: 12587018-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Alföldi Papír Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságkezelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., cégjegyzékszáma: 01 09 666223.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000351/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PP Familia 2000 Faipari Kereskedelmi, Ipari és Szolgáltató Betéti Társaság (5008 Szolnok, Vörösmezõ u. 168.; cégjegyzékszáma: 16 06 007457;
adószáma: 20944799-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1134 Budapest, Csata u. 11., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000363/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000431/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PRO-BAU PLUS Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(5092 Tiszavárkony, Munkásõr u. 54.; cégjegyzékszáma:
16 09 007599; adószáma: 13172947-2-16) 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 bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MIRTILLA LUX Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5055 Jászladány,
Jász u. 8.; cégjegyzékszáma: 16 09 006988; adószáma:
12904224-2-16) 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
1.Fpk.16-07-000391/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-001710/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) DÉMOSZ-TREND Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5000 Szolnok,
József Attila utca 23. 4. em. 23.; cégjegyzékszáma:
16 09 009046; adószáma: 13829412-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
5000 Szolnok, Rákóczi u. 79. 1. em. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REAL-HOLDING
Felszámoló, Vagyonkezelõ, Ipari és Szolgáltató Kft., 1132
Budapest, Victor Hugo u. 11–15., cégjegyzékszáma: 01 09
738760.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-001344/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 23. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) AIRFILT Légtechnikai Korlátolt
Felelõsségû Társaság (2600 Vác, Káptalan u. 24; cégjegyzékszáma: 13 09 073841; adószáma: 12200953-2-13) 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 bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) JA-ZO MIX Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2735
Dánszentmiklós, Vörösmarty u. 12.; cégjegyzékszáma:
13 09 099779; adószáma: 13316446-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II/16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-001852/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) 3 J PARTNER Rakománykezelõ és Munkaerõkölcsönzõ Korlátolt Felelõsségû
Társaság (2737 Ceglédbercel, Jókai út 2.; elõzõ cím: 2365
Inárcs, Tûzoltó u. 4/A; cégjegyzékszáma: 13 09 102610;
adószáma: 13068538-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II/16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.
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A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-001640/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000047/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Tool on Tool Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (2151 Fót, Hegyalja
utca 63.; cégjegyzékszáma: 13 06 043678; adószáma:
21181696-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II/16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) MEGAVILL 2002 Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (5008 Szolnok, Körte út 23/A; cégjegyzékszáma:
16 06 008225; adószáma: 21395150-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
MEGAVILL 2002 Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-001523/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-07-000584/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) RO-SZO Építõipari Betéti Társaság (2740 Abony, Szent László utca 18.; cégjegyzékszáma: 13 06 049899; adószáma: 21855726-1-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dual-Perfekt Gazdasági Tanácsadó Kft., 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4–6.
II. em. 2., cégjegyzékszáma: 01 09 717900.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 26. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TÁVLAT „N” Építõ, Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7635
Pécs, Középdeindoli út 88/1.; cégjegyzékszáma:
02 09 068282; adószáma: 12901465-2-02) 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: 7624 Pécs, Budai Nagy Antal utca 1.)

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-001142/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001073/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) S-FERATT Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2040 Budaörs, Kamaraerdei u. 11.; cégjegyzékszáma: 13 09 106574;
adószáma: 13157559-2-13) 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 bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 3. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „IMMO-PLUSSZ” Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza,
Mák u. 5/B 2. em. 14.; cégjegyzékszáma: 15 06 086938;
adószáma: 20358886-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
„IMMOBILIEN” Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató
Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Fenyõ u. 32.
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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 Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-07-000199/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 25. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TINGEX Befektetési és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (9028 Gyõr, Fehérvári u. 150.; cégjegyzékszáma: 08 09 009381; adószáma:
12598506-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
9011 Gyõr, Homoksori u. 54.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. emelet 16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.
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mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400
Nyíregyháza, Szántó Kovács János út 2. 5. em. 22.; cégjegyzékszáma: 15 09 070248; adószáma: 13592345-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADÓAKTUÁL
Könyv- és Adószakértõi, valamint Kereskedelmi Kft.,
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20., 4401 Pf. 69., cégjegyzékszáma: 15 09 060631.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001130/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Molnár és Brátán Ipari és
Kereskedelmi Betéti Társaság (cégjegyzékszáma:
15 06 094288) adós fizetésképtelenségét megállapította és
a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADÓAKTUÁL
Könyv- és Adószakértõi, valamint Kereskedelmi Kft.,
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20., 4401 Pf. 69., cégjegyzékszáma: 15 09 060631.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001025/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 11. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KÁL-BAU Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyíregyháza, Csemete
u. 15.; cégjegyzékszáma: 15 09 065724; adószáma:
11838782-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Sarló u. 19.
4400 Nyíregyháza, Család u. 2.
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
6.Fpk.15-07-001144/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 24. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) DE-KOMPLEX Kereskedel-

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-07-000490/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 26. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „H és T” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (7474 Zselicszentpál, Fõ utca 86.; cégjegyzékszáma: 14 06 301247; adószáma: 25231212-2-14)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„KAPOS DIESEL” Autókereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság
„NYÚL ÉS TÁRSAI” Autókereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság
„H és T” Autójavító Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7400 Kaposvár Pipacs u. 31. I/2.
7400 Kaposvár, Búzavirág utca 36. 2. em. 9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS
Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.
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A Nógrád Megyei Bíróság
2.Fpk.12-07-000265/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-07-000582/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 21. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KLIPPER-BAU Építõipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2654 Romhány, Zrínyi u. 18.; cégjegyzékszáma: 12 09 004201; adószáma: 13095594-2-12) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonkezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 01 09 739104. (A helyi kirendeltség címe: 3100 Salgótarján, Pécskõ út 2. I/4., 3101 Salgótarján, Pf. 144.)

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KORSÓ-ÉP Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(7634 Pécs, Korsó dûlõ 18.; cégjegyzékszáma:
02 09 064429; adószáma: 11540153-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Németh Építõház Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Németh Építõház Beruházó és Ingatlanfejlesztõ Mérnökiroda Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1.
7624 Pécs, Alkotmány utca 41.
7624 Pécs, Alkotmány utca 39.
7624 Pécs, Budai Nagy A. utca 1.
7622 Pécs, Légszeszgyár utca 18–20.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32., cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001407/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 16. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „Balogh és Társa” Építõipari Kivitelezõ és Szolgáltató Betéti Társaság (4484 Ibrány, Szabadság u. 14.; cégjegyzékszáma: 15 06 091855;
adószáma: 21804067-2-15) 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
23.Fpk.15-07-001534/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) GVITALSZ-LJUMET Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda,
Litki út 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 090573; adószáma:
21481422-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
O. u. 6–8., cégjegyzékszáma: 01 09 364827. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 19.)

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-08-000016/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SAMARADZIC Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (7800 Siklós, Felszabadulás
utca 43. hrsz. 1157/26.; cégjegyzékszáma: 02 06 070521;
adószáma: 21181823-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7800 Siklós, Felszabadulás u. 1157/26.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-07-000678/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „KIRO” Teherfuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
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ság (8000 Székesfehérvár, Sajó u. 141.; cégjegyzékszáma:
07 09 007229; adószáma: 12469912-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Sajó u. 96/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 33/A I/1., cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

ding Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2045 Törökbálint, József Attila utca 32.; cégjegyzékszáma: 13 09 086594; adószáma:
12403369-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KURÁTORFELSZÁMOLÓ Szolgáltató Kft., 1035 Budapest, Kórház
u. 29. I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 726061.

A Csongrád Megyei Bíróság
10.Fpk.06-07-000559/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000351/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 22. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) QUALITY PRINT Nyomdaipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6725 Szeged, Faragó u. 13.; cégjegyzékszáma:
06 09 007365; adószáma: 12646795-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 31/B 1. em. 4.
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) 2007. december 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ALKOfal Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (8000 Székesfehérvár, Szent
Vendel utca 17. A ép.; cégjegyzékszáma: 07 09 001446;
adószáma: 10531798-2-07) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Élmunkás u. 19.
8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 1.
8000 Székesfehérvár, Móri u. 9.
8000 Székesfehérvár, Nagyszombati u. 217.
8000 Székesfehérvár, Havranek u. 39.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO-ALBA Szolgáltató Zrt., 1055 Budapest, Stollár Béla u. 3/A V/l., cégjegyzékszáma: 01 10 043170.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001339/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. október 30. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) AURUM-21 Net Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Gagarin
út 22.; cégjegyzékszáma: 15 06 089264; adószáma:
21152418-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befektetési és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Pest Megyei Bíróság
12.Fpk.13-07-000051/17. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 16. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BIOGATE Hungary Tra-

A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-07-001355/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ZÁSZLÓSI és TÁRSA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2164
Váchartyán, Rákóczi Ferenc u. 33.; cégjegyzékszáma:
13 09 106627; adószáma: 12905751-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„FUTAKI – SAJBEN” Építõipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
5623 Békéscsaba-Gerla, Jegenye u. 4/3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.
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A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-07-002097/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 22. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Club Fitt-Family Szabadidõsport
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2040 Budaörs, Szabadság út 299.; cégjegyzékszáma: 13 09 106842; adószáma: 13667230-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-07-000803/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MEGGYES-FARM Mezõgazdasági, Termeltetõ, Beszerzõ, Szolgáltató és Értékesítõ
Szövetkezet (4722 Nyírmeggyes, Rákóczi köz 2.; cégjegyzékszáma: 15 02 050548; adószáma: 12735651-2-15)
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 Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-07-000400/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Centrál Heves Vendéglátóipari Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (3360 Heves, Álmos
utca 32.; cégjegyzékszáma: 10 06 024086; adószáma:
20751155-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Centrál Heves Vendéglátóipari Betéti Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
Centrál Heves Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
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A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-07-001031/14. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 21. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KÓÓK-IRCS-BAU Építõipari Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
(4300 Nyírbátor, József A. u. 86.; cégjegyzékszáma:
15 06 091238; adószáma: 21561366-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
KOKECS Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4356 Nyírcsaholy, Kossuth utca 112.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest VI., Paulay Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000006/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Zebra-99 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (8083 Csákvár, Vértes utca 37.; cégjegyzékszáma: 07 06 012796; adószáma: 20274247-2-07)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1039 Budapest, Kabar u. 1. 7. em. 37.
1039 Budapest, Királyok útja 174. A/3. ép. 1. em. 11.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT PLUSZ
Szolgáltató Kft., 7100 Szekszárd, Mikes u. 9–11., cégjegyzékszáma: 17 09 001262.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001406/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 16. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ADWENCE PT Kereskedel-
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mi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki
út 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 090291; adószáma:
21448612-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Rt., 1135 Budapest, Csata u. 11. magasföldszint 7., cégjegyzékszáma: 01
10 041640. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza,
Jókai tér 3.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000008/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) LIKA-AKVA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 090465; adószáma:
21466151-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DUNA AUDIT
Könyvszakértõi Iroda Kft., 1115 Budapest, Bartók Béla
út 131/A, cégjegyzékszáma: 01 09 162918. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7.)

2008/8. szám

kedett végzésével a(z) Kriclean Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2100 Gödöllõ, Palotakert utca 10.; telephelye: 8330 Sümeg, Hunyadi u. 2.; cégjegyzékszáma:
13 09 105037; adószáma: 11331395-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Csabaholding Szolgáltató Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-07-001417/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. október 31. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PROFI NAILS Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2051 Biatorbágy, Ady Endre utca 22.; telephelyei: 2051 Biatorbágy, Ady E. u. 15.; 2051 Biatorbágy, Kossuth Ferenc
u. 2.; 2051 Biatorbágy, Országút 2317/10. hrsz.; cégjegyzékszáma: 13 09 094752; adószáma: 13041306-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonkezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 15 09 065077.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-07-001579/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 15. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PROF-FORG Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (2183 Galgamácsa, Panoráma ltp 8/3.; fióktelepe: 1043 Budapest, Dugonics u. 11.; cégjegyzékszáma: 13 06 054466; adószáma:
22169125-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Felszámoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A fszt. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 562281.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-07-001719/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 22. napján jogerõre emel-

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-07-000416/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 29. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MUNKABIZTONSÁG 98 Mûszaki
Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság (3213 Atkár,
Fõ utca 88.; cégjegyzékszáma: 10 09 026517; adószáma:
13513179-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
3200 Gyöngyös, Orczy u. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.
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CÉGHIRDETMÉNYEK
Felhívás vagyon értékesítésére
A PACTOREX Holding Felszámoló, Végelszámoló
és Reorganizáló Kft. (Cg.: [06 09 002839]; 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 63.) mint a Nagy-Transitalia
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.:
[03 09 110176]; 6200 Kiskõrös, Baross Gábor u. 85.;
felszámolóbiztos: Puskás Béla) felszámolója
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A pályázatok bontása közjegyzõk jelenlétében történik.
A beérkezett ajánlatok elbírálására, az esetleges ártárgyalásra, a döntés kihidetésére 2008. március 6-án csütörtökön 11 órai kezdettel kerül sor, amelynek helyszíne a felszámolóbiztos irodája.
Az eljárásra vonatkozó, az 1991. évi IL. tv. (ún. csõdtörvény) 49/C. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen
az elõvásárlásra jogosultak e jogukat ezen idõpontban és
helyszínen gyakorolhatják kizárólagosan.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad
hétfõn 9–12 óra között Puskás Béla ügyvezetõ [tel.: 06
(76) 486-606, 06 (20) 996-3708].

nyilvános pályázat
útján értékesíti az adós cég tulajdonában levõ alábbi vagyontárgyát.
Volvo S60 típusú, 2001-es évjáratú személygépkocsiját. A gépjármûnek nincs érvényes forgalmi engedélye és
zöldkártyája.
Irányár: 1 950 000 Ft + áfa (egymillió-kilencszázötvenezer forint + általános forgalmi adó).
A pályázat lebonyolítására az 1997. évi XXVII. törvénnyel módosított 1991. évi IL. tv. (csõdtörvény) elõírásai az irányadók.
A pályázaton való részvétel feltétele:
– az áfa nélkül számított irányár 5%-ának megfelelõ
mértékû bánatpénz letétbe helyezése a felszámolóbiztos
irodájában a házipénztárba készpénzben,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 60 napig fenntartja,
– a pályázati tájékoztató megtekintése a felszámolónál
és az abban foglaltak elfogadása,
– nyilatkoznia kell az általános forgalmi adóról szóló
2007. évi CXXVII. tv. elõrásai hivatkozva, hogy az általános forgalmi adó fizetésre kötelezettnek minõsül-e vagy
sem.
A pályázatoknak tartalmazniuk kell többek között a pályázó fõbb adatai, az ajánlott áfamentes vételárat, a bánatpénz befizetésének igazolását, s a fizetési feltételekre vonatkozó nyilatkozatot.
A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy:
– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, s új pályázat kiírásáról döntsön,
– a legjobb ajánlatot tevõkkel további tárgyalásokat
folytasson.
A pályázatok elbírálása során elõnyben részesítjük azon
pályázót, aki vállalja az azonnali készpénzfizetést.
Az írásos pályázati ajánlatokat személyesen vagy meghatalmazott útján zárt borítékban „Nagy-Transitalia Kft.
f. a. – Pályázat” jeligével a felszámolóbiztos irodájában
(6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 63.) a titkárságon kell
benyújtani, melynek határideje:
2008. február 22. (péntek) 12 óra.

A CASH & LIMES Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt.
(Cg.: [01 10 043611]; 1146 Budapest, Cházár A. u. 9.) a
Habilis Sütõipari és Kereskedelmi Kft. „f. a.” (Cg.:
[19 09 501868]; 8400 Ajka, Szabadság tér 4. A ép.) adósnak, a Veszprém Megyei Bíróság 4. Fpk. 19-06-000350/4.
számú végzésével kijelölt felszámolója a többször módosított 1991. évi IL. törvény (csõdtörvény) hatályos rendelkezései alapján
nyilvános pályázat
útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodó szervezet tulajdonában lévõ alábbi eszközöket:
– Herend, Fasor u. 2/B, 655/24. hrsz.-ú ingatlan:
25 000 000 Ft.
– Ajka, Szent I. u. 87., 742. hrsz.-ú ingatlan:
19 400 000 Ft.
– Sütõipari kemence: 350 000 Ft.
– Dagasztógép csészével: 100 000 Ft.
Az irányárak az áfa összegét nem tartalmazzák.
Érdeklõdni személyesen vagy telefonon lehet: 8200
Veszprém, Rákóczi u. 5., Szalóki Péter felszámoló, tel.:
06 (88) 404-266.
Az ingatlanra pályázónak az ajánlott vételár 10%-ának
megfelelõ bánatpénzt kell befizetnie a Habilis Sütõipari és
Kereskedelmi Kft. „f. a.” 10200634-48111634-00000000
számú számlájára.
A pályázati ajánlatokat kettõs, zárt borítékban, „Habilis
Kft. f. a. pályázat” megjelöléssel kell személyesen benyújtani, vagy tértivevénnyel feladni, a CASH & LIMES Zrt.
veszprémi iroda (8200 Veszprém, Rákóczi u. 5.) címére.
Az ajánlatok benyújtásának határideje: jelen hirdetmény
Cégközlönyben való közzétételétõl (2008. február 14.) számított 15. nap 12 óra.
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
– az ajánlattevõ nevét, székhelyét, adószámát, bankszámlaszámát, a képviseletre jogosult személy(ek) adatait,
cég ajánlattevõ esetén mellékelve 30 napnál nem régebbi
hiteles cégkivonatot és aláírási címpéldányt,
– a megvásárolni kívánt vagyontárgyat az ajánlott áfa
nélküli vételár pontos megjelölésével,
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– a megajánlott vételár fizetési feltételeit, határidejét,
– a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy ajánlatát a benyújtásra nyitva álló határidõ lejártától számított
40 napig fenntartja,
– cégszerû aláírást és dátumot.
A fenti tartalmi vagy formai követelményeknek meg
nem felelõ ajánlat érvénytelen.
A felszámoló felhívja az elõvásárlási jogosultakat, hogy
elõvételi szándékukat – elõvételi jogosultságuk igazolása
mellett – a pályázat beadási határidejéig írásban nyújtsák be.
Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
5 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor, melyrõl
jegyzõkönyv készül. A benyújtási határidõt követõ 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés
eredményérõl a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.
Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén, az ajánlattevõk között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor,
melynek feltételeit – az ártárgyalás idõpontját megelõzõen – a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti.
Ha egy tételre több azonos értékû ajánlat érkezik, akkor
elõnyt élvez az a pályázó, aki több tétel együttes megvásárlására ad ajánlatot.
A felszámoló a jelen pályázati fordulót – megfelelõ
ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilváníthatja, és új
pályázatot írhat ki.

A CÉL-ORG Tanácsadó Kft. (cégjegyzékszáma:
[01 09 886496]; 1107 Budapest, Mázsa tér 5–7.), képviseli
Purget József felszámolóbiztos) mint a H-D Fémszer
Fém és Gépszerkezetgyártó, Szerelõ, Kereskedõ
Magyar–Német Kft. „f. a.” (cégjegyzékszáma:
[02 09 062920]; 7630 Pécs, Álmos u. 3.) kijelölt felszámolója meghirdeti
nyilvános pályázat
keretében történõ értékesítésre, a felszámolás alatt lévõ
társaság kizárólagos tulajdonát képezõ, alábbi vagyontárgyakat:
1. Pécs belterület, hrsz.: 41290/26. alatt felvett, 1100 m2
területen épített, 334 m2 nettó alapterületû üzemcsarnok,
iroda, szociális blokkból, továbbá 121 m2 és 160 m2 alapterületû mûhelyekbõl álló ingatlanegyüttes, amely természetben Pécs, Álmos u. 3. szám (volt panelüzem) alatt található.
Becsértéke: 71 millió Ft.
2. Használt asztalosipari gépek, berendezések, azok kiegészítõi és fémmegmunkáló gépek, összesen 59 tétel.
Együttes becsértéke: 12 millió Ft + áfa.
[Az áfa bevallására és befizetésére a vevõ kötelezett a
2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés g) pontja
alapján.]
Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyakat a felszámoló
helyi képviselõjével [Purget József, tel.: 06 (72) 211-120;
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211-367], elõzetesen egyeztetett idõpontban lehet megtekinteni.
Az ajánlatokat zárt borítékban kell benyújtani a
CÉL-ORG Tanácsadó Kft. pécsi irodájának (7623 Pécs,
Hõgyes E. u. 26.) címére,
2008. március 3-án 10 óráig.
A zárt borítékra kérjük ráírni „H-D Fémszer Kft. f. a.
ajánlat”.
Ajánlat tehetõ bármelyik vagyonrészre külön-külön,
vagy a teljes vagyonra. Az ajánlatban közölni kell a pályázó nevét, címét, telefon- és telefaxszámát, e-mail-címét,
mely vagyonrészre ad ajánlatot, a megajánlott nettó vételárat és a fizetési feltételeket.
A pályázatok értékelésérõl – az ajánlatok közjegyzõ
elõtti felbontásáról készült jegyzõkönyvbe történõ betekintés lehetõsége mellett – az ajánlatot adókat 2008. március 5-ig értesítjük.
Több közel azonos értékû, a vételár tekintetében
10%-os mértéknél nem magasabb eltérést mutató árajánlat
esetén zártkörû ártárgyalást tartunk, amelynek feltételeit
az értesítéssel egy idõben közöljük. Egyéb információ kérhetõ a 06 (72) 211-120-as telefonszámon.
Felhívjuk az elõvásárlásra jogosultakat, hogy elõvásárlási jogukat a pályázatok beadási határidejéig terjedõen,
írásbeli bejelentéssel gyakorolhatják. A vételárba hitelezõi
igény beszámítására nincs lehetõség.
A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot – megfelelõ, a hitelezõk számára is elfogadható ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilvánítsa.

A CREDIT PLUSZ Kft. (Cg.: [17 09 001262]; 7100
Szekszárd, Mikes u. 9–11.) mint a ANSER-FARM
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.:
[03 09 108336]; 6400 Kiskunhalas, Erzsébet királyné
tér 1.) Bács-Kiskun Megyei Bíróság Fpk.
03-07-000152/5. felszámolója
nyilvános pályázat
útján megvételre ajánlja fel a felszámolása alatt álló adós
szervezet alább felsorolt ingatlanját:
ANSER-FARM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
„f. a.” (Cg.: [03 09 108336]; 6400 Kiskunhalas, Erzsébet
királyné tér 1.; adószám: [12494440-2-03]).
6421 Kisszállás külterület, 0403/14. hrsz.-ú 1,3432 ha
és 0403/15. hrsz.-ú 1,2702 ha területû gazdasági épület és
udvar.
Pályázati ár: 16 500 000 Ft + áfa.
A felszámolás alatt álló társaság ingatlanának értékbecslése megtekinthetõ, illetve átvehetõ a felszámoló
székhelyén. A pályázati anyag ára 30 000 Ft.
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Az ingatlanok a felszámolóval történt elõzetesen egyeztetett idõpontban megtekinthetõk.
Bánatpénz: a pályázati kiírásban szereplõ pályázati ár
10%-a.
Az elõvásárlásra jogosultak elõvásárlási szándékukat a
pályázat beadási határidején belül írásban bejelenthetik.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a képviseleti jogosultságot, az ajánlott vételárat, a fizetés módját és határidejét 30
napos ajánlati kötöttséggel, valamint a bánatpénz befizetésérõl szóló igazolást vagy nyugtát.
A bánatpénz megfizethetõ dr. Gácsi Zoltán (7100 Szekszárd, Mikes u. 9–11.) ügyvéd 70600126-11079116 számú letéti számlájára, a felszámolás alatt álló társaság nevének feltüntetése mellett bánatpénz megjelöléssel, átutalással.
A pályázatokat az adós szervezet nevének feltüntetésével, Pályázat megjelölésû, zárt borítékban kell leadni a
Belügyi Közlönyben való megjelenést (2008. február 14.)
követõ 15. nap 16 óráig a CREDIT PLUSZ Kft., 7100
Szekszárd, Mikes u. 9–11. sz. alatti irodájában, személyesen vagy levélben kell megküldeni oly módon, hogy a fenti
idõpontig megérkezzen.
A felszámoló a pályázatokat közjegyzõ jelenlétében
bontja, és ezt követõen értékeli azokat, melynek eredményérõl a pályázókat a beadási határidõt követõ 15 napon
belül írásban értesíti.
A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa. Ha
több megfelelõ, azonos értékû (a vételár vonatkozásában
legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázat érkezik, a felszámoló a
pályázók között zártkörû ártárgyalást folytat.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ
Nagy László felszámolótól kapható a 06 (74) 511-211-es
telefonszámon.

Az ADVOCO Vagyonkezelõ és Tanácsadó Kft. (Cg.:
[08 09 003091]; 9022 Gyõr, Liszt Ferenc u. 37.; 9001
Gyõr, Pf. 649) mint a Tatai Klíma Centrum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [11 09 007786]; 2890
Tata, Agostyáni út 79.; adószáma: [12521551-2-11]) kijelölt, felszámolója
nyilvános pályázati felhívás
útján értékesíteni kívánja az „f. a.” adós gazdálkodó szervezet tulajdonát képezõ alábbi vagyontárgyait:
Gépjármûvek:
Fiat Ducato Furgon D
Elsõ forg. lépés: 2001. augusztus 1., km-telítettség:
186 212 km. Hengerûrtartalom: 1905 cm3.
Mûszaki vizsga: 2007. augusztus 5-ig; zöldkártya:
2008. augusztus 23-ig.
Irányár: 1 135 000 Ft + áfa.
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Peugeot Partner 170 C
Elsõ forg. lépés: 1998. szeptember 30., km-telítettség:
kb. 189 818 km.
Hengerûrtartalom: 1360 cm3; üzemmód: benzin.
Mûszaki vizsga: 2007. november 18.; zöldkártya: 2007.
július 19-ig.
Irányár: 463 800 Ft + áfa.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az ADVOCO Kft.
9001 Gyõr, Pf. 649 címre vár „Tatai Klíma Centrum Kft.
f. a. vételi ajánlat” megjelöléssel.
Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: a megajánlott
bruttó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot
arról, hogy az ajánlattevõ 30 napos ajánlati kötöttséget
vállal.
A vételárba hitelezõi követelés beszámítására nincs lehetõség.
Az ajánlatokat kettõs zárt borítékban, magyar nyelven,
postai úton kérjük eljuttatni a pályázatot kiíró címére
(ADVOCO Kft., 9001 Gyõr, Pf. 649; 9022 Gyõr, Liszt
Ferenc u. 37.).
Az ajánlatok beérkezésének idõpontja:
2008. február 29. (déli) 12 óra.
A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételérõl elismervényt állít ki.
További információ a felszámoló szervezet munkatársától, Gáspár János felszámolóbiztostól a 06 (96) 550-920
vagy 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.
Megfelelõ, a vételár tekintetében 10% vagy annál kisebb
eltérés esetén a 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, amennyiben a kiírás keretében elõvásárlási szándékukat elõzetesen bejelentették.

A BIS Csõdgondnok és Tanácsadó zRt. (Cg.:
[01 10 043489]; 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C) mint
a „SALUS INVEST” Faipari Korlátolt Felelõsségû
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Társaság „f. a.” (Cg.: [08 09 009512]; 9324 Bogyoszló,
Fõ u. 66.) adós felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti a nevezett felszámolás alatt álló szervezet
tulajdonát képezõ alábbi vagyont:
– A 170/4. hrsz.-ú „üzem” megnevezésû ingatlan
1/1 tulajdoni hányada, amely természetben Bogyoszló,
Fõ u. 66. szám alatt található.
– Az ingatlan földterülete 2624 m 2.
– Az adásvétel tárgyát az ingatlan és a rajta lévõ építmények együttesen képezik.
– Irányár: 48 700 E Ft.
Az értékesítésre kerülõ vagyonról részletes tájékoztatást ad, valamint a megtekintést biztosítja: Hajdú Tünde
felszámolóbiztos. Egyeztetés a 06 (1) 202-5580 és 06 (70)
536-0343-as telefonszámon.
A pályázaton történõ részvétel feltétele a négymillió forint összegû bánatpénz befizetése a pályázat benyújtásának határnapjáig a felszámoló BIS zRt. ERSTE Bank
Nyrt.-nél vezetett 11600006-00000000-25146336 számú
számlájára, és az errõl szóló igazolásnak a pályázathoz történõ csatolása.
A bánatpénz foglalóként funkcionál, a vételárba beszámít, sikertelen pályázat esetén 10 napon belül kamatmentesen visszafizetésre kerül.
A pályázatokat tértivevényes levéllel a felszámoló címére – BIS zRt. 1276 Budapest, Postafiók 27 – kérjük
megküldeni, vagy személyesen az 1123 Budapest, Ráth
György u. 1/C fszt. 3. szám alatti irodájába beadni munkanapokon 10 órától 14 óráig. A borítékra írják rá: „SALUS
INVEST Kft f. a. Pályázat”.
A pályázatok beérkezésének határideje:
2008. február 29. 12 óra.
A borítékon, amely a pályázatot tartalmazza, más felirat
nem lehet. Ha beküldése postán történik, akkor a pályázati
borítékot egy másik borítékban kell elhelyezni.
A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ nevét, címét, gazdálkodó szervezet esetén 30 napnál nem régebbi
cégkivonatot, a cégjegyzésre jogosult személy aláírási
címpéldányát másolatban, az ajánlati ár egyértelmû meghatározását, a fizetés módját, az ajánlat érvényességi idejét, amely nem lehet kevesebb mint a benyújtási határidõt
követõ 30 nap.
A felszámoló értesíti az elõvásárlási joggal rendelkezõket, hogy elõvásárlási jogukat ezen nyilvános pályázat keretében gyakorolhatják.
A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében történik a fenti benyújtási határidõt követõ 10 napon belül. A
pályázók a nyilvános pályázat eredményérõl a bontást követõ idõponttól számított 10 napon belül értesítést kapnak.
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Azonos, vagy a legjobb ajánlati ártól 10%-on belüli árat
ajánlók között a felszámoló ártárgyalást tart.
A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilvánítsa.
Az adásvételi szerzõdésnek a pályázat nyertesével történõ megkötésének végsõ határideje: 2008. március 31.

A BIS Csõdgondnok és Tanácsadó zRt. (Cg.:
[01 10 043489]; 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C) mint
a J.I.M. PACK Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság „f. a.” (Cg.: [08 06 010812]; 9023 Gyõr, Rét u. 13.)
adós felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti a nevezett felszámolás alatt álló szervezet
tulajdonát képezõ alábbi vagyont:
– AUDI A6 AVANT 2.5 TDI személygépkocsi (gyártási év 2002., telj.: 114 kW), „motorhibás”.
2 200 000 Ft irányáron, mely összeg a 20%-os áfaösszeget tartalmazza.
A felszámoló a meghirdetett eszköz mûködõképes állapotáért felelõsséget nem vállal, a kellékszavatosságot kizárja.
Az értékesítésre kerülõ vagyonról részletes tájékoztatást ad, valamint a megtekintést biztosítja: Czagány
Mihály felszámolóbiztos. Egyeztetés a 202-5580 és 06
(30) 326-2760-es telefonszámon.
A pályázaton történõ részvétel feltétele az irányár
10%-ának megfelelõ bánatpénz befizetése a pályázat
benyújtásának határnapjáig a felszámoló BIS zRt.
11600006-00000000-25146336 számú számlájára, és az
errõl szóló igazolásnak a pályázathoz történõ csatolása,
vagy a felszámoló pénztárába történõ készpénzbefizetés.
A bánatpénz foglalóként funkcionál, a vételárba beszámít, sikertelen pályázat esetén 10 napon belül kamatmentesen visszafizetésre kerül.
A pályázatokat tértivevényes levéllel a felszámoló címére – BIS zRt. 1276 Budapest, Postafiók 27 – kérjük
megküldeni vagy személyesen az 1123 Budapest, Ráth
György u. 1/C fszt. 3. alatti irodájába beadni munkanapokon 10 órától 14 óráig. A borítékra írják rá: „J.I.M. Pack
Bt. f. a. pályázat”.
A pályázatok beérkezésének határideje:
2008. március 5. 12 óra.
A borítékon, amely a pályázatot tartalmazza, más felirat
nem lehet. Ha beküldése postán történik, akkor a pályázati
borítékot egy másik borítékban kell elhelyezni.
A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ nevét, címét, gazdálkodó szervezet esetén 30 napnál nem régebbi
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cégkivonatot, a cégjegyzésre jogosult személy aláírási
címpéldányát másolatban, a bruttó ajánlati ár egyértelmû
meghatározását, a fizetés módját, az ajánlat érvényességi
idejét, amely nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határidõt követõ 30. nap.
A felszámoló értesíti az elõvásárlási joggal rendelkezõket, hogy elõvásárlási jogukat ezen nyilvános pályázat keretében gyakorolhatják.
A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében történik a fenti benyújtási határidõt követõ 10 napon belül. A
pályázók a nyilvános pályázat eredményérõl a bontást követõ idõponttól számított 10 napon belül értesítést kapnak.
Azonos, vagy a legjobb ajánlati ártól 10%-on belüli árat
ajánlók között a felszámoló ártárgyalást tart.
A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilvánítsa.
Az adásvételi szerzõdésnek a pályázat nyertesével történõ megkötésének végsõ határideje: 2008. április 4.

A Patik, Varga és Társaik Gazdasági Tanácsadó Részvénytársaság (Cg.: [14 10 300109]; 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15.) mint a SUMI-GERI Kereskedelmi Bt. „f. a.”
(Cg.: [18 06 102712]; 9737 Bük, Kristály u. 18.) felszámolója (dr. Varga János felszámolóbiztos)
nyilvános pályázat
útján értékesíti a gazdálkodó szervezet alábbi vagyontárgyait:
– A büki 1181. hrsz. alatt felvett „lakóház, panzió”
tkv.-i megnevezésû, összesen 3641 m2 területû ingatlan, a
rajta levõ felépítményekkel és a panzióhoz tartozó berendezési tárgyakkal együtt.
– A büki 1184. hrsz. alatt felvett „beépítetlen terület”
tkv.-i megnevezésû, összesen 1036 m2 tkv.-i térmértékû
ingatlant.
– A büki 1079. hrsz. alatt felvett „beépítetlen terület”
tkv.-i megnevezésû, összesen 3296 m2 tkv.-i térmértékû
ingatlant.
Az ingatlanok Bük belterületén, a Kristály u. 18. sz.
alatt találhatóak és egy birtoktestet képeznek. Ebbõl következõen a felszámoló elsõdlegesen egyben kívánja a
három ingatlant értékesíteni, mely azonban nem zárja
ki, hogy a pályázók egyenként is ajánlatot tegyenek.
Egyben történõ pályázat esetén a felszámoló kéri, hogy
a pályázók árajánlatukat az egyes ingatlanokra megbontva tegyék meg.
Az
ingatlanok
együttes
pályázati
irányára:
100 000 000 Ft + áfa, vagyis mindösszesen 120 000 000 Ft.
Az értékesítés feltételeirõl részletes információ a felszámolótól kérhetõ [8840 Csurgó, Széchenyi tér 15.; tel. és
fax: 06 (82) 471-412, 06 (82) 471-426, 06 (82) 471-829] és
vele egyeztethetõ idõpont az ingatlanok megtekintésére is.
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A benyújtandó pályázatoknak tartalmazniuk kell:
1. A pályázó adatait (név, cím, cégkivonat, adószám).
2. Az ajánlott áfa nélküli vételár pontos megjelölését.
3. Fizetési feltételek meghatározása és a fizetõképesség igazolása.
A bánatpénz:
A pályázónak bánatpénzként a megvásárolni kívánt vagyontárgy pályázati irányárának 10%-át kell a pályázatbontás helyszínén letétbe helyeznie, vagy átutalnia a felszámolónak az ERSTE BANK Hungary Rt. csurgói fiókjánál vezetett 11637000-08171700-37000000 sz. bankszámlájára úgy, hogy az a pályázat bontását megelõzõ napig beérkezzen.
Átutalás esetén a banki igazolást a pályázathoz csatolni
kell. A felszámoló a bánatpénz után kamatot nem fizet, kezelési költséget sem számít fel.
A pályázat benyújtásának helye, ideje és módja:
A pályázatokat két példányban, zárt borítékban,
„SUMI-GERI” jeligével kérjük személyesen benyújtani,
vagy tértivevénnyel feladni az alábbi címre: Patik, Varga
és Társaik Gazdasági Tanácsadó Zrt. (8840 Csurgó, Széchenyi tér 15.).
A pályázat beérkezési határideje:
2008. március 5-én 10 óra.
A pályázat bontása:
A pályázatok közjegyzõ jelenlétében történõ nyilvános
bontására a felszámoló székhelyén kerül sor 2008. március
5-én 10 órakor.
A bontást követõen kerül sor a megjelent pályázók személyes meghallgatására és – amennyiben a Cstv. 49/A. §
(4) bekezdésében írt feltételek fennállnak – az esetleges ártárgyalásra. A bontáson meg nem jelent pályázókat a felszámoló a bontást követõ 8 napon belül írásban értesíti a
pályázat eredményérõl.
A felszámoló felhívja a jogosultakat, hogy az elõvásárlási jogukat a legjobb ajánlat ismeretében azonos feltételek
mellett a nyilvános pályázat keretében gyakorolhatják.

A CSABAHOLDING Kft. (Cg.: [01 09 683720]; székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I. 4.) mint az
INTERTRANS-TRAVEL Kereskedelmi, Szolgáltató
és Fuvarozó Kft. „f. a.” (Cg.: [10 09 023940]; székhelye: 3356 Kompolt, Rákóczi út 23.; adószáma:
[11928027-2-10]) adós gazdálkodó szervezet kijelölt
felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti az adós gazdálkodó szervezet alábbi követelését:
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Nagy István magánszeméllyel szembeni 105 710 115 Ft
tõke és járulékai követelés át nem adott pénztárkészlet, tárgyi eszközök és ingóságok ellenértékének megtérítésébõl
eredõen. A követelést a Heves Megyei Városi Bíróság által kibocsátott Pk.50.226/2007/1. számú, 2007. október
13-án jogerõssé vált fizetési meghagyás alapozza meg.
A felszámoló végrehajtási eljárás megindítását még nem
kezdeményezte.
Összeg: 105 710 115 Ft.
Az értékesítésre meghirdetett követelés iratainak megtekintését biztosítjuk, idõpont-egyeztetés érdekében
Ádám Éva felszámolóbiztost kell keresni [tel.: 06 (30)
239-2169].
A pályázaton történõ részvétel feltétele 300 000 Ft bánatpénz befizetése, és az errõl szóló igazolásnak a pályázathoz történõ csatolása. A bánatpénz a vételárba beszámít, sikertelen pályázat esetén a pályázatok elbírálását követõ 8 banki napon belül, kamatmentesen visszafizetésre
kerül.
A bánatpénzt az alábbi bankszámlára kérjük befizetni,
illetve átutalni:
Jogosult neve: CSABAHOLDING Kft.
Bankszámlaszáma: 10700165-04411402-52400009.
Közlemény rovatban: INTERTRANS-TRAVEL Kft.
„f. a.” – bánatpénz.
A pályázatok benyújtása: postai úton, vagy személyesen a felszámoló szolnoki irodájába [CSABAHOLDING Kft., 5000 Szolnok, Moha u. 5. fszt. 2.; telefon:
06 (56) 376-230], vagy a felszámoló székhelyére [1146
Budapest, Thököly út 59/A I. 3.; tel.: 06 (1) 450-0433].
A pályázatok beérkezésének határideje:
2008. március 5. (szerda) 12 óra.
Az érvényes pályázatok értékelése során az a pályázat
nyer, amelyet a felszámoló a fizetés módja és a fizetési határidõ szempontjából a legelõnyösebbnek tart.
Jelen felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesítési kötelezettséget.
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,
melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen közli a felekkel.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– az ajánlattevõ nevét, címét, telefon- és telefaxszámát,
– gazdálkodó szervezet esetén cégkivonatot és a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát,
– az ajánlati ár egyértelmû meghatározását,
– a fizetés módját, és határidejét,
– a bánatpénz megfizetésének igazolását,
– az ajánlat érvényességi idejét, amely nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határidõt követõ 60. nap.
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A pályázati borítékon a következõt kell feltüntetni: INTERTRANS-TRAVEL – Pályázat.
A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében történik, a pályázatok benyújtását követõ 20 napon belül. A pályázók a nyilvános pályázat eredményérõl a bontást követõ 20 napon belül kapnak értesítést.

A Kossuth Holding Válságkezelõ és Felszámoló Zrt.
(Cg.: [01 10 044789]; 1061 Budapest, Paulay Ede u. 45.)
mint felszámoló a Körtönye-Bükk Kft. „f. a.” (Cg.:
[14 09 302332]; 7400 Kaposvár, Körtönye-Bükk u. 74.)
tulajdonában lévõ, az alábbiakban bemutatott ingatlant kínálja
nyilvános pályázat
útján megvásárlásra.
A kaposvári Körzeti Földhivatal által 18666/4. hrsz.
alatt nyilvántartott zártkert megnevezésû, 5078 m2 alapterületû, természetben Kaposvár belterületén található ingatlan – áfa nélkül értelmezett – irányára 1 423 000 Ft, a bánatpénz 100 000 Ft.
A megvásárlásra felkínált ingatlanért kellékszavatosságot nem vállalunk. A vételárat egy összegben, a szerzõdés
megkötésétõl számított 15 napon belül átutalással kell
megfizetni. A beszámítást a csõdtörvény kizárja.
A felszámolás a többször módosított 1991. évi XLIX.
törvény szerint folyik. A pályázaton való részvétel feltétele a bánatpénz elõzetesen igazolt megfizetése. A bánatpénz akkor tekinthetõ megfizetettnek, ha azt a megadott
bankszámlaszámon az ajánlattételi határidõ elõtt 24 órával
jóváírták. A pályázati eljárás részletes feltételeit feltételfüzet állapítja meg, amely tartalmazza a megvásárlásra felkínált ingatlan bemutatását, valamint az ingatlan tulajdoni
lapját. A feltételfüzet a felszámoló 7621 Pécs, Jókai M. tér
13/B alatti fióktelepén munkanapokon 9–12 óra között
megtekinthetõ, illetve megvásárolható. A pályázati ajánlatban 60 napos ajánlati kötöttséget kell vállalni.
Kérjük a pályázókat, hogy pályázati ajánlatukat egy magyar nyelvû példányban, zárt, a pályázóra való utalás nélküli, „Körtönye-Bükk Kft. f. a. – pályázat” jeligével feliratozott borítékban,
2008. február 14-én 12 óráig
a felszámoló 7621 Pécs, Jókai M. tér 13/B, illetve a 7601
Pécs, Pf. 112 címén nyújtsák be. A pályázati ajánlatokat
2008. március 3-án 10 órakor közjegyzõ jelenlétében
bontjuk fel. A pályázatbontáson azok az érdeklõdõk, akik
a bánatpénzt a kiírás szerint megfizették és határidõben
ajánlatot nyújtottak be, részt vehetnek.
A pályázati ajánlatokat a felszámoló az árajánlatok
nagysága alapján bírálja el. Amennyiben érkezik megfelelõ ajánlat, de a legjobb ajánlati árat követõ ajánlati ár a leg-
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magasabb ajánlati ár 90%-át eléri, a felszámoló a pályázók
között közjegyzõ jelenlétében köteles nyilvános ártárgyalást tartani.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, megfelelõ ajánlat hiányában a pályázat eredménytelenné nyilvánítható.
További felvilágosítással Piti Zoltán felszámolóbiztos
[telefon: 06 (72) 532-209] készséggel áll rendelkezésre.
Az értékesítésre meghirdetett ingatlan elõzetesen egyeztetett idõpontban megtekinthetõ.

A DR. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó
Kft. (Cg.: [01 09 679649]; 1072 Budapest, Dob u. 52.)
mint felszámoló
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A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a megfelelõ, azonos értékû ajánlatot benyújtó pályázók között
nyilvános ártárgyalást tartson.
Az árversenyre a bontást követõen, 2008. március 4-én
12 órakor kerülhet sor.
Eredményhirdetés 2008. március 4-én 12 óra 30 perckor.
A felszámoló fenntartja magának azt a jogát, hogy megfelelõ ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítsa.
A teljes vételár megfizetése a tulajdonba és birtokbaadás feltétele.
A nem nyertes pályázónak a felszámoló a bánatpénzt az
eredményhirdetést követõen visszafizeti.
A vételárba a hitelezõi követelés beszámítására nincs
lehetõség.
A felszámoló elõnyben részesíti azt a pályázót, aki az
eszközöket együtt pályázza meg.

pályázati felhívást
tesz közzé az IKARUS TRUCK Motor- és Gépgyártó Kft. „f. a.” (Cg.: [07 09 006489]; 8000 Székesfehérvár,
Repülõtér hrsz. 7609/2.) tulajdonát képezõ alábbi vagyoni
eszközökre:
– alapanyagok, kötõelemek
Irányár: 125 000 Ft + 20% áfa.
Bánatpénz: 13 000 Ft.
– szerelvények, technológiai segédanyagok
Irányár: 145 000 Ft + 20% áfa.
Bánatpénz: 15 000 Ft.
– egyéb anyagok
Irányár: 373 000 Ft + 20% áfa.
Bánatpénz: 37 000 Ft.
A bánatpénzt az adós cég felszámoló által vezetett házipénztárába kell befizetni (1072 Budapest, Dob u. 52.) a pályázat benyújtása elõtt.
Az eszközökkel kapcsolatban felvilágosítást ad: Kissné
Ágics Ilona felszámolóbiztos a 321-4210-es telefonszámon.
A pályázatokat feladó nélküli zárt borítékban kell leadni
a felszámoló székhelyére: 1072 Budapest, Dob u. 52. II. 1.,
2008. március 4. 11 óráig,
IKARUS TRUCK Kft. „f. a.” megjelöléssel.
Az írásban benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó nevét, adatait,
– cég esetén a cégjegyzékszámot, 3 hónapnál nem régebbi cégkivonatot,
– az ajánlott vételárat,
– az ajánlott fizetési feltételeket,
– a bánatpénz befizetésének igazolását,
– a 90 napos ajánlati kötöttség vállalását.
A pályázat bontására a felszámoló székhelyén (1072
Budapest, Dob u. 52. II. 9.) 2008. március 4-én, kedden
11 óra 30 perckor, közjegyzõ jelenlétében kerül sor.

A SERATUS Vagyonértékelõ Zrt. (Cg.: [01 10 041596];
1091 Budapest, Üllõi út 51.) mint a KACSALÁB Ker.
és Szolg. Bt. „f. a.” (Cg.: [01 06 713940]; 1203 Budapest,
Szigetvár u. 7.) felszámolója a Fõvábosi Bíróság 16.
Fpk. 01-05-000530. sz. végzésével, (felszámolóbiztos:
dr. Bartha István)
pályázat
útján értékesíti az adós cég tulajdonát képezõ alábbi használt eszközöket és elfekvõ készletet.
A használt eszközök felsorolása:
Építési lézer, lézerállvány, motorfûrész, gyalugép, takarítógép, karcológép, Sony monitor, számítógép, fax,
nyomtató, szekrény, íróasztal, hûtõszekrény, ülõgarnitúra,
kõmûves vasbak.
Az eszközök használtak, illetve nagyon használtak.
Használt gépjármûvek felsorolása:
Mercedes Atego tehergépkocsi, Mercedes Vito szgk.,
Mercedes Sprinter tehergépkocsi.
A gépjármûvek 8–10 évesek.
Meglévõ, elfekvõ építõipari készlet: festék, csavar,
idom, bilincs, csempe, zsanér, zárszelvények, ragasztók,
purhab, dübel stb.
A felszámoló valamennyi eszközt együttesen kívánja
értékesíteni, ezért pályázni csak valamennyi eszközre
együttesen lehet.
Valamennyi vagyontárgy értékesítési irányára együttesen: 7 000 000 Ft + áfa (hétmillió forint + áfa).
A pályázatokat tértivevényes levélben, vagy személyesen lehet benyújtani a felszámolóbiztoshoz, Seratus Vagyonértékelõ Zrt. (1091 Budapest, Üllõi út 51.). A borítékra kérjük ráírni: KACSALÁB Bt. „f. a.” értékesítési pályázat.
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A pályázatok beérkezési határideje:
2008. március 3.
Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor.
A pályázók a nyilvános pályázat eredményérõl, illetve a
nyilvános értékesítés idõpontjáról ezen idõponttól számított 15 napon belül értesítést kapnak.
A pályázaton való részvétel feltételei:
– A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, címét, az ajánlati árat, a fizetés módját és feltételeit.
– A pályázó köteles továbbá az irányár 10%-át befizetni a felszámoló pénztárába vagy átutalni a felszámolás
alatt álló cég Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett számlájára: 64400051-30064351-21100006.
A befizetés igazolását a pályázathoz mellékelni kell. Az
eredménytelenül pályázó részére, illetve érvénytelen pályázat esetén a felszámoló a bánatpénzt a pályázatok értékelését követõen 8 napon belül kamatmentesen viszautalja
a befizetõnek.
Az elõvásárlásra jogosultak e jogukat a nyilvános értékesítés keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a
kialakult vételár ismeretében vételi szándékukról nyilatkozatot tesznek. Az elõvásárlási jog gyakorlás érdekében a
felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy az
elõvételi jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig írásban nyújtsák be.
A felszámoló fenntartja a jogot, hogy a pályázatot
– megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázatról további egyéb információ a felszámolóbiztostól kérhetõ a 219-5118-as vagy a 06 (30)
311-5719-es telefonszámon.

A RATIS Pénzügyi Gazdasági és Szolgáltató Kft. (Cg.:
[01 09 668457]; 1054 Budapest, Aulich u. 7.) mint a Heves
Megyei Bíróság 3. Fpk. 10-05-000002/5. számú végzésével kijelölt UNIOFRUCT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [10 09 020639]; 3350 Kál, Dózsa
Gy. u. 26–28.) felszámolója képviseletében eljáró, Szûcs
Zoltán felszámolóbiztos
nyilvános pályázatot
hirdet, az adós gazdálkodó szervezet vagyontárgyainak értékesítése érdekében.
Az értékesítésre felkínált vagyontárgyak a következõk:
1. Irodai bútorok: 250 000 Ft.
A megállapított érték az áfát nem tartalmazza!
A foglaló mértéke a meghirdetett érték 10%-a.
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2. Gépi berendezések, felszerelések: 3 450 000 Ft.
A megállapított érték az áfát nem tartalmazza!
A foglaló mértéke a meghirdetett érték 10%-a.
3. Végrehajtás alatt álló, végrehajtási joggal biztosított
kimondottan bizonytalan megtérülésû követelés, melynek
névértéke: 120 504 628 Ft.
A foglaló mértéke a névérték 10%-a.
Pályázati jelentkezés és információgyûjtés:
Az ajánlattevõk a RATIS Pénzügyi Gazdasági és Szolgáltató Kft. egri fióktelepén (3300 Eger, Klapka Gy.
u. 1/B) 2008. február 18.–2008. február 26. között, minden
munkanapon 9–12 óráig szerezhetik be a részletes pályázati anyagot, és egyidejûleg tájékozódhatnak az értékesítendõ vagyontárgyakkal kapcsolatosan.
A pályázatokat a felszámoló akkor veszi nyilvántartásba, ha a megfelelõ vagyontárgyra elõírt foglaló dokumentáltan beérkezett a RATIS Kft. CITIBANK Rt.-nél vezetett 10800014-50000006-11169663 számú bankszámlájára 2008. február 28-án 10 óráig.
A pályázati ajánlatok benyújtásának határideje és helye:
A pályázatokat
2008. március 3-án 9 és 10 óra között
lehet benyújtani a RATIS Pénzügyi Gazdasági és Szolgáltató Kft. egri fióktelepén (3300 Eger, Klapka Gy. u. 1/B).
A pályázatok felbontása, bírálata:
A pályázatok bírálóbizottság általi zártkörû bontására
közjegyzõ jelenlétében a kiíró egri fióktelepén kerül sor. A
pályázatokat a bírálóbizottság a bontást követõen értékeli.
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 érdekeltek figyelmét arra, hogy a jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig írásban jelentsék be.
Felvilágosítás kapható a következõ telefonszámokon:
410-004, valamint Szûcs Zoltán felszámolóbiztosnál,
06 (30) 998-6612.
Pályázni lehet az eszközállomány részeire vagy egészére.
A pályázaton való részvétel feltételei:
A pályázónak vállalnia kell, hogy ajánlatát a beadási határidõtõl számított 60 napig fenntartja.
A benyújtandó pályázatnak tartalmazia kell többek között a pályázó fõbb adatait, az ajánlott vételárat, s a fizetési
feltételekre vonatkozó nyilatkozatot, dokumentumokat.
A felszámoló beszámítást nem fogad el.
A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy
megfelelõ ajánlatok hiányában az adott vagyontárgyra vonatkozó pályázatot részben, vagy egészében eredménytelennek nyilvánítsa, és új pályázat kiírásáról döntsön.
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A felszámoló a 10%-on belüli, megfelelõ, azonos értékû
ajánlatot tevõk között ártárgyalást tart.
A pályázatok elbírálása során elõnyben részesítjük azon
pályázót, aki az eladásra kínált eszközök egészére tesz
ajánlatot, s vállalja az azonnali fizetést.
Az írásos pályázati ajánlatokat 2 példányban, zárt borítékban „UNIOFRUCT Kft.” 1/2008. jeligével a RATIS
Kft., egri fióktelep (3300 Eger, Klapka Gy. u. 1/B) címre
kell benyújtani.
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Az értékesítési tárgyalás helyszínérõl, idõpontjáról a
pályázókat írásban értesítjük.
A módosított 1991. évi IL. tv. (ún. csõdtörvény) 49/C. §
(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen az elõvásárlási jogosultak e jogukat ezen idõpontban és helyszínen gyakorolhatják.
Elõzetes egyeztetés alapján a vagyontárgy helyszíni
megtekintését biztosítjuk.

Bélyegzõk érvénytelenítése
A TÖBÖRZSÖKI BT. alábbi szövegû bélyegzõjét eltulajdonították.
A bélyegzõ lenyomata:
TÖBÖRZSÖKI BT.
7000 Sárbogárd, Szt. István u. 66/A
Tel.: 06-20/9548-313
Adószám: 22067810-1-07
Bsz.: 58100013-10001239

A pontosan ilyen szövegezésû és formátumú bélyegzõlenyomatot 2008. január 9-én 20 órától kezdve tekintsék érvénytelennek. Az e naptól a használatából eredõ károkért nem vállalunk felelõsséget.

A DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMÛ ZRT. alábbi szövegû, 2-es sorszámú bélyegzõje 2008. február 5-én
elveszett. A bélyegzõ használata ettõl az idõponttól érvénytelen.
Bélyegzõlenyomat:

DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMÛ ZRT
Gödöllõi Üzemigazgatóság
2100 Gödöllõ, Sík Sándor u. 7.
Tel.: 28/520-780 Fax: 28/520-799
Adószám: 10863877-2-13
BBNyrt. 10103898-01000945-00000003
2.
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KÖNYVISMERTETÕ
Dr. Holló András és dr. Balogh Zsolt 1994-ben határozták el elõször, hogy az Alkotmány tételeihez rendelten közreadják az alkotmánybírósági gyakorlat – fõként elvi tételeket tartalmazó – vázlatát:

Az értelmezett Alkotmány
címû könyvet. Az ötéves ítélkezési gyakorlat összefoglalásáról megjelent kötet pozitív szakmai visszhangja
bátorította a szerkesztõket, hogy újabb öt év elteltével megjelentették a második kötetet. Ezt a munkát sokan forgatták mindazok, akiknek az alkotmányjogi ismeretek folyamatos frissítése megkerülhetetlen, de
azok is, akik csupán érdeklõdtek az Alkotmánybíróság tevékenységérõl, jogfejlesztõ ítélkezésérõl.
Ismét eltelt öt év. A szerkesztõk úgy döntöttek, hogy – immár hagyományként – elkészítik a tizenöt éves
gyakorlat összefoglalását. E harmadik kötet megfelelõ kiindulópontot jelent annak megismerésében, hogy
az Alkotmány egyes rendelkezései miként hatályosultak a gyakorlatban, az Alkotmány szabályaiból milyen
elvi következtetések adódnak az államszervezet, a jogrendszer mûködését illetõen. A tizenöt éves gyakorlat összefoglalása pedig ebben szilárd hátteret jelent.
Ajánljuk e könyvet a jogalkotás szakembereinek, a jogalkalmazóknak, elsõsorban a bíráknak, ügyészeknek, az önkormányzatoknál dolgozó jogászoknak, ügyvédeknek, valamint az egyetemi oktatóknak és hallgatóknak egyaránt. A jelölt szakmai kör mindennapi munkáját elõsegítõ könyv olyan „kivonat”, amely az alkotmánybírósági gyakorlat ismertetésén keresztül – a szerkesztõk reményei szerint – az alkotmányos jogállam mûködéséhez elengedhetetlen értékrenddel is megismertet.
Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.
Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám
alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük Az értelmezett Alkotmány címû kiadványt (ára: 8832 Ft áfával) ..................... példányban,
és kérjük juttassák el az alábbi címre:
A megrendelõ (cég) neve: ....................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .................................................................................................................
Utca, házszám: .....................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ............................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..............................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára
átutaljuk.
Keltezés: ………………………………………
………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként
dr. Zavodnyik József

A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló
2003. évi LX. törvény magyarázata I–II.
címû kétkötetes kiadványát.
A 2004. május 1-jén hatályba lépett, a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. törvény részletesen szabályozza a magyar biztosítási piac szereplõi piacra lépésének és mûködésének,
illetve a biztosításfelügyeleti hatóság tevékenységének egyes kérdéseit, téve mindezt a közösségi jog rendelkezéseinek való megfelelés igényével.
A jogszabály magyarázatára vállalkozó jelen munka feltárja a törvény belsõ összefüggéseit, ismertetve az
egyes elõírások közösségi biztosítási jogi hátterét is. Felhívja a figyelmet a Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyelete által közzétett ajánlásokra, állásfoglalásokra, módszertani útmutatókra és tájékoztatókra, illetõleg a bírósági határozatokra, ezáltal is megkönnyítve az egyes rendelkezések helyes értelmezését és gyakorlati alkalmazását.
Ajánljuk elsõsorban mindazoknak, akik mindennapi munkájuk során a biztosítási törvény elõírásait kell,
hogy alkalmazzák, így a biztosítók munkatársainak, a biztosításközvetítõknek és a biztosítási szaktanácsadóknak, de a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban a biztosítás területével foglalkozóknak, továbbá a biztosítási jogot tanulóknak is.
A szerzõ, dr. Zavodnyik József 1991-tõl 2001-ig az Állami Biztosításfelügyeletnél, illetve a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél dolgozott, 2001-tõl a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának tagja.
Az elmúlt években számos publikációja jelent meg a biztosítási jog tárgyában, s több helyen oktat biztosítási ismereteket.
A 848 oldal terjedelmû, kétkötetes kiadvány ára 3675 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.
Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám
alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÉS
Megrendeljük
A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. törvény magyarázata I–II. címû kétkötetes kiadványt (ára: 3675 Ft áfával) ................. példányban, és kérjük, juttassák el az alábbi címre:
A megrendelõ (cég) neve: ....................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .................................................................................................................
Utca, házszám: .....................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ............................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..............................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára
átutaljuk.
Keltezés: ………………………………………
………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRÓL SZÓLÓ
TÖRVÉNY MAGYARÁZATA
címû kiadványt.
A 2006. július 1-jétõl hatályos, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (az új Gt.)
megalkotása során az Európai Unió társasági jogával való harmonizáció és az egyes tagállamok
társasági joga fejlõdésének közös sajátosságai mellett a magyar jogalkalmazók több mint másfél
évtizedes tapasztalatait is felhasználták.
A magyar jogalkalmazók számára ma már nem számít újdonságnak a társasági jog. Az ellenérzések rég
megszûntek, az elsõ társasági törvény, az 1988. évi VI. törvény hatályba lépése óta a gazdasági élet
szereplõi a társasági jog intézményeit megismerték és elfogadták. Kialakult az a cégbírósági gyakorlat és
jelentõs szakirodalom, megerõsödött az a társasági jogi kultúra, amelyre a jogalkotó támaszkodhatott.
Az új Gt. egyes kérdéseket a korábbival azonosan szabályoz, így az 1997. évi CXLIV. törvényen alapuló,
a Legfelsõbb Bíróság és az ítélõtáblák közzétett döntéseibõl megismerhetõ bírói gyakorlat részben
továbbra is irányadó.
Ára: 3024 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B.
u. 6. Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu),
illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu)
vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük a A gazdasági társaságokról szóló törvény magyarázata címû kiadványt
(ára: 3024 Ft + postaköltség), ...................... példányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .....................................................................................................
Utca, házszám: .........................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutalom.
Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette

Sereg András

Boross – Hadapródiskolától a miniszterelnöki székig
címû könyvét
A kötet tizennégy beszélgetésben, számos színes történetben mutatja be Boross Péter volt miniszterelnököt. A mai
magyar politikai élet egyik legizgalmasabb alakjának pályafutását végigkérdezõ mû egyben történelmi olvasókönyv
is: a személyes életutat kiegészítik a huszadik századi magyar história, a korszakot és az interjúalany életét meghatározó személyiségek rövid életrajzai, szemelvények, dokumentumértékû fotók. Boross sajátos fényszögben látja és
láttatja a magyar történelmet, a politika belvilágát. Bölcs, nagy élettapasztalatú politikus, aki saját kárán is tanult a
történtekbõl, képes szembenézni egykori önmagával. Az életrajzi könyv a múlt század második felének látlelete, a történelmi és politikai folyamatok szubjektív, vitára ingerlõ elemzése. Aki kezébe veszi a kötetet, választ kap többek
között arra, hogyan menekült meg Németországból a hadapród fõhõs, milyen összeesküvésben vett részt közvetlenül
a háború után, miért éppen Keresztes-Fischer Ferenc a belügyminiszteri példaképe, miért kapott dedikált könyvet
a hetvenes évek közepén a késõbbi Nobel-díjas írótól, Kertész Imrétõl, hogyan lett nyugdíjas vendéglátó-ipari igazgatóból kormánytag, léteztek-e ügynöklisták, hány besúgó volt az elsõ demokratikusan megválasztott Országgyûlésben,
kik látogatták meg Antall Józsefet a betegágyánál, mi célból vállalt 216 napra miniszterelnökséget, miért lett Orbán
Viktor kormányfõi tanácsadója, majd miért állt félre udvariasan, mi aggasztja ma, miért pesszimista középtávon, és
miért csak a mai harminc év alattiakban bízik. Kérdések és válaszok kétszáz oldalon.
A kötet 200 oldal terjedelmû, ára 3444 forint áfával.
Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6., tel./fax:
318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. szám (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó
ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Sereg András
Boross – Hadapródiskolától a miniszterelnöki székig
címû, 200 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3444 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ............................................................................... ............................................................
Utca, házszám: ................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: .......................................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.
Keltezés: ........................................

...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
kiadásában megjelenik az

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

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








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

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

A Hivatalos Értesítõt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével.
A szerkesztésért felelõs: dr. Latkóczy Antal, Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla utca 6. Telefon: 266-9290, www.mhk.hu.
Terjesztés: telefon/fax: 317-9999, 266-9290/245-ös mellék.
9 770076 240143
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