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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
263/2007. (X. 5.) Korm.

rendelete

a Nem zet kö zi Vas úti Áru fu va ro zás ról szó ló
Meg ál la po dás (SzMGSz) 2007. évi mó do sí tá sa i nak 

és ki egé szí té se i nek ki hir de té sé rõl

(Az SzMGSz 2007. évi mó do sí tá sai és ki egé szí té sei 
a Ma gyar Köz tár sa ság vo nat ko zá sá ban 

2007. jú li us 1-jén léptek hatályba.)

1. §

A Kor mány, tu do má sul véve az SzMGSz-nek a Vas utak 
Együtt mû kö dé si Szer ve ze te (OSzZsD) Fõ bi zott sá ga ál tal
2006. no vem ber 17-én el fo ga dott mó do sí tá sai és ki egé szí -
té sei szö ve gét, azo kat e ren de let tel ki hir de ti.

2. §

(1) A Nem zet kö zi Vas úti Áru fu va ro zás ról szó ló Meg -
állapodás (SzMGSz) ki hir de té sé rõl szó ló 170/2002.
(VIII. 7.) Korm. ren de let (a to váb bi ak ban: R1.) 2. §-ában
ki hir de tett SzMGSz mel lék le tei 2007. évi mó do sí tá sa i nak
és ki egé szí té se i nek orosz nyel vû hi te les szö ve gét, il let ve
azok ma gyar nyel vû for dí tá sát e ren de let mel lék le tei tar -
tal maz zák. 

(2) A Nem zet kö zi Vas úti Áru fu va ro zás ról szó ló Meg ál -
la po dás (SzMGSz) 2006. évi mó do sí tá sa i nak és ki egé szí -
té se i nek ki hir de té sé rõl szó ló 76/2007. (IV. 19.) Korm. ren -
de let (a to váb bi ak ban: R2.) 1. szá mú mel lék le te e ren de let
– az SzMGSz 2. szá mú mel lék le té nek mó do sí tá sát tar tal -
ma zó – 1. mel lék le te sze rint mó do sul. 

(3) A Nem zet kö zi Vas úti Áru fu va ro zás ról szó ló Meg ál -
la po dás (SzMGSz) 2005. évi mó do sí tá sa i nak és ki egé szí -
té se i nek ki hir de té sé rõl szó ló 260/2005. (XII. 9.) Korm.
ren de let (a to váb bi ak ban: R3.) 4. mel lék le té ben ki hir de tett 
SzMGSz 5. szá mú mel lék le te e ren de let 2. mel lék le te sze -
rint mó do sul.    

(4) Az R1.-gyel ki hir de tett SzMGSz 12.6. szá mú mel -
lék le te e ren de let 3. mel lék le té ben fog lalt 9.1. pont tal egé -
szül ki.   

(5) Az R3. 10. mel lék le té ben ki hir de tett SzMGSz
14. szá mú mel lék le te ki egé szül e ren de let 4. mel lék le té ben
fog lalt 2. Fe je zet tel.

(6) Az R2. 5. mel lék le té ben ki hir de tett SzMGSz
22. szá mú mel lék le te e ren de let 5. mel lék le te sze rint
 módosul. 

3. §

A Ma gyar Köz tár sa ság a Nem zet kö zi Vas úti Áru fu va -
ro zás ról szó ló Meg ál la po dás sal (SzMGSz) kap cso la to san
a kö vet ke zõ nyi lat ko za tot te szi:

,,A je len Meg ál la po dás – és azok mó do sí tá sai, ki egé szí -
té sei – nem be fo lyá sol ják azo kat a kö te le zett sé ge ket, ame -
lyek Ma gyar or szág eu ró pai uni ós tag sá gá ból fa kad nak.
Kö vet ke zés kép pen je len Meg ál la po dás ren del ke zé sei sem
együt te sen, sem ön ma guk ban nem idéz he tõk, vagy ér tel -
mez he tõk úgy, mint ame lyek ér vény te le ní tik, mó do sít ják
vagy bár mi lyen más mó don be fo lyá sol ják Ma gyar or szág -
nak kü lö nö sen a Csat la ko zá si Szer zõ dés sel vál lalt, az
 Európai Kö zös sé get lét re ho zó Szer zõ dés bõl, az Eu ró pai
Uni ó ról szó ló Szer zõ dés bõl, va la mint ál ta lá ban véve az
Eu ró pai Unió el sõd le ges és má sod la gos jo gá ból szár ma zó
kö te le zett sé ge it.”

4. §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép
 hatályba. 

(2) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter gon dos ko dik.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

1. mel lék let 
a 263/2007. (X. 5.) Korm. ren de let hez

Az R2.-vel ki hir de tett SzMGSz 1. szá mú mel lék le te az
aláb bi ak sze rint mó do sul:

,,2. szá mú mel lék let”
(Meg jegy zés: 
Te kin tet tel arra, hogy az SzMGSz 2. szá mú mel lék let

mó do sí tá sa i nak orosz nyel vû hi te les szö ve ge 1217,
 magyar nyel vû szö ve ge pe dig 1261 ol dal, ezért azok a
 mellékelt CD-n ta lál ha tók.)
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2. melléklet a 263/2007. (X. 5.) Korm. rendelethez  
 

Az R3. 4. mellékletében kihirdetett SzMGSz 5. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:      
 

„В пояснениях к рисунку 2 слова «Львовской ж.д.» заменить словами «участков Хоростков – 
Копычинцы и Тлусте – Торске Львовской ж.д.».  
A 2. számú ábra magyarázó szövegében a körzeti rakodási szelvény tekintetében „a Lvovi Vasutat” 
szavakat „a Lvovi Vasút Horostkov–Kopychincy és Tluste–Torske vasútvonalait” szavakkal kell 
helyettesíteni.” 

 
 

3. melléklet a 263/2007. (X. 5.) Korm. rendelethez  
 

Az R1.-gyel kihirdetett SzMGSz 12.6. számú melléklete a következő 9.1. ponttal egészül ki: 
 

,,9.1. Перевозка грузов из страны, в которой применяется СМГС, в Афганистан оформляется 
накладной СМГС до станции Термез или Термез-Порт (УТИ), где производится перегрузка 
грузов на автомобильный транспорт.  

В графе 8 «Станция и дорога назначения» накладной СМГС отправитель указывает в 
качестве станции назначения одну из перечисленных станций.  

В графе 5 «Получатель, почтовый адрес» накладной СМГС отправитель указывает 
получателя или в качестве получателя экспедитора на этой станции.  

В графе 4 «Особые заявления отправителя» накладной СМГС отправитель указывает 
«Для вывоза автомобильным транспортом в Афганистан».  

В графе 6 «Отметки, необязательные для железной дороги» отправитель указывает 
«Для…..(указывается получатель в Афганистане и его почтовый адрес).»” 
 
„9.1. Az árufuvarozást SzMGSz-t alkalmazó országokból Afganisztánba SzMGSz fuvarlevéllel kell 
végezni Termez vagy Termez-Port (UTI) állomásig, ahol az árut közúti fuvareszközbe rakják át. 

Az SzMGSz fuvarlevél 8. «Rendeltetési vasút és állomás» rovatába a feladó rendeltetési 
állomásként a felsorolt állomások egyikét köteles feltüntetni. 

Az SzMGSz fuvarlevél 5. «Az átvevő neve, postacíme» rovatába a feladó az átvevőt vagy 
átvevőként az erre az állomásra telepített szállítmányozót tüntetheti fel. 

Az SzMGSz fuvarlevél 4. «A feladó különleges nyilatkozatai» rovatába a feladó köteles a 
következő szöveget bejegyezni: «Közúton történő továbbfuvarozásra Afganisztánba / Для вывоза 
автомобильным транспортом в Афганистан». 

Az SzMGSz fuvarlevél 6. «A vasútra nem kötelező bejegyzések» rovatában a feladó 
feltüntetheti az afganisztáni átvevőt és annak postai címét a következők szerint «……….. részére / Для 
.............. ».” 

 
 

4. melléklet a 263/2007. (X. 5.) Korm. rendelethez  
 
Az R3. 10. sz. mellékletével kihirdetett SzMGSz 14. számú melléklet 1. Fejezet 1. táblázata a 
következőképpen módosul:   
 

„В графе «Применение» для зонального габарита слова «Львовской ж.д.» заменить словами 
«участков Хоростков – Копычинцы и Тлусте – Торске Львовской ж.д.».  
A «Megjegyzés» oszlopban a körzeti rakodási szelvény tekintetében „a Lvovi Vasutat” szavakat „a 
Lvovi Vasút Horostkov–Kopychincy és Tluste–Torske vasútvonalait” szavakkal kell helyettesíteni.” 
 
Az SzMGSz 14. számú melléklete kiegészül a „2. Faáruk berakása és biztosítása” című fejezettel. 
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(Megjegyzés:  
Tekintettel arra, hogy az SzMGSz 14. számú melléklete 2. Fejezetének orosz nyelvű hiteles szövege 89, 
magyar nyelvű szövege pedig 87 oldal, ezért azok a mellékelt CD-n találhatók.) 

 
 

5. melléklet a 263/2007. (X. 5.) Korm. rendelethez  
 

Az R2. 5. mellékletében kihirdetett SzMGSz 22. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:   
 

„Пункт 21 изложить в следующей редакции:  
«21. Принцип договоренности между железными дорогами, отправителями, получателями, 
применяющими СМГС  
Договор перевозки может быть оформлен в виде электронной накладной. Электронная накладная 
представляет набор данных в электронном виде, который выполняет функции бумажной 
накладной как договора перевозки. Порядок внесения данных в электронную накладную 
согласовывается между железной дорогой и отправителем. При необходимости электронная 
накладная и ее дополнительные листы могут распечатываться на бумаге по форме Приложения 5 
к Приложению 22 к СМГС. Если в соответствии с предписаниями СМГС в электронную 
накладную вносятся изменения, то первоначальные данные сохраняются.»  
 
A 21. pont szövegét a következő szöveggel kell helyettesíteni: 
„21. A vasutak, feladók, átvevők közötti megállapodás elve az SzMGSz szerint 
A fuvarozási szerződés elektronikus fuvarlevéllel is megköthető. Az elektronikus fuvarlevél 
elektronikus adatok olyan halmaza, amely a papír-fuvarlevél fuvarozási szerződés funkcióját betölti. Az 
adatoknak az elektronikus fuvarlevélbe való bevitele módját a feladási vasút a feladóval egyezteti. 
Szükség esetén az elektronikus fuvarlevél és pótlapjai az SzMGSz 22. számú mellékletének 5. számú 
függeléke szerinti formában papírra kinyomtathatók. Amennyiben az SzMGSz rendelkezéseivel 
összhangban az elektronikus fuvarlevélbe felvett adatokat módosítani kell, az eredeti adatokat meg kell 
őrizni.”  
 
„Пункт 22 изложить в следующей редакции:  
«22. Соглашение об электронном обмене данными в международном железнодорожном 
грузовом сообщении (Соглашение ЭОД)  
Перевозчики (железные дороги) и клиенты (отправители/ получатели) на договорной основе 
определяют сообщения, которыми необходимо обмениваться, а также вид и способ обмена 
данными электронной накладной.»  
 
A 22. pont szövegét a következő szöveggel kell helyettesíteni: 
„22. Megállapodás az elektronikus adatcseréről a nemzetközi vasúti árufuvarozásban 
(Elektronikus adatcsere megállapodás) 
A fuvarozók (vasutak) és az ügyfelek (feladók/átvevők) szerződésben határozzák meg a kicserélendő 
jelentéseket, valamint az elektronikus fuvarlevél adatcsere rendjét és módját.”  
 
„Пункт 23 исключить.  
 
A 23. pontot törölni kell.” 
 



A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az önkormányzati és területfejlesztési
miniszter, valamint 

az oktatási és kulturális miniszter
25/2007. (X. 5.) ÖTM–OKM 

együttes rendelete

a Társadalmi Megújulás Operatív Program 
3., 4. és 7. prioritásainak, a Társadalmi

Infrastruktúra Operatív Program 1. prioritásának,
valamint a Közép-Magyarországi Operatív Program

4. prioritásának végrehajtásában közremûködõ
szervezet kijelölésérõl

A 2007–2013 prog ra mo zá si idõ szak ban az Eu ró pai Re -
gi o ná lis Fej lesz té si Alap ból, az Eu ró pai Szo ci á lis Alap ból
és a Ko hé zi ós Alap ból szár ma zó tá mo ga tá sok fel hasz ná lá -
sá nak alap ve tõ sza bá lya i ról és fe le lõs in téz mé nye i rõl
 szóló 255/2006. (XII. 8.) Korm. ren de let 21.  § (3) be kez -
dés b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az ön kor -
mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl  szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
m) pont já ban, az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter fel adat- és
ha tás kö ré rõl  szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ben el jár va – a
pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 169/2006. 
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott
fel adat kör ében el já ró pénz ügy mi nisz ter rel egyetértés -
ben – a kö vet ke zõ ket ren del jük el:

1.  §

(1) Az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
mint a Tár sa dal mi Meg úju lás Ope ra tív Prog ram (a továb -
biak ban: TÁMOP) és a Tár sa dal mi Inf ra struk tú ra Ope ra tív 
Prog ram (a továb biak ban: TIOP) fel ügye le té ért fe le lõs mi -
nisz ter és az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter az Ok ta tá si és
Kul tu rá lis Mi nisz té ri um Tá mo ga tás ke ze lõ Igaz ga tó sá gát
(a továb biak ban: OKM TI) je lö li ki köz re mû kö dõ szer ve -
zet ként a TÁMOP és TIOP aláb bi pri o ri tá sa i nak vég re haj -
tá sá ban tör té nõ köz re mû kö dés re:

a) a TÁMOP te kin te té ben

aa) a mi nõ sé gi ok ta tás és hoz zá fé rés biz to sí tá sa min -
den ki nek címû 3. prioritás,

ab) a fel sõ ok ta tás tar tal mi és szer ve ze ti fej lesz té se a tu -
dás ala pú gaz da ság ki épí té se ér de ké ben címû 4. pri o ri tás,

ac) az ope ra tív prog ram pri o ri tá si ten ge lyé nek meg -
valósítása a kö zép-ma gyar or szá gi ré gi ó ban címû 7. pri o ri -
tás ok ta tá si és kul tu rá lis fej lesz té se i nek vég re haj tá sa te rü -
le tén,

b) a TIOP te kin te té ben az ok ta tá si inf ra struk tú ra fej -
lesz té se az egész éle ten át tar tó ta nu lás tá mo ga tá sa ér de ké -
ben címû 1. pri o ri tás.

(2) A köz re mû kö dõi szer ve ze ti fel ada tok el lá tá sá hoz
szük sé ges pénz ügyi esz kö zö ket a TÁMOP és TIOP Tech -
ni kai Se gít ség nyúj tás ke re tei ter hé re kell biz to sí ta ni.

2.  §

(1) Az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
mint a Kö zép-Ma gyar or szá gi Ope ra tív Prog ram (a továb -
biak ban: KMOP) fel ügye le té ért fe le lõs mi nisz ter és az ok -
ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter az OKM TI-t je lö li ki köz re -
mû kö dõ szer ve zet ként a KMOP hu mán köz szol gál ta tá sok
in téz mény rend sze ré nek fej lesz té se címû 4. pri o ri tá sá nak
ok ta tá si és kul tu rá lis fej lesz té se i nek vég re haj tá sá ban tör -
té nõ köz re mû kö dés re.

(2) A köz re mû kö dõi fel ada tok el lá tá sá hoz szük sé ges
pénz ügyi esz kö zö ket a KMOP Tech ni kai Se gít ség nyúj tás
ke re tei ter hé re kell biz to sí ta ni.

3.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha -
tály ba.

(2) Ez a ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi ren de le tek vég -
re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket állapít meg:

a) a Ta nács 1083/2006/EK ren de le te (2006. jú li us 11.)
az Eu ró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap ra, az Eu ró pai Szo -
ci á lis Alap ra és a Ko hé zi ós Alap ra vo nat ko zó ál ta lá nos
ren del ke zé sek meg ál la pí tá sá ról és az 1260/1999/EK ren -
de let ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl,

b) a Bi zott ság 1828/2006/EK ren de le te (2006. de cem -
ber 8.) az Eu ró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap ra, az Eu ró -
pai Szo ci á lis Alap ra és a Ko hé zi ós Alap ra vo nat ko zó
 általános ren del ke zé sek meg ál la pí tá sá ról  szóló
1083/2006/EK ta ná csi ren de let, va la mint az Eu ró pai Re -
gionális Fej lesz té si Alap ról  szóló 1080/2006/EK eu ró pai
par la men ti és ta ná csi ren de let vég re haj tá sá ra vo nat ko zó
sza bá lyok meg ha tá ro zá sá ról.

Baj nai Gor don s. k., Dr. Hil ler Ist ván s. k.,
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si ok ta tá si és kul tu rá lis 

 mi nisz ter mi nisz ter
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Az önkormányzati és területfejlesztési
miniszter, valamint 

a gazdasági és közlekedési miniszter
26/2007. (X. 5.) ÖTM–GKM

együttes rendelete

a Közlekedés Operatív Program valamennyi
prioritása, valamint a Közép-Magyarországi Operatív 

Program 2. prioritásának 2.2. intézkedése
végrehajtásában közremûködõ szervezet kijelölésérõl

A 2007–2013 prog ra mo zá si idõ szak ban az Eu ró pai Re -
gi o ná lis Fej lesz té si Alap ból, az Eu ró pai Szo ci á lis Alap ból
és a Ko hé zi ós Alap ból szár ma zó tá mo ga tá sok fel hasz ná lá -
sá nak alap ve tõ sza bá lya i ról és fe le lõs in téz mé nye i rõl
 szóló 255/2006. (XII. 8.) Korm. ren de let 21.  § (3) be kez -
dés b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az ön kor -
mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl  szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
m) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ben, a gaz da sá gi és
köz le ke dé si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
163/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § e) pont já ban meg -
ha tá ro zott fel adat kör ben el jár va – a pénz ügy mi nisz ter fel -
adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. ren -
de let 1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében
 eljáró pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ -
ket ren del jük el:

1.  §

(1) Az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
mint a Köz le ke dés Ope ra tív Prog ram (a továb biak ban:
Kö zOP) fel ügye le té ért fe le lõs mi nisz ter és a gaz da sá gi és
köz le ke dé si mi nisz ter mint a Köz le ke dés fej lesz té si Ko or -
di ná ci ós Köz pont (a továb biak ban: KKK) te kin te té ben az
ala pí tói és fel ügye le ti jo gok gya kor lá sá ra jo go sult mi nisz -
ter a KKK Köz le ke dés fej lesz té si In teg rált Köz re mû kö dõ
Szer ve ze tet (a továb biak ban: KKK KIKSZ) a Kö zOP va -
la mennyi pri o ri tá sa vég re haj tá sá ban tör té nõ köz re mû kö -
dés re köz re mû kö dõ szer ve zet ként je lö li ki.

(2) A köz re mû kö dõi fel ada tok el lá tá sá hoz szük sé ges
pénz ügyi esz kö zö ket a Kö zOP Tech ni kai Se gít ség nyúj tás
ke re tei ter hé re kell biz to sí ta ni.

2.  §

(1) Az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
mint a Kö zép-Ma gyar or szá gi Ope ra tív Prog ram (a továb -
biak ban: KMOP) fel ügye le té ért fe le lõs mi nisz ter és a gaz -
da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter mint a KKK te kin te té ben
az ala pí tói és fel ügye le ti jo gok gya kor lá sá ra jo go sult mi -
nisz ter a KKK KIKSZ-et a KMOP ver seny ké pes ség ke ret -
fel té te le i nek fej lesz té se címû 2. pri o ri tá sá nak a ré gió kül sõ 
el ér he tõ sé gét ja ví tó köz le ke dé si inf ra struk tú ra fej lesz té se
címû 2.2. in téz ke dé se vég re haj tá sá ban tör té nõ köz re mû -
kö dés re köz re mû kö dõ szer ve zet ként je lö li ki.

(2) A köz re mû kö dõi fel ada tok el lá tá sá hoz szük sé ges
pénz ügyi esz kö zö ket a KMOP Tech ni kai Se gít ség nyúj tás
ke re tei ter hé re kell biztosítani.

3.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon
lép hatályba.

(2) Ez a ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi ren de le tek vég -
re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zést állapít meg:

a) a Ta nács 1083/2006/EK ren de le te (2006. jú li us 11.)
az Eu ró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap ra, az Eu ró pai Szo -
ci á lis Alap ra és a Ko hé zi ós Alap ra vo nat ko zó ál ta lá nos
ren del ke zé sek meg ál la pí tá sá ról és az 1260/1999/EK ren -
de let ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl,

b) a Bi zott ság 1828/2006/EK ren de le te (2006. de cem -
ber 8.) az Eu ró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap ra, az Eu ró -
pai Szo ci á lis Alap ra és a Ko hé zi ós Alap ra vo nat ko zó
 általános ren del ke zé sek meg ál la pí tá sá ról  szóló
1083/2006/EK ta ná csi ren de let, va la mint az Eu ró pai Re -
gionális Fej lesz té si Alap ról  szóló 1080/2006/EK eu ró pai
par la men ti és ta ná csi ren de let vég re haj tá sá ra vo nat ko zó
sza bá lyok meg ha tá ro zá sá ról.

Baj nai Gor don s. k., Dr. Kóka Já nos s. k.,
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si gaz da sá gi és köz le ke dé si

mi nisz ter mi nisz ter
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 III. rész HATÁROZATOK

Az Or szág gyû lés ha tá ro za tai

Az Országgyûlés
84/2007. (X. 5.) OGY

határozata

az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról,
tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról  szóló

14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításáról*

Az Or szág gyû lés bi zott sá ga i nak lét re ho zá sá ról, tiszt -
ség vi se lõ i nek és tag ja i nak meg vá lasz tá sá ról  szóló
14/2006. (V. 31.) OGY ha tá ro zat a következõk szerint
módosul:

Az Or szág gyû lés

a Kör nye zet vé del mi bi zott ság ba

Gusz tos Pé ter he lyett
Vel key Gá bor Dá ni elt,

a Kül ügyi és ha tá ron túli ma gya rok bi zott sá gá ba

Rácz Ró bert he lyett
dr. Nagy An dort,

a Men tel mi, össze fér he tet len sé gi és man dá tum vizs gá ló
bizottságba

dr. Han kó Fa ra gó Mik lós he lyett
dr. Bõhm And rást,

a Me zõ gaz da sá gi bi zott ság ba

dr. Kis Zol tán ko ráb ban meg üre se dett tag sá gi he lyé re
Vel key Gá bor Dá ni elt

a bi zott ság tag já vá

meg vá laszt ja.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Gu lyás Jó zsef s. k., Szûcs La jos s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2007. ok tó ber 1-jei ülés nap ján fo gad ta el.

Az Országgyûlés
85/2007. (X. 5.) OGY

határozata

a Magyar Rádió Közalapítvány Ellenõrzõ Testülete 
és a Hungária Televízió Közalapítvány Ellenõrzõ

Testülete elnökeinek és tagjainak választásáról szóló
3/2004. (III. 2.) OGY határozat módosításáról*

A Ma gyar Rá dió Köz ala pít vány El len õr zõ Tes tü le te és
a Hun gá ria Te le ví zió Köz ala pít vány El len õr zõ Tes tü le te
el nö ke i nek és tag ja i nak vá lasz tá sá ról szó ló 3/2004.
(III. 2.) OGY ha tá ro zat a következõk szerint módosul:

Az Or szág gyû lés

Mé szá ros Lász ló he lyett
dr. Ben cze Iza bel lát

a Ma gyar Rá dió Köz ala pít vány El len õr zõ Tes tü le te
meg bí za tá sá nak hát ra lé võ ide jé re annak elnökévé,

Re gõs Sán dor he lyett
dr. Gõb lyös Ist vánt

a Ma gyar Rá dió Köz ala pít vány El len õr zõ Tes tü le te
meg bí za tá sá nak hát ra lé võ ide jé re annak tagjává

meg vá laszt ja.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Gu lyás Jó zsef s. k., Szûcs La jos s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
86/2007. (X. 5.) OGY

határozata

a Szülõföld Alap 2005–2006. évi tevékenységérõl szóló 
beszámoló elfogadásáról**

Az Or szág gyû lés a Szü lõ föld Alap 2005–2006. évi te -
vé keny sé gé rõl szó ló be szá mo ló ját tu do má sul veszi.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Gu lyás Jó zsef s. k., Szûcs La jos s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

   * A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2007. ok tó ber 1-jei ülés nap ján fo gad ta el.
** A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2007. ok tó ber 1-jei ülés nap ján fo gad ta el.
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A Köz tár sa sá gi El nök
ha tá ro za tai

A Köztársasági Elnök
190/2007. (X. 5.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl szó ló 1991. évi
XXXI. tör vény 2. § (1) be kez dé se alap ján a mi nisz ter el nök 
elõ ter jesz té sé re 

a ma gyar–szent szé ki kap cso la tok elõ moz dí tá sa, fej lesz -
té se és ápo lá sa ér de ké ben vég zett sok ol da lú te vé keny sé ge
el is me ré se ként

Mgr. Gab ri e le Gi or da no Cac cia-nak, a Szent szék
 Államtitkársága Ál ta lá nos Ügyek Rész le ge asszesszo -
rának és

Mgr. Pi et ro Pa ro lin-nak, a Szent szék Ál lam tit kár sá ga
ál lam kö zi kap cso la to kért fe le lõs tit kár he lyet te sé nek a 

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE

(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2007. szep tem ber 18.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

KEH ügy szám: VII-2/3902/2007.

A Köztársasági Elnök
191/2007. (X. 5.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl szó ló 1991. évi
XXXI. tör vény 2. § (1) be kez dé se alap ján a mi nisz ter el nök 
elõ ter jesz té sé re 

a nem zet kö zi finn ugor együtt mû kö dé si moz ga lom
 létrehozásában és irá nyí tá sá ban vég zett mun ká ja el is me ré -
se ként

Va le rij Pet ro vics Mar kov-nak, a Komi Köz tár sa ság Ál -
lam ta ná csa elsõ el nök he lyet te sé nek, a Finn ugor Vi lág -
kong resszus Kon zul ta tív Bi zott sá ga el nö ké nek a 

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE

(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2007. szep tem ber 18.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

KEH ügy szám: VII-2/3901/2007.

A Köztársasági Elnök
192/2007. (X. 5.) KE

határozata

büntetés-végrehajtási dandártábornok szolgálati
viszonyának megszüntetésérõl és nyugállományba

helyezésérõl

Az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter elõ ter jesz té sé re
Csa pó Jó zsef  bün te tés-vég re haj tá si dan dár tá bor nok szol -
gá la ti vi szo nyát az Al kot mány 30/A. §-a (1) be kez dé sé nek 
i) pont já ban biz to sí tott jog kö röm ben, a fegy ve res szer vek
hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak szol gá la ti vi szo nyá ról
 szóló 1996. évi XLIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Hszt.)
56. §-a alap ján 2008. feb ru ár 16-ai ha tállyal fel men tés sel
meg szün te tem, egy ben 2008. feb ru ár 17-ei ha tállyal a
Hszt. 182. §-ának (1) be kez dé se alap ján szol gá la ti nyug ál -
lo mány ba he lye zem.

Bu da pest, 2007. szep tem ber 12.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. szep tem ber 17.

Dr. Ta kács Al bert s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/3706/2007.
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A Köztársasági Elnök
193/2007. (X. 5.) KE

határozata

rendõr dandártábornok szolgálati viszonyának
megszûnésérõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés i) pont já ban fog lalt
jog kö röm ben, a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú
tag ja i nak szol gá la ti vi szo nyá ról szó ló 1996. évi XLIII. tör -
vény 59. § (1) be kez dé se e) pont ja alap ján, az igaz ság ügyi
és ren dé sze ti mi nisz ter elõ ter jesz té sé re meg ál la pí tom,
hogy dr. Pi ros At ti la rend õr dan dár tá bor nok szol gá la ti vi -
szo nya 2007. szep tem ber 1-jén meg szûnt.

Bu da pest, 2007. szep tem ber 18.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. szep tem ber 18.

Dr. Ta kács Al bert s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/3831/2007.

A Köztársasági Elnök
194/2007. (X. 5.) KE

határozata

rendõr ezredes nyugállományba helyezésérõl 
és nyugállományú rendõr dandártábornoki

kinevezésérõl

Az Al kot mány 30/A. §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ban
biz to sí tott jog kö röm ben, a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál -
lo má nyú tag ja i nak szol gá la ti vi szo nyá ról szó ló 1996. évi
XLIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Hszt.) 81. § (1) be kez dé se 
alap ján az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter elõ ter jesz -
té sé re Mo csá ri Sán dor rend õr ez re dest 2007. szep tem ber
21-ei ha tállyal – nyug ál lo mány ba he lye zé sé vel egy -
idejûleg – nyug ál lo má nyú rend õr dan dár tá bor nok ká ki ne -
ve zem.

Bu da pest, 2007. szep tem ber 12.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem: 

Dr. Ta kács Al bert s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/3707/2007.

A Köztársasági Elnök
195/2007. (X. 5.) KE

határozata

bírák felmentésérõl és bírák kinevezésérõl

Az Al kot mány 48. § (2) be kez dé se, va la mint a bí ró sá -
gok szer ve ze té rõl és igaz ga tá sá ról szó ló 1997. évi LXVI.
tör vény 4. § (1) be kez dé se alap ján, az Or szá gos Igaz ság -
szol gál ta tá si Ta nács elõ ter jesz té sé re

le mon dá sá ra te kin tet tel

dr. Bar na Györ gyöt 2007. de cem ber 31-ei ha tállyal,

nyug ál lo mány ba he lye zés irán ti ké rel mük re

dr. Szen tes Jó zse fet 2007. de cem ber 31-ei ha tállyal,

dr. Eng ler Mik lós Ta mást,

Pa nyicz ki né dr. Láda Má ri át,

Sza bó né dr. Ba ra nyi Er zsé be tet 2008. már ci us 31-ei
 hatállyal,

Bal ló An tal né dr. Som fai Mag dol nát 2008. áp ri lis 1-jei
ha tállyal,

a fel sõ kor ha tár el éré se mi att

dr. Hegy vá ri Sán dort 2008. áp ri lis 8-ai ha tállyal,

dr. Fe ke te Lász ló né dr. An tal Évát 2008. má jus 13-ai
 hatállyal 

bí rói tiszt sé gé bõl fel men tem;

dr. Ba logh Krisz ti na Be á tát,

dr. Elek Gab ri el la Lí di át,

dr. Gyar mat hy Ju di tot,

dr. Ke rék gyár tó Krisz ti nát,

dr. Kol tai György Lász lót,

dr. Mod ro vich Ágo ta Má ri át,

dr. Né meth Ká roly Csa bát,

dr. Sas vá ri Pé tert,

dr. Szi li Zsolt Ger gelyt és
dr. Tóth Csen ge Odet tet 

2007. ok tó ber 1. nap já tól határo zatlan idõ tar tam ra bí ró vá,

dr. Erõss Esz ter Ce cí li át,

dr. Ge i ger Ce cí li át,

Haj du né dr. Csa bai Évát,

dr. Her czeg Mar git Már tát,

Nagy né dr. Or bán Pi ros kát,

dr. Or bán Ve ro ni kát,

Pus kás né dr. Var ga Ani kót,

dr. Sin kó Vil most,

dr. Süke And rást,
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dr. Ta hin Sza bol csot és
dr. Ve ress Lil lát 

a 2007. ok tó ber 1. nap já tól 2010. szep tem ber 30. nap já ig
ter je dõ idõ tar tam ra bí ró vá ki ne ve zem.

Bu da pest, 2007. szep tem ber 24.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

KEH-ügy szám: IV-1/3830/2007.

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Központi Igazságügyi Hivatal
k ö z l e m é n y e

a 2007. november 5–november 16-ig terjedõ idõszak
– II/1. földalapra vonatkozó – termõföld árveréseirõl

A Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal a 2007. novem -
ber 5– november 16-ig ter je dõ idõ szak ra esõ ter mõ föld ár -
ve ré si hir det mé nye it az 1995. évi LXIII. tör vény 1. §-ával
mó do sí tott 1991. évi XXV. tör vény 27. §-ának (2) be kez -
dé se alap ján (II/1. föld alap) az aláb bi ak ban tesszük köz zé:

Tájékoztató az árverések fontosabb szabályairól

1. Az in gat la nok te her men te sen ke rül nek ár ve rés re, ki -
vé ve az 1991. évi XXV. tör vény 25. §-ának (1) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott AK ér ték ben ki nem fe je zett ér ték nö ve -
ke dé sé nek ál la mi tá mo ga tás sal csök ken tett össze gû meg -
té rí té sé nek kö te le zett sé gét.

2. A hir det mény az in gat lan fek vé se sze rin ti ön kor -
mány zat hir de tõ táb lá ján és a gaz dál ko dó szer ve zet nél
meg te kint he tõ.

3. Az in gat la nok AK ér ték ben ke rül nek ár ve re zés re,
egyez ség hi á nyá ban a li cit 3000 Ft/AK ér té ken in dul.

4. Az ár ve ré sen a vé tel re szánt kár pót lá si je gyet (ban ki
le té ti iga zo lást, ma rad vány ér ték iga zo lást) le tét be kell he -
lyez ni, amely nek 20%-a az ár ve ré si elõ leg, amely a vé tel -
ár ba be szá mít.

5. Az ár ve ré sen az a kár pót lás ra jo go sult ve het részt:
a) aki nek az ál lan dó lak he lye 1991. jú ni us 1-jén az

érin tett te le pü lé sen volt és je len leg is ott ren del ke zik ál lan -
dó be je len tett lak hellyel, vagy

b) aki nek a kár pót lás alap já ul szol gá ló ter mõ föld tu laj -
do na a te le pü lés köz igaz ga tá si ha tá rán be lül volt.

Az ár ve ré sen részt ven ni kí vá nó jo go sul tak egy részt
sze mé lyi iga zol vá nyuk kal vagy ön kor mány za ti iga zo lás -
sal bi zo nyít hat ják a lak hely sze rin ti ille té kességüket.

A kár pót lás alap já ul szol gá ló ter mõ föld fek vé sét az ille -
té kes föld hi va tal iga zol hat ja, amennyi ben ez a ha tá ro zat -
ból nem derül ki.

Ezen kí vül szük sé ges a kár pót lá si jegy át vé te le kor ka -
pott ban ki iga zo lás, örök lés ese tén a köz jegy zõi végzés is.

Meg ha tal ma zás sal ár ve re zõ sze mély ese té ben a fen ti
iga zo lá so kat – a meg ha tal ma zó ne vé re ki ál lít va – az adat -
fel vé tel nél szintén be kell mutatni.

A meg ha tal ma zást köz ok irat ba vagy tel jes bi zo nyí tó
ere jû ma gán ok irat ba kell fog lal ni.

Az ár ve ré sen me zõ gaz da sá gi vál lal ko zást tá mo ga tó
utal vánnyal tu laj dont sze rez ni nem lehet.

Figyelmeztetés

Az ár ve rés ve ze tõ je ki zár ja a to váb bi ár ve rés bõl azt az
ár ve re zõt, aki az aján lat le zá rá sát köve tõen nem él vé te li
jo gá val. A ki zárt sze mély az ár ve ré si elõ le gét el vesz ti. Az
el vesz tett ár ve ré si elõ leg az ál la mot il le ti.

A vé te li jog alap ján szer zett ter mõ föld nek a tu laj don -
szer zés tõl szá mí tott há rom éven be lül tör té nõ el ide ge ní té -
sé bõl szár ma zó be vé telt az el ide ge ní tés évé ben kell a tu laj -
do nos nak a sze mé lyi jö ve de lem adó alap já ul szol gá ló össz -
jö ve del mé hez hoz zá szá mí ta ni.

Be vé tel nek az il le ték ki sza bás alap já ul szol gá ló for gal -
mi ér té ket kell tekinteni.

Az ár ve ré sen bár mely ok ból meg nem je le nõ kár pót lás -
ra jo go sult ké sõbb, a mu lasz tás ra hi vat koz va sem mi fé le
jo got nem ér vé nye sít het; eb bõl az ok ból az ár ve rés ered -
mé nye nem vál toz tat ha tó meg.

Ár ve ré si ki fo gást nyújt hat be az ár ve ré sen részt ve võ ár -
ve re zõ, to váb bá az ár ve rés bõl ki zárt sze mély az ár ve rés le -
zá rá sát kö ve tõ há rom na pon be lül a Köz pon ti Igaz ság ügyi
Hi va tal hoz.

Az ár ve rés és a tu laj don szer zés egyéb sza bá lya i ról, az
ár ve rés szín he lyén, a Hi va tal ál lam igaz ga tá si jog kör ben
el já ró al kal ma zott ja, az ár ve rés ve ze tõ, rész le tes tájékoz -
tatót tart.

Központi Igazságügyi Hivatal
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Jász-Nagykun-Szolnok megye

A Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal MEZÕHÉK te le pü lé sen a Me zõ hé ki Tán csics Mgtsz, Mes ter -
szál lás hasz ná la tá ban (ke ze lé sé ben) lévõ ter mõ föld te rü let bõl a Ma gyar Ál lam ál tal ki je lölt földrészletre a II/1. tí pu sú

á r v e r é s t  k i t û z i .

1. Az ár ve rés he lye: Me zõ hék, Mû ve lõ dé si Ház
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2. Az ár ve rést a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal köz re mû kö dé sé vel tartjuk meg.
3. A re giszt rá ció idõ pont ja: 2007. no vem ber 6., 11–11.30 óra kö zött.
4. Az ár ve rés kez de te: 2007. no vem ber 6., 11.30 óra.
5. Az ár ve rés re ke rü lõ föld rész le tek:

Te le pü lés: Me zõ hék

Hely raj zi szám Te rü let Mû ve lé si ág
Arany ko ro na

ér té ke

Kor lá to zó in téz ke dés

meg ne ve zé se ér té ke

3/1 3 ha 5395 m2 szán tó 123,17
0356/17 16 ha 6341 m2 szán tó 546,72 *
0359/20 8 ha 8174 m2 szán tó 285,65
0359/21-bõl 6 ha 8235 m2 szán tó 246,32

* Mik ro hul lá mú ve ze ték épít. biz. épí té si ti la lom – Pan non GSM.

Békés megye

A Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal GYOMAENDRÕD te le pü lé sen a volt Le nin Mgtsz, Gyo ma -
end rõd hasz ná la tá ban (ke ze lé sé ben) lévõ ter mõ föld te rü let bõl a Ma gyar Ál lam ál tal ki je lölt földrészletre a II/1. tí pu sú

á r v e r é s t  k i t û z i .

1. Az ár ve rés he lye: Gyo ma end rõd, Dé ry né Kö zös sé gi Ház
2. Az ár ve rést a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal köz re mû kö dé sé vel tartjuk meg.
3. A re giszt rá ció idõ pont ja: 2007. no vem ber 12., 11–11.30 óra kö zött.
4. Az ár ve rés kez de te: 2007. no vem ber 12., 11.30 óra.
5. Az ár ve rés re ke rü lõ föld rész le tek:

Te le pü lés: Gyo ma end rõd

Hely raj zi szám Te rü let Mû ve lé si ág
Arany ko ro na

ér té ke

Kor lá to zó in téz ke dés

meg ne ve zé se ér té ke

01625 33 ha 5971 m2 szán tó 588,13
02543/1 ab 27 ha 1671 m2 szán tó 585,69 *

* Föld mé ré si je lek el he lye zé sét biz to sí tó hasz ná la ti jog – Bé kés Megyei Fh.

Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal

Sza káts né He ge dûs Bor bá la s. k.,
igaz ga tó



A Központi Igazságügyi Hivatal

k ö z l e m é n y e

a 2007. november 5–november 16-ig
terjedõ idõszak

– II/2. földalapra vonatkozó –
termõföld árverésérõl

A Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal a 2007. no vem ber 5–no vem ber 16-ig ter je dõ idõ szak ra esõ ter mõ föld ár ve ré si köz le -
mé nye it az 1995. évi LXIII. tör vény 1. §-ával mó do sí tott 1991. évi XXV. tör vény 27. §-ának (3) be kez dé se alap ján
(II/2. föld alap) az alábbiakban tesszük közzé:

A hir det mény re vo nat ko zó elõ írá sok és a fi gyel mez te tés meg egye zik a II/1. tí pu sú ár ve rés hir det mé nyé ben kö zölt
tudni valókkal, ki vé ve a jo go sult ság ra vonatkozó 5. szabályait.

5. Az ár ve ré sen min den kár pót lás ra jo go sult az õt meg il le tõ kár pót lá si jeggyel (ban ki le té ti iga zo lás, ma rad vány ér ték
igazolás) részt vehet.

Csongrád megye

A Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal SZENTES te le pü lé sen a Fel sza ba du lás Mg. Szö vet ke zet, Szen -
tes hasz ná la tá ban (ke ze lé sé ben) lévõ ter mõ föld te rü let bõl a Ma gyar Ál lam ál tal ki je lölt földrészletre a II/2. tí pu sú

á r v e r é s t  k i t û z i .

1. Az ár ve rés he lye: Szen tes, Mû ve lõ dé si Ház
2. Az ár ve rést a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal köz re mû kö dé sé vel tartjuk meg.
3. A re giszt rá ció idõ pont ja: 2007. no vem ber 7., 8–9 óra kö zött.
4. Az ár ve rés kez de te: 2007. no vem ber 7., 9 óra.
5. Az ár ve rés re ke rü lõ föld rész le tek:

Te le pü lés: Szen tes

Hely raj zi szám Te rü let Mû ve lé si ág
Arany ko ro na

ér té ke

Kor lá to zó in téz ke dés

meg ne ve zé se ér té ke

01154/3 a 5 ha 4029 m2 gyep 36,92
01154/3 b 4 ha 0249 m2 szán tó 55,06

Békés megye

A Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal GYOMAENDRÕD te le pü lé sen a volt Al kot mány Mgtsz,
 Gyomaendrõd hasz ná la tá ban (ke ze lé sé ben) lévõ ter mõ föld te rü let bõl a Ma gyar Ál lam ál tal ki je lölt földrészletre a
II/2.  típusú

á r v e r é s t  k i t û z i .

1. Az ár ve rés he lye: Gyo ma end rõd, Dé ry né Kö zös sé gi Ház
2. Az ár ve rést a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal köz re mû kö dé sé vel tartjuk meg.
3. A re giszt rá ció idõ pont ja: 2007. no vem ber 13., 8–9 óra kö zött.
4. Az ár ve rés kez de te: 2007. no vem ber 13., 9 óra.
5. Az ár ve rés re ke rü lõ föld rész le tek:
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Te le pü lés: Gyo ma end rõd

Hely raj zi szám Te rü let Mû ve lé si ág
Arany ko ro na

ér té ke

Kor lá to zó in téz ke dés

meg ne ve zé se ér té ke

01245/5 20 ha 5253 m2 szán tó 357,14
01250/1 21 ha 5696 m2 szán tó 261,30
01250/4 2 ha 8285 m2 szán tó 38,18
01256/11 ab 14 ha 2278 m2 szán tó 94,96
01265/12 ab 33 ha 6462 m2 szán tó 305,11 *
01269/17 0550 m2 gyep 0,86
01271/11 a–d 7 ha 4893 m2 szán tó 139,81 *
01276/1 13 ha 4421 m2 szán tó 269,65
01276/2 2121 m2 szán tó 3,69

* Föld mé ré si je lek el he lye zé sét biz to sí tó hasz ná la ti jog.

Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal

Sza káts né He ge dûs Bor bá la s. k.,
igaz ga tó
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Személyi rész

ÁLLÁSPÁLYÁZATOK

A Magyar Tudományos Akadémia fõtitkára
pályázatot hirdet

az MTA Titkárság Kutatóintézeti fõosztálya
bölcsész szakreferens

köztisztviselõi munkakörének betöltésére

Feladatkör:
– az MTA humán tudományokat mûvelõ kutatóintéze-

tei feladatait érintõ területeken szervezõ, koordináló, dön-
tés-elõkészítõ és ellenõrzõ tevékenységének segítése, az
MTA vezetésének tudománypolitikai és tudományszerve-
zõi tevékenysége támogatása érdekében,

– napi munkakapcsolatban állva a kutatóintézeti háló-
zattal – közvetítõ, véleményezõ, ellenõrzõ szerepet betölt-
ve – minden, a kutatást érintõ, azt segítõ ügy intézésében
való közremûködés,

– részvétel a szakterületéhez tartozó kutatóhálózatot
érintõ akadémiai jelentések elkészítésében, elõterjesztések
szakmai véleményezésében, szerkesztésében,

– beszámolók, jelentések, elemzések, elõterjesztések
készítése, kiadványszerkesztési, lektorálási feladatok,

– szükség szerinti kapcsolattartás azon államigazgatási
szervekkel és intézményekkel, amelyek hatáskörébe tudo-
mányos kutatás tartozik.

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet, magyar állampolgárság,
– szakirányú egyetemi végzettség,
– az angol nyelv legalább középfokú ismerete,
– felhasználói szintû informatikai ismeretek.

Elõnyt jelent:
– tudományos fokozat/tudományos cím vagy egyéb tu-

dományterületileg hasznosítható szakképzettség,
– további nyelvismeret,
– közigazgatási alap- és szakvizsga,
– jó kommunikáció és pontos fogalmazási készség,
– tudományterületi és tudománypolitikai érdeklõdés,

jártasság,
– önálló problémamegoldó és együttmûködési képes-

ség,
– ECDL-vizsga.

Jogállására, illetményére és egyéb juttatásaira a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben
elõírt rendelkezések alkalmazandók. A kinevezés hatá-

rozatlan idõre szól, hat hónapos próbaidõ kikötésével.
A munkakör az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató,

fényképes szakmai önéletrajzot és motivációs levelet,
– iskolai végzettséget, szakképzettségét, nyelvismeretét

tanúsító okiratok, dokumentumok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot a pályá-

zati eljárásban részt vevõk megismerhetik.

A pályázatoknak egy példányban

2007. október 31. 16 óráig

kell beérkezniük a Magyar Tudományos Akadémia Titkár-
sága Humánpolitikai osztályához (1051 Budapest, Nádor
u. 7., levélcím: 1245 Budapest, Pf. 1000).

A zárt borítékra kérjük ráírni: „Pályázat a Kutatóintézeti
fõosztály bölcsész szakreferensi munkakörére”.

A pályázat elbírálásának rendje:
A bizalmasan kezelt pályázatok a benyújtási határidõt

követõen 30 napon belül kerülnek elbírálásra. A szakmai
elõkészítõ bizottság által kiválasztott pályázók anyagát a
bizottság értékeli és személyes meghallgatásuk után javas-
latát – döntésre – a munkáltatói jogkör gyakorlója elé ter-
jeszti. A pályázat eredményérõl az elbírálástól számított
8 napon belül a pályázók írásban értesítést kapnak.

A pályázatokkal kapcsolatos kérdésekben felvilágosí-
tást ad: dr. Banczerowski Januszné mb. fõosztályvezetõ a
411-6363-as telefonszámon.

A Magyar Tudományos Akadémia fõtitkára
pályázatot hirdet

az MTA Titkárság Kutatóintézeti fõosztálya
vegyész szakreferens

köztisztviselõi munkakörének betöltésére

Feladatkör:
– az MTA kémiai tudományokat mûvelõ kutatóintézetei

feladatait érintõ területeken szervezõ, koordináló, dön-
tés-elõkészítõ és ellenõrzõ tevékenységével az MTA veze-
tésének tudománypolitikai és tudományszervezõi tevé-
kenységének segítése,
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– napi munkakapcsolatban állva a kutatóintézeti háló-
zattal – közvetítõ, véleményezõ, ellenõrzõ szerepet betölt-
ve – minden, a kutatást érintõ, azt segítõ ügy intézésében
való közremûködés,

– részvétel a szakterületéhez tartozó kutatóhálózatot
érintõ akadémiai jelentések elkészítésében, elõterjesztések
szakmai véleményezésében, szerkesztésében,

– beszámolók, jelentések, elemzések, elõterjesztések
készítése, kiadványszerkesztési, lektorálási feladatok,

– szükség szerinti kapcsolattartás azon államigazgatási
szervekkel és intézményekkel, amelyek hatáskörébe tudo-
mányos kutatás tartozik.

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet, magyar állampolgárság,
– szakirányú egyetemi végzettség,
– kémiai ismeretek,
– az angol nyelv legalább középfokú ismerete,
– felhasználói szintû informatikai ismeretek.

Elõnyt jelent:
– tudományos fokozat/tudományos cím vagy egyéb tu-

dományterületileg hasznosítható szakképzettség,
– további nyelvismeret,
– közigazgatási alap- és szakvizsga,
– jó kommunikáció és pontos fogalmazási készség,
– tudományterületi és tudománypolitikai érdeklõdés,

jártasság,
– önálló problémamegoldó és együttmûködési képes-

ség,
– ECDL-vizsga.

Jogállására, illetményére és egyéb juttatásaira a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben
elõírt rendelkezések alkalmazandók. A kinevezés hatá-
rozatlan idõre szól, hat hónapos próbaidõ kikötésével.
A munkakör az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató,

fényképes szakmai önéletrajzot és motivációs levelet,
– iskolai végzettséget, szakképzettségét, nyelvismeretét

tanúsító okiratok, dokumentumok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot a pályá-

zati eljárásban részt vevõk megismerhetik.

A pályázatoknak egy példányban

2007. október 31. 16 óráig

kell beérkezniük a Magyar Tudományos Akadémia Titkár-
sága Humánpolitikai osztályához (1051 Budapest, Nádor
u. 7., levélcím: 1245 Budapest, Pf. 1000).

A zárt borítékra kérjük ráírni: „Pályázat a Kutatóintézeti
fõosztály vegyész szakreferensi munkakörére”.

A pályázat elbírálásának rendje:
A bizalmasan kezelt pályázatok a benyújtási határidõt

követõen 30 napon belül kerülnek elbírálásra. A szakmai
elõkészítõ bizottság által kiválasztott pályázók anyagát a
bizottság értékeli és személyes meghallgatásuk után javas-
latát – döntésre – a munkáltatói jogkör gyakorlója elé ter-
jeszti. A pályázat eredményérõl az elbírálástól számított
8 napon belül a pályázók írásban értesítést kapnak.

A pályázatokkal kapcsolatos kérdésekben felvilágosí-
tást ad: dr. Banczerowski Januszné mb. fõosztályvezetõ a
411-6363-as telefonszámon.

Budapest Fõváros Önkormányzata
(Budapest V. ker. Városház u. 9–11. I. em. 183.)

pályázatot hirdet
a Fõvárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok

Otthona (9476 Zsira, Rákóczi Ferenc utca 12.)
intézményvezetõi munkakörének betöltésére

[257/2000. (XII. 26.) Korm. rend. szerint]

Pályázati feltétel:
– a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmé-

nyek szakmai feladatairól és mûködési feltételeirõl szóló
1/2000. (I. 7.) SZCSM. rend. 3. sz. melléklet szerinti felsõ-
fokú szociális alapvégzettség, felsõfokú egészségügyi
vagy fejlesztõ pedagógus végzettség mellett szociális me-
nedzseri vagy szociális igazgatási szakirányú végzettség,
illetve gyógypedagógusi vagy pszichopedagógusi végzett-
ség,

– büntetlen elõélet,
– a szociális ellátás területén szerzett legalább ötéves

felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést
igénylõ szakmai gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó részletes szakmai életrajzát,
– képesítési okiratának másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot,
– nyilatkozatot, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz,

hogy a pályázati anyagát az Eseti Bizottság, valamint a Fõ-
városi Közgyûlés Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizott-
sága megismerje, és abba betekintsen.

Elõnyben részesül az elbírálásnál az a pályázó, aki szak-
irányú szakosított szociális intézményben vezetõi gyakor-
lattal, illetve szociális szakvizsgával rendelkezik, továbbá
az, aki a legalább ötéves felsõfokú végzettséget vagy fel-
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sõfokú szakmai képzettséget igénylõ szakmai gyakorlatát
a fogyatékosok ellátása területén szerezte.

A pályázatot a Szociális Közlönyben való megjelenésé-
tõl számított 30 napon belül, egy példányban, zárt boríték-
ban „vezetõi pályázat Zsira” megjelöléssel kell benyújtani
a Fõvárosi Fõpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati
Irodáján nyitvatartási idõben. (1052 Budapest, Bárczy
u. 1–3.). A pályázatokat a Fõvárosi Közgyûlés Egészség-
ügyi és Szociálpolitikai Bizottsága bírálja el a pályázat be-
nyújtási határidejét követõ 60 napon belül. A magasabb
vezetõi megbízás 2008. január 2.–2013. január 1-ig, 5 év
határozott idõtartamra szól. Bérezés a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján.
Szolgálati lakást a Fõvárosi Önkormányzat nem biztosít.

A pályázattal kapcsolatban információt az intéz-
ményben Hollósi Péter igazgató, [telefonszám: 06 (99)
368-467], a Fõvárosi Fõpolgármesteri Hivatal Szociálpoli-
tikai Ügyosztályán Szalóki Éva (E épület, II. em. 642. szo-
ba) ad a 327-1000/9250-es telefonszámon.

Tarnaörs és Visznek községek önkormányzatainak
képviselõ-testületei
pályázatot hirdetnek

körjegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XIII. tv.

(Ktv.) 7. § (1) bekezdésében meghatározott általános
feltételek,

– állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy fõisko-
lai igazgatásszervezõi képesítés,

– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
– legalább négyéves, közigazgatásban eltöltött vezetõi

gyakorlat.

A kinevezés határozatlan idõre szól; illetmény és egyéb
juttatás a Ktv. szerint.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– önkormányzati igazgatásban szerzett vezetõi gya-

korlat,
– anyakönyv-vezetõi szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
– a munkakör ellátására vonatkozó szakmai elképzelé-

seket.

A pályázat benyújtásának határideje a Hivatalos Értesí-
tõben történt megjelenéstõl számított 15. nap. Az állás
2007. november 1. napjával tölthetõ be.

Szolgálati lakás biztosítására nincs lehetõség.
A pályázat benyújtásának címe: 3294 Tarnaörs, Erzsé-

bet út 13. Almádi János polgármester.
Az elbírálást követõen minden pályázó írásos értesítést

kap.

Az Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
pályázatot hirdet

gazdasági vezetõi munkakör betöltésére
(1102 Budapest X. kerület Állomás utca 10.)

A pályázóval szemben támasztott követelmények:
– magyar állampolgárság,
– lehetõség szerint lengyel nyelvtudás,
– büntetlen elõélet,
– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség, vagy felsõfo-

kú iskolai végzettség és emellett legalább mérlegképes
könyvelõi képesítés vagy ezzel egyenértékû képesítés. Ez
utóbbi esetén a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény
151. § (3)–(5) bekezdése szerinti nyilvántartás valamelyi-
kében történõ szereplés, és ennek megfelelõen a tevékeny-
ség ellátására jogosító engedély megléte,

– költségvetési szervnél szerzett legalább 3 év vezetõi
gyakorlat,

– a számítógépes pénzügyi-számviteli rendszerek beha-
tó ismerete, annak használatában való jártasság.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– a végzettséget igazoló okiratot vagy annak hiteles má-

solatát,
– a hivatal mûködésével kapcsolatos gazdasági, pénz-

ügyi terveit,
– orvosi igazolást egészségügyi alkalmasságról vezetõi

munkakör betöltésére.

A pályázatokat a Hivatalos Értesítõben, a Polonia Wê-
gierska folyóiratban és a Polonia Online-on való megjele-
néstõl számított 30 napon belül az Országos Lengyel
Kisebbségi Önkormányzat elnökéhez (1102 Budapest
X. kerület Állomás utca 10.) kell benyújtani.

A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat”.

A pályázatokat az Országos Lengyel Kisebbségi Önkor-
mányzat elnöke által felkért bizottság bírálja el a beérke-
zést követõ 30 napon belül, és javaslatot tesz a kinevezési
jogkört gyakorló Országos Lengyel Kisebbségi Önkor-
mányzat Hivatala vezetõjének.
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A pályázattal kapcsolatban részletes felvilágosítást ad:
Molnárné-Sagun Zdzislawa elnök
Tel.: 06 (1) 261-1798
Elérhetõség: www.polonia.hu
Önkormányzatok/Országos Lengyel Kisebbségi Önkor-

mányzat

A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató
és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK)

felvételt hirdet
határozott idejû közalkalmazotti jogviszony

keretében
a ROP 3.1.1. Programigazgatóság

programigazgatói munkakörének betöltésére

Feladata többek között:
– a programigazgatóság vezetése,
– a programterv idõarányos végrehajtásának irányítása,
– szerzõdések kötése a programterv végrehajtására,
– a közbeszerzési eljárások megszervezése és – a külön

eljárási rend alapján – döntés a közbeszerzési pályáza-
tokról,

– a program végrehajtásával kapcsolatos kommuniká-
ció és a partnerkapcsolatok irányítása,

– a program folyamatos monitoringjának irányítása,
– a szakmai és pénzügyi jelentések elkészítésének koor-

dinálása,
– közremûködés a tananyag- és programfejlesztésekben.

A közalkalmazotti jogviszony határozott idõre szól: a
Regionális Fejlesztési Operatív Program és INTERREG
Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatósága és a KSZK
között létrejött támogatási szerzõdésben meghatározott
program végrehajtásáig, várhatóan 2008. június 30-ig.

Alkalmazási feltételek:
– szakirányú felsõfokú végzettség,
– legalább 3 éves, a közigazgatásban vagy az üzleti

szférában szerzett vezetõi gyakorlat,
– minimálisan 200 óra oktatói gyakorlat a közigazgatási

továbbképzési rendszerben,
– minimálisan 200 óra oktatói gyakorlat más ágazat to-

vábbképzési rendszerében,
– Nemzeti Fejlesztési Terv keretében megvalósuló pá-

lyázatok tervezésével kapcsolatos tapasztalat,
– Nemzeti Fejlesztési Terv keretében megvalósuló pá-

lyázatok monitoringjával kapcsolatos tapasztalat,
– projektvezetõi tapasztalat legalább kettõ db, 1 milliárd

Ft-ot meghaladó projektben,
– büntetlen elõélet.

Az elbírálásnál elõnyt jelent amennyiben a jelentkezõ:
– a felnõttképzési rendszerben szakértõi igazolvánnyal

rendelkezik,
– rendelkezik igazolható képzésiprogram-fejlesztési ta-

pasztalattal a közigazgatásban vagy/és más ágazatban,
– a közigazgatási továbbképzési programok minõsítési

rendszerében szakértõként közremûködött/közremûködik.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok

másolatát,
– az alkalmazási feltételek meglétének igazolását, refe-

renciát adó személyek elérhetõségének megadása mellett.

A foglalkoztatási jogviszonyra, így az illetmény megál-
lapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. tv. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Az állás betöltéséhez vagyonnyilatkozat tétele szük-
séges.

A pályázatok benyújtásának határideje:

2007. október 24.

A pályázatok elbírálásának határideje: a benyújtástól
számított 15. nap.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni a 441-1249-es
telefonszámon Bálintné Virág Évánál lehet.

A pályázatokat zárt borítékban, egy példányban kérjük
eljuttatni az alábbi címre: Kormányzati Személyügyi Szol-
gáltató és Közigazgatási Képzési Központ, 1054 Buda-
pest, Alkotmány u. 25. A borítékra kérjük írják rá:
„Programigazgatói pályázat”.

A Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság
Ellenõrzési fõosztálya

pályázatot ír ki
asszisztensi munkakör betöltésére

Feladat:
– a fõosztály adminisztratív feladatainak az ellátása,

ügyiratkezelés;
– nyilvántartási rendszerek karbantartása;
– a fõosztályvezetõ munkájának segítése, idõmenedzse-

lése, határidõk figyelemmel kísérése;
– reprezentációval kapcsolatos feladatok ellátása.
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Pályázati feltételek:
– legalább középfokú végzettség, (felsõfokú végzettség

elõnyt jelent);
– minimum 1 éves asszisztensi területen szerzett gya-

korlat (referenciaelérhetõségének megjelölésével);
– felhasználói szintû számítógépes ismeret (World, Ex-

cel, Power Point);
– elõnyt jelent iktatórendszerek ismerete;
– önállóság, kiváló szervezõ és kommunikációs kész-

ség, terhelhetõség, precizitás.

A pályázathoz csatolni kell:
– fényképes szakmai önéletrajzot;
– maximum 1 oldalas motivációs levelet;
– a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy pályá-

zati anyagát a pályázat elbírálásában részt vevõk megis-
merhetik.

A besorolás, az illetmény, valamint az egyéb juttatások
megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény és végrehajtási rendeletei alapján
történik.

A pályázatot zárt borítékban – a Központi Szolgáltatási
Fõigazgatóság 1357 Budapest Pf. 2 címére –, címezve egy
példányban kérjük benyújtani. A borítékon kérjük tüntesse
fel: „Pályázat a KSZF asszisztensi munkakörre”.

A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Érte-
sítõben történõ megjelenést követõ 15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 30 napon belül.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése
pályázatot hirdet

a jegyzõi munkakör betöltésére

A munkakör betöltésére a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) alapján
kerül sor.

A kinevezés teljes munkaidõben, határozatlan idõre
szól, hat hónap próbaidõ kikötésével.

A kinevezés és az illetmény megállapítása a Ktv. szerint
történik.

A munkakör 2008. január 1-jétõl tölthetõ be.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,

– igazgatás-szervezõi vagy állam- és jogtudományi
doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási mene-
dzser szakképesítés,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat.

A pályázatokat csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát (ere-

deti példányokat a pályázó a személyes kapcsolatfelvétel-
kor köteles bemutatni),

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a szakmai gyakorlat hivatalos igazolását,
– a pályázónak a munkakör betöltésével kapcsolatos

szakmai, vezetési elképzeléseit.

A pályázatokat Marton István polgármesternek címezve
(Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala,
8000 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kell benyújtani.

A pályázatok beérkezésének határideje:

2007. október 31. 12 óra.

A pályáztató a döntést megelõzõen – külsõs szakértõ
közremûködésével – vezetõi képességfelmérést szervez,
amelyen a pályázók részvétele önkéntes.

A beérkezett érvényes pályázatokat az Ügyrendi, Jogi
és Közrendi bizottság a pályázók meghallgatása után véle-
ményezi, és a polgármester terjeszti a közgyûlés elé.

A pályázatok elbírálásának határideje a beérkezési ha-
táridõ lejártát követõ elsõ közgyûlés.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ a (93) 500-701-es vagy az 500-705-ös telefonszámon.

Hevesi Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Tanácsa
pályázatot hirdet

Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat
vezetõi megbízására

A pályázatot meghirdetõ szerv: Hevesi Kistérség Több-
célú 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 feltétel:
– felsõfokú szociális alapvégzettség,
– szociális szakvizsga,
– a szakképesítésnek megfelelõ munkakörben szerzett

legalább 5 éves szakmai gyakorlat.
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A pályázat címzése: Hevesi Kistérség Többcélú Társu-
lása – Szén József elnök.

Juttatások, egyebek:
– illetmény, vezetõi pótlék az 1992. évi XXXIII. tör-

vény szerint,
– a megbízás idõtartama: 5 év,
– a megbízás kezdõ idõpontja: 2008. január 1.
– a megbízás megszûnésének idõpontja: 2012. decem-

ber 31.
– a pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Köz-

lönyben való megjelenéstõl számított 30. nap,
– a pályázat elbírálásának határideje: a 2007. decemberi

Társulási tanácsi ülés.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai életrajzot,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot,
– diplomamásolatot,
– erkölcsi bizonyítványt.

Baja Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

aljegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy teljeskörû-

en közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos foko-
zat alapján adott mentesítés, vagy ezek hiányában a köz-
igazgatási szakvizsga egy éven belüli megszerzése,

– legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése,
– munkaköri egészségügyi alkalmasság.

Ellátandó feladatok:
– a jegyzõ helyettesítése és a jegyzõ által meghatáro-

zott feladatok ellátása.

Elõnyt jelent:
– közigazgatásban szerzett legalább 2 év vezetõi gya-

korlat,
– jogi szakvizsga,
– idegen nyelv ismerete (legalább középszint),
– számítógép-kezelõi ismeret.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó személyi adatait tartalmazó részletes szak-

mai önéletrajzot,
– iskolai végzettségét, szakképesítését tanúsító okira-

tok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi köte-

lezettség teljesítésének vállalásáról,
– adatkezelési nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbí-

rálásában részt vevõk a pályázat tartalmát megismerhetik.

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a
vonatkozó helyi rendelet és az Egységes Közszolgálati
Szabályzat szabályai alapján. A munkakör – a pályázat el-
nyerése esetén – 2007. november 1-jétõl tölthetõ be.

A kinevezés határozatlan idõre szól.
A pályázatot zárt borítékban Baja város jegyzõjéhez

(6500 Baja, Szentháromság tér 1.) címezve, „Pályázat al-
jegyzõi munkakörre” jeligével ellátva kell benyújtani. Ér-
deklõdni a 06 (79) 527-120-as telefonon vagy személye-
sen a jegyzõnél lehet.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést (2007. szeptember 20.) köve-
tõ 30. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat elbírálá-
sáról Baja Város Képviselõ-testülete a pályázatbenyújtási
határidõt követõ legközelebbi ülésén dönt. A pályázat el-
bírálását követõ 8 napon belül a pályázatok egyidejû
visszaküldésével minden pályázó írásbeli értesítést kap.

Kántorjánosi–Nyírderzs községek képviselõ-testületei
pályázatot hirdetnek

körjegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi, vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítéssel, vagy okleveles közigazgatási mene-
dzser szakképesítéssel és jogi vagy közigazgatási szak-
vizsgával vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizott-
ság Elnöksége által a teljeskörûen közigazgatási jellegû-
nek minõsített tudományos fokozat alapján adott mentesí-
téssel rendelkezik,

– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– legalább ötéves szakmai, közigazgatási gyakorlat,
– legalább ötéves vezetõi gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga,
– a Ktv. 7. § (7) bekezdésben meghatározott vagyon-

nyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.
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A pályázat elbírálásánál elõnyt élvezõ feltételek: számí-
tógépes ismeretek.

A pályázathoz csatolandó mellékletek:
– vezetõi elképzelések a körjegyzõség vezetésére vo-

natkozóan,
– szakmai önéletrajz,
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– képzettséget tanúsító okiratok másolata.

Ellátandó feladat: a pályázatot kiíró települések kör-
jegyzõi feladatainak ellátása.

A munkavégzés helye: 4335 Kántorjánosi, Kossuth L.
u. 14.

A körjegyzõ illetménye az 1992. évi XXIII. tv. szerint
kerül megállapításra.

A kinevezés határozatlan idõre szól.
A pályázatot a Belügyi Közlönyben történõ megjelenés-

tõl (2007. szeptember 20.) számított 30 napon belül Kán-
torjánosi község polgármesteréhez kell benyújtani.
Cím: Pavelcsák István polgármester, 4335 Kántorjánosi,
Kossuth L. u. 14.

További információkat Pavelcsák István kántorjánosi
és Kozma Zsolt nyírderzsi polgármesterektõl lehet kérni.

A pályázatok elbírálása: a pályázati idõ lejárta utáni elsõ
együttes ülésen, de legkésõbb a pályázati idõ lejártát kö-
vetõ 30 napon belül.

Az állás 2008. január 1-jétõl tölthetõ be.
A pályázatot 2 példányban kell benyújtani. A borítékra

kérjük ráírni: „Körjegyzõi pályázat”.

Kiskõrös város jegyzõje
pályázatot hirdet

építéshatósági ügyintézõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló, módo-

sított 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet által elõírt
– egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, épí-

tõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki)
szakképzettség,

– fõiskolai szintû településmérnöki (városgazdasági
mérnöki) szakképzettség.

Ellátandó feladatok: a munkaköri leírásban, valamint az
osztályvezetõ által meghatározottak szerint végzi a jegyzõ
hatáskörébe tartozó kiemelt városi építésügyi igazgatási
feladatokat.

A pályázathoz csatolni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okira-

tok hiteles másolatát,
– szakmai önéletrajzot.

Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény, valamint a köztisztviselõk munkavégzésé-
nek, illetményének és egyéb juttatásainak szabályozásáról
szóló 20/1992. (XII. 17.) számú önk. rendelet alapján.

Az állás betöltésének kezdõ idõpontja: 2007. novem-
ber 1-jétõl határozott idõre, a jelenleg a munkakört betöltõ
személy gyed-, gyes-idejére.

A próbaidõ tartama 3 hónap.
A pályázat benyújtási határideje: a Belügyi Közlönyben

való megjelenést követõ 30. nap (2007. október 15.).
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-

idõt követõ 15 napon belül.
A pályázatokat Kiskõrös város jegyzõje részére (6200

Kiskõrös, Petõfi tér 1.) kell benyújtani.
A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni Kiskõrös város

jegyzõjénél lehet személyesen, illetve a (78) 311-122-es
telefonszámon.

Mátranovák Község Önkormányzatának
és Bárna Község Önkormányzatának

képviselõ-testületei
pályázatot hirdetnek

körjegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– államigazgatási fõiskolai vagy állam- és jogtudomá-

nyi egyetemi végzettség,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
– legalább 5 éves közigazgatási szakmai gyakorlat,
– legalább 2 éves közigazgatási vezetõi gyakorlat,
– saját gépkocsi és vezetõi engedély.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a körjegyzõség vezetésére vonatkozó szakmai elkép-

zeléseket,
– a végzettségeket, képzettségeket és a szakmai gya-

korlatot igazoló okiratok hiteles másolatát.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázatnak
a Belügyi Közlönyben történõ megjelenésétõl (2007. szep-
tember 20.) számított 30. nap.
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A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõ lejártát követõ 30 napon belül.

A körjegyzõi állás betölthetõ: a döntést követõen azon-
nal.

Bérezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. tv. szerint a körjegyzõre vonatkozó szabályoknak
megfelelõen.

Szolgálati lakást igény esetén biztosítani tudunk.
A pályázatot Mátranovák község polgármesteréhez kell

benyújtani: Földi Gyula polgármester, 3143 Mátranovák,
Petõfi út 1.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni a (32) 363-419-es
telefonszámon lehet.

Mélykút Nagyközség
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot ír ki
jegyzõi álláshely betöltésére

A munkakör a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. tv. 7–10. §-ai, valamint a helyi önkormányza-
tokról szóló 1990. évi LXV. tv. 36. § (1) bekezdése alapján
kerül betöltésre.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy teljeskö-

rûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fo-
kozat alapján adott mentesítés, vagy ezek hiányában a
közigazgatási szakvizsga egy éven belüli megszerzése,

– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.
Elõnyt jelent:
– közigazgatásban szerzett legalább 2 év vezetõi gya-

korlat,
– jogi szakvizsga,
– idegen nyelv ismerete (legalább középszint),
– számítógép-kezelõi ismeret.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó személyi adatait tartalmazó részletes szak-

mai önéletrajzot,
– iskolai végzettségét, szakképesítését tanúsító okira-

tok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

– nyilatkozatot az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi köte-
lezettség teljesítésének vállalásáról,

– adatkezelési nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbí-
rálásában részt vevõk a pályázat tartalmát megismerhetik.

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a
vonatkozó helyi rendelet és az egységes közszolgálati sza-
bályzat szabályai alapján.

A munkakör – a pályázat elnyerése esetén – 2008. ja-
nuár 1. napjától tölthetõ be. A kinevezés határozatlan idõre
szól.

A pályázatot zárt borítékban Mélykút nagyközség pol-
gármesteréhez (6449 Mélykút, Petõfi tér 1.) címezve,
„Pályázat jegyzõi munkakörre” jeligével ellátva kell be-
nyújtani.

Érdeklõdni a (77) 560-034-es telefonszámon lehet.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-

lönyben történõ megjelenést (2007. szeptember 20.) köve-
tõ 30. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat elbírálá-
sáról Mélykút Nagyközség Önkormányzatának Képvi-
selõ-testülete a pályázatbenyújtási határidõt követõ legkö-
zelebbi ülésén dönt. A pályázat elbírálását követõ 8 napon
belül a pályázatok egyidejû visszaküldésével minden pá-
lyázó írásbeli értesítést kap.

Nógrádsáp Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

és Legénd Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
körjegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi, vagy állam- és jogtudományi dok-

tori, vagy okleveles közigazgatási menedzserképesítés,
– két év közigazgatási gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– szakvizsga a jogszabályi feltételek szerint.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot, eddigi munkakörei-

nek, tevékenységeinek leírását,
– harminc napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget igazoló okirat másolatát,
– a körjegyzõi munkakör ellátásával kapcsolatos szak-

mai vezetési elképzeléseket.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. tv. szerint.
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A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ közzétételtõl számított 30. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
lejártát követõ 30 napon belül. Az állás 6 havi próbaidõ al-
kalmazásával az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

A pályázat benyújtásának helye: Nógrádsáp–Legénd
Körjegyzõség, 2685 Nógrádsáp, Hunyadi u. 7.

Rezi Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi álláshely betöltésére

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– végzettséget és szakvizsgát tanúsító okiratok hiteles

másolatát, illetve
– a képesítéshez szükséges tanulmányok folytatása

esetén a felsõfokú oktatási intézmény igazolását a tanul-
mányok folytatásáról,

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– polgármesteri hivatal vezetésével kapcsolatos szak-

mai elképzeléseket,
– nyilatkozatot a Ktv. 7. § (7) bekezdésében elõírt va-

gyonnyilatkozat-tételi kötelezettség – kinevezés esetén
történõ – teljesítésérõl.

Illetmény és egyéb juttatások a Ktv. elõírásai szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-

lönyben való (2007. szeptember 20.) megjelenéstõl számí-
tott 30. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
lejártát követõ elsõ testületi ülés.

Az elbírálás módja: írásos pályázat alapján, vagy sze-
mélyes meghallgatás után a képviselõ-testület dönt.

A jegyzõi munkakör betöltésének idõpontja: a pályázat
elbírálását követõ hónap elseje.

A pályázatot személyesen vagy postai úton lehet be-
nyújtani Rezi község polgármesteréhez: Cserép Gábor,
8373 Rezi, Kossuth u. 35.

Telefon: (83) 331-001, illetve (30) 993-4627.

Szervezeti rész

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
ALAPÍTÓ OKIRATA

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium
Támogatáskezelõ Igazgatósága

alapító okirata

Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.)
89. §-ának (1) és 90. §-ának (2) bekezdésében, valamint az
oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 2. § (2) bekez-
désének c) pontja alapján – az államháztartásért felelõs mi-
niszterrel egyetértésben – az

Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ
Igazgatósága

alapító okiratát módosítja, és az egységes szerkezetû ala-
pító okiratát az alábbiak szerint állapítja meg.

I. Általános rendelkezések

1. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatás-
kezelõ Igazgatósága (a továbbiakban: OKM Támogatás-
kezelõ) teljes jogkörrel rendelkezõ, önállóan gazdálkodó
központi költségvetési szerv.

2. A költségvetési szerv hivatalos neve: Oktatási és Kul-
turális Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatósága

3. Az intézmény rövid elnevezése: OKM Támogatáske-
zelõ

4. Hivatalos neve angol nyelven: Supportmanagement
Directorate of Ministry of Education and Culture

5. Székhelye: 1055 Budapest, Bihari János u. 5.

6. Telephelye: 1075 Budapest, Madách Imre u. 13–14.

7. Alapítója: oktatási miniszter

8. Alapítás kelte: 2001. május 18.

9. Felügyeleti szerve: Oktatási és Kulturális Miniszté-
rium
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II. Az OKM Támogatáskezelõ alaptevékenysége

1. a) Az oktatási és kulturális miniszter (a továbbiakban:
miniszter) által megjelölt költségvetési fejezeti kezelésû
elõirányzatok, programok és egyéb nemzetközi és közös-
ségi pénzforrások pályázati és más úton történõ felhaszná-
lásának elõkészítésével, lebonyolításával és ellenõrzésé-
vel kapcsolatos feladatok ellátása, különösen közoktatási
és integrációs, informatikai, felsõoktatási pályázatok lebo-
nyolításával kapcsolatos tevékenységekkel összefüggés-
ben. E tevékenysége körében a Hazai Finanszírozású Pá-
lyázatok Igazgatósága, mint részjogkörû költségvetési
egység, közremûködik a miniszter által megjelölt hazai
pénzforrások felhasználásában, továbbá külön rendelke-
zés szerint a PHARE-programmal összefüggõ pénzeszkö-
zök felhasználásában a megvalósuló programokkal össze-
függõ monitoring- és értékelési feladatok elvégzésében,
valamint külön utasítás szerint ellátja az egyes feladatok
koordinációját. Az Európai Uniós Társfinanszírozású Pá-
lyázatok Igazgatósága, mint részjogkörû költségvetési
egység közremûködik a Strukturális Alapok, így különö-
sen az Európai Szociális Alap és az Európai Regionális
Fejlesztési Alap programjaival kapcsolatos pénzeszközök,
valamint közösségi pénzforrásokból megvalósuló progra-
mokkal összefüggõ monitoring- és értékelési feladatok, il-
letve a 2007–2013-ig terjedõ programozási idõszak terve-
zési feladatainak ellátásában és külön utasítás szerint vég-
zi az egyes feladatok koordinációját.

b) A miniszter feladatkörébe tartozó mindazon tevé-
kenységekben történõ közremûködés, amelyek megvaló-
sítása nem igényli hatósági jogkör gyakorlását, és amelyek
jellegüknél fogva összefüggenek az a) pontban meghatá-
rozott feladatokkal.

2. Alapvetõ szakfeladat: 751724 Igazgatási célú intéz-
mények ellátó, kisegítõ szolgáltatásai

3. Szakágazati besorolás: 751417 A szakmai tevékeny-
séget irányító és kisegítõ igazgatási célú szolgáltatás

4. Az OKM Támogatáskezelõ alaptevékenysége a
TEÁOR szerinti megjelöléssel:

22.13 Idõszaki kiadvány kiadása
22.15 Egyéb kiadás
22.22 Máshova nem sorolt nyomás
22.25 Kisegítõ nyomdai tevékenység
22.33 Számítógépes adathordozó sokszorosítása
65.23 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés
67.13 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi kiegészítõ

tevékenység
72.30 Adatfeldolgozás
72.40 Adatbázis-tevékenység, online kiadás
74.12 Számviteli, adószakértõi tevékenység
74.13 Piac- és közvélemény-kutatás
74.14 Üzletviteli tanácsadás
74.15 Vagyonkezelés
75.14 Közigazgatást kiegészítõ szolgáltatás

III. Az OKM Támogatáskezelõ
vállalkozási tevékenysége

1. Az OKM Támogatáskezelõ vállalkozási tevékenysé-
get folytathat eszközeinek, szabad kapacitásainak haszno-
sítása érdekében, amely nem veszélyeztetheti az alaptevé-
kenységét és ebbõl fakadó kötelezettségei teljesítését. A
vállalkozási tevékenységébõl származó bevétel együttes
összege évenként nem haladhatja meg a költségvetés ter-
vezet összkiadása egyharmadát.

2. Az OKM Támogatáskezelõ vállalkozási tevékenysé-
ge keretében

a) számítástechnikai eszközökre és konfigurációjára,
valamint az ahhoz kapcsolódó szoftveralkalmazásra vo-
natkozó tanácsadó; szoftver-tervezési és programozási fel-
adatokkal kapcsolatos,

b) üzleti ügynöki, közvetítõi, vásárok, kiállítások és
kongresszusok szervezési feladataival kapcsolatos,

c) oktatói, titkári fordítói

tevékenységet végezhet.

3. Az OKM Támogatáskezelõ vállalkozási tevékenysé-
ge a TEÁOR szerinti megjelöléssel:

72.10 Hardver-szaktanácsadás
72.21 Szoftverkiadás
72.22 Egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás
72.60 Egyéb számítástechnikai tevékenység
74.11 Jogi tevékenység
74.85 Titkári, fordítói tevékenység
74.87 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgálta-

tás
80.42 Máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás

4. A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalko-
zási tevékenységek kiadásait az alaptevékenységektõl el-
különítetten kell megtervezni és elszámolni.

IV. Az OKM Támogatáskezelõ mûködése

1. Az OKM Támogatáskezelõ élén a fõigazgató áll, akit
pályázat útján, határozott idõre, a miniszter – a
2007–2013. programozási idõszakban az Európai Regio-
nális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és
a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásá-
nak alapvetõ szabályairól és felelõs intézményeirõl szóló
255/2006. (XII. 8.) Korm. rendeletben meghatározottak
szerint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség egyetértésével –
bíz meg magasabb vezetõi beosztás ellátásával, illetõleg
vonja vissza a megbízását (szükség esetén nevezi ki és
menti fel), valamint gyakorolja felette az egyéb munkálta-
tói jogokat.

2. A fõigazgató munkáját igazgatók és a gazdasági ve-
zetõ segítik. Az OKM Támogatáskezelõ gazdasági szerve-
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zetének vezetõjét az államháztartás mûködési rendjérõl
szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. § (1) bekez-
dése alapján a fõigazgató javaslatára a miniszter határozat-
lan idõre bízza meg, valamint vonja vissza megbízását
(szükség esetén nevezi ki és menti fel). Felette az egyéb
munkáltatói jogokat a fõigazgató gyakorolja. A részjogkö-
rû költségvetési egységek élén igazgatók állnak. Felettük a
munkáltatói jogokat a fõigazgató gyakorolja.

3. Az OKM Támogatáskezelõ fõigazgatója és alkalma-
zottai munkajogi szempontból a közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a közalkalmazot-
tak jogállását érintõ kérdésekrõl szóló 30/2000. (X. 11.)
OM rendelet hatálya alá tartoznak.

4. Az OKM Támogatáskezelõnél foglalkoztatottak fe-
lett a munkáltatói jogokat – a jogszabályok és a jelen Ala-
pító Okirat rendelkezéseinek a figyelembevételével – a fõ-
igazgató gyakorolja. Egyes munkáltatói jogok – a kineve-
zés, felmentés és vezetõi megbízás, visszavonás kivételé-
vel – a szervezeti és mûködési szabályzatban (a továbbiak-
ban: SZMSZ) foglaltak szerint, más vezetõ beosztású köz-
alkalmazottakra átruházhatók.

5. Az OKM Támogatáskezelõ szervezeti felépítését és
mûködésének rendjét, a részjogkörû szervezeti egységek
feladatainak ellátási rendjét, a vezetõk közötti feladatmeg-
osztást, a belsõ és külsõ kapcsolatokra vonatkozó további
jogszabályok által elõírt rendelkezéseket az SzMSz hatá-
rozza meg. A fõigazgató köteles az SzMSz-t és mellékle-
teit, továbbá annak módosításait az Alapító Okirat hatály-
ba lépését követõ 60 napon belül elkészíteni és a minisz-
terhez jóváhagyás céljából felterjeszteni.

6. Az OKM Támogatáskezelõ alaptevékenységét az
Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban:

OKM) belsõ szabályzata szerint jóváhagyott munkaterv
alapján végzi.

V. Az OKM Támogatáskezelõ gazdálkodása

1. Az OKM Támogatáskezelõ önállóan gazdálkodó, az
elõirányzatok feletti jogosultság szempontjából teljes jog-
körrel rendelkezõ központi költségvetési szerv, amelynek
költségvetése az OKM fejezetén belül elkülönítetten sze-
repel.

2. A Hazai Finanszírozású Pályázatok Igazgatósága és
az Európai Uniós Társfinanszírozású Pályázatok Igazgató-
sága részjogkörû költségvetési egységek.

3. Az OKM Támogatáskezelõ feladatainak ellátásához
rendelkezésre álló vagyon az állam tulajdonában áll,
amellyel kapcsolatban – Kincstári Vagyoni Igazgatóság-
gal kötött megállapodásban foglaltak szerint – gyakorolja
a vagyonkezelõi jogokat.

VI. Záró rendelkezések

Jelen alapító okirat 2007. július 1-jén lép hatályba,
ezzel egyidejûleg a 2006. december 28-án kelt,
OKM-16.453-1/2006. ügyiratszámú alapító okirat hatályát
veszti.

Budapest, 2007. július 18.

Ügyiratszám: 15971/2007.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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ÁLLAMI VAGYON HASZNOSÍTÁSA

A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (1024 Budapest, Fényes Elek u. 7–13. szám, a továbbiakban: kiíró)
a kincstári vagyonnal való gazdálkodásról szóló 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet vonatkozó fejezetei alapján

nyilvános pályázat

keretében hasznosítja a Magyar Állam tulajdonában és a kiíró vagyonkezelésében lévõ Vecsés, 0292/47. és 284/16.
hrsz.-ú, ingatlant.

Pályázat beadásához az ajánlatkérési dokumentációt meg kell vásárolni, melynek összege 10 000 Ft, „Alcska” jelige
megjelölésével, a kiíró Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01465488-00000000 számú számlájára kell átutal-
ni, úgy hogy az ajánlatkérési dokumentáció csak a befizetést követõen váltható ki.

A pályázat elbírálása során az értékelési szempontok a következõk:
Az kiírónak megajánlott díjak mértéke: 100%
Ezen belül:
Egyszeri használatbavételi díj: 70%
Fix éves díj: 20%
Forgalomarányos díj: 10%

Az értékelés során a legkedvezõbb ajánlati elem 10 pontot kap, a többi ajánlat ajánlati elemének pontszáma a vizsgált
ajánlati elemnek a legkedvezõbb ajánlati elemhez mért értékarányosításával számolható.

Használatba adás fontosabb feltételei:
A kiíró az ajánlatkérési dokumentációnak megfelelõen 25 éves idõtartamra vonatkozó földhasználati szerzõdést köt a

nyertes ajánlattevõvel, aki ez alapján egyszeri használatbavételi díjat, éves fix díjat illetve forgalomarányos díjat köteles
fizetni.

A pályázati ajánlatok beadásának módja:
A pályázati ajánlatokat a kiíró által rendelkezésre bocsátott ajánlatkérési dokumentáció alapján nyújtják be az ajánlat-

tevõk a kiírónál, az 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7–13., 430. szám alatti helyiségben.
Az ajánlati biztosíték mértéke 6 millió forint.
A pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban, az ajánlatkérési dokumentációban elõírtaknak megfelelõen,

4 példányban (1 eredeti és 3 másolati példányban), magyar nyelven, személyesen, illetve meghatalmazott útján a kiírónál
a 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7–13., 430. szám alatti helyiségben kell benyújtani úgy, hogy az ajánlat az ajánlattételi
határidõn belül a kiíróhoz megérkezzék.

Ajánlattételi határidõ:

2007. november 7. 10 óra.

Kötelezõen vállalt ajánlati kötöttség: az ajánlattételi határidõ lejártának napját követõ 90 naptári nap. Amennyiben a
pályázó ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy ha a szerzõdés megkötése a nyertes pályázónak fel-
róható, vagy érdekkörében felmerülõ más okból hiúsul meg, az ajánlati biztosítékot elveszti. A pályázó az ajánlati bizto-
sítékot elveszti akkor is, ha a már megkötött szerzõdés a pályázónak felróható, vagy érdekkörében felmerülõ más okból
hiúsul meg.
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A pályázati ajánlatok elbírálása, vagy tárgyalásra kitûzése (az ajánlatmódosításra való felhívás) az ajánlattételi határ-
idõ lejártát követõ 30 naptári napon belül történik, mely idõtartamot a kiíró egy alkalommal legfeljebb további 30 naptári
nappal meghosszabbíthat. Ennek függvényében az ajánlati kötöttség idõtartama is 30 nappal meghosszabbodik.

A kiíró az elbírálási határidõ – 2007. november 30. – lejártát követõ 15 naptári napon belül írásban tájékoztatja a pá-
lyázókat a pályázati eljárás eredményérõl.

A kiíró fenntartja jogát, hogy
1. a nyertes pályázó visszalépése esetén a pályázat soron következõ helyezettjével szerzõdést kössön,
2. a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa,
3. pályázati felhívását az ajánlattételi határidõ elõtt visszavonja, melyrõl a pályázati felhívás közlésével megegyezõ

helyeken az ajánlattételi határidõ lejárta elõtt hirdetményt tesz közzé,
4. szükség esetén írásban kiegészítõ információkat, illetve hiánypótlást kérjen azzal, hogy az ajánlattevõ írásbeli vála-

sza semmilyen formában nem eredményezheti a pályázat lényeges tartalmi elemeinek megváltoztatását.

A pályázatot követõ tárgyalás során a pályázók ajánlataikat módosíthatják, azzal, hogy a korábban megajánlott díjak
nem csökkenthetõk, és a módosított ajánlatnak is meg kell felelnie a pályázati felhívásban meghatározott valamennyi
feltételnek.

Érvényes a pályázati ajánlat, ha:
1. azt a pályázati felhívásban meghatározott, illetve szabályszerûen meghosszabbított ajánlattételi határidõben

nyújtották be,
2. a pályázó az ajánlati biztosítékot az elõírásoknak megfelelõen bocsátotta rendelkezésre,
3. a pályázó a pályázatot szabályszerûen aláírta (gazdasági társaság esetén cégszerû aláírás),
4. az ajánlatkérési dokumentációban elõírtakat teljesíti.

Ugyanazon dokumentumra vonatkozóan egyszeri hiánypótlásra van lehetõség, a pótolt dokumentumra vonatkozóan
nincs lehetõség ismételt hiánypótlásra.

Érvénytelen a pályázati ajánlat, ha az érvényességi feltételek bármelyikének részben vagy egészben a hiánypótlást kö-
vetõen sem felel meg.

Ha az ajánlattevõ, vagy az érdekkörébe tartozó más személy a pályázat titkosságát megsérti, a kiíró az ajánlatát ér-
vénytelennek nyilvánítja.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás a kiírónál kérhetõ:
dr. Bardóczky Viktor, telefon: 336-8159.

KINCSTÁRI VAGYON BÉRBEADÁSA

A Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (KÖDU-KÖVIZIG 8000 Székesfehérvár, Balatoni
út 6.), mint kiíró (a továbbiakban: kiíró), a kincstári vagyonnal való gazdálkodásról szóló 58/2005. (IV. 4.) Korm. rende-
let 17. §-a alapján

nyilvános pályázat

útján bérbe adja a vagyonkezelésében lévõ, Székesfehérvár, Horvát István utcai bejárattal rendelkezõ alábbi ingatlano-
kat:

1. számú ingatlan: Bekerített, Székesfehérvár 6113/11. hrsz.-on nyilvántartott, 2307 m2 nagyságú terület, a rajta lévõ
596 m2 alapterületû fõépülettel és 144 m2 alapterületû melléképülettel, továbbá a Székesfehérvár 6113/9. hrsz.-on nyil-
vántartott belsõ szervízút 828 m2 nagyságú területrészével.
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2. számú ingatlan: Székesfehérvár 6113/12. hrsz.-on található, kerítés által határolt, 1056 m2 nagyságú terület, a rajta
lévõ 231 m2 alapterületû épülettel.

Az ingatlanok együtt, vagy külön-külön is bérbe vehetõk.

Abban az esetben, ha az ingatlanok külön kerülnek bérbeadásra az 1. számú ingatlan bérlõjének biztosítani kell a Hor-
vát István utca felõli bejárat használatát, a vele szomszédos 2. számú ingatlan használója számára.

Kiíró az ingatlanok fûtésszolgáltatását nem tudja biztosítani, a fûtésrendszer kiépítése, illetve átalakítása a nyertes pá-
lyázó feladata. Az ingatlanok gázellátásának lehetõsége adott.

A vagyontárgyakat jelenleg az alábbi célokra használják:
1. számú ingatlan: gépjármû-bemutató szalon és szerviz
2. számú ingatlan: motorkerékpár-bemutató szalon és szerviz

A bérlemények hasonló célra, vagy egyéb, nem jelentõs zavaró hatású gazdasági tevékenység végzésére vehetõk
igénybe.

A bérlet idõtartama: 2008. január 1-jétõl 10 év.

Az 1. számú ingatlan bérleti díja legalább: 390 000 Ft/hó + áfa.
A 2. számú ingatlan bérleti díja legalább: 130 000 Ft/hó + áfa.

Az 1. számú ingatlan esetében az ajánlati biztosíték: 39 000 Ft.
A 2. számú ingatlan esetében az ajánlati biztosíték: 13 000 Ft.

A bérletre vonatkozó pályázati ajánlatokat magyar nyelven, az ajánlattételi határidõn belül, zárt, név-, illetve cégjel-
zés nélküli borítékban, „Bérlet Horvát István utca” jelige feltüntetésével, 3 példányban a Közép-dunántúli Környezetvé-
delmi és Vízügyi Igazgatóságnál (8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6. I/113. titkárság) kell benyújtani személyesen,
vagy meghatalmazott útján.

Ajánlattételi határidõ:

A Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjében való megjelenést követõ 30. naptári nap 10 óra.

Amennyiben ez munkaszüneti nap, akkor az ezt követõ elsõ munkanap 10 óra.
(A 30 napba a megjelenés napja nem számít bele.)

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
– az ajánlattevõ adatait (név, cég neve, cég képviselõje; lakcím, székhely, levelezési cím; személyi azonosító, statiszti-

kai azonosító),
– a havi bérleti díj megjelölését ingatlanonként,
– az ajánlattevõ nyilatkozatát, hogy ingatlanonként a háromhavi óvadék (kaució) megfizetésén felül hány havi óvadék

megfizetését vállalja
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy egy évnél régebben lejárt köztartozása (adó-, vám-, tb-járulék és egyéb, az állam-

háztartás más rendszereivel szemben fennálló kötelezettsége) nincs,
– az ingatlan tervezett hasznosításának felvázolását,
– az ajánlati biztosíték megfizetését igazoló bizonylatot, vagy banki igazolást.

A pályázatok rangsorolásánál alkalmazott értékelési szempontok:
– a megajánlott bérleti díj (80-as súlyszámmal),
– a megajánlott óvadék (20-as súlyszámmal).
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Amennyiben a pályázó minkét ingatlan vonatkozásában pályázik, pályázatában világosan elkülöníthetõ módon kell
pályázni az 1. számú, illetve a 2. számú ingatlan bérbevételére. Vagyis a pályázaton belül az egyes ingatlanok bérbevéte-
lére benyújtott részek önálló pályázatként funkcionálnak.

A kiíró ennek megfelelõen ingatlanonként külön-külön végzi el a beérkezett pályázatok kiértékelését, és ingatlanon-
ként külön-külön köt szerzõdést a legmagasabb pontszámot elérõ pályázókkal.

Azonos pontszám esetén a kiíró – közjegyzõ jelenlétében történõ – sorsolással dönt a nyertes ajánlat felõl.

A pályázaton való részvétel feltétele az ingatlanokra vonatkozó pályázati dokumentációk megvásárlása, melyek in-
gatlanonként 3000 Ft + áfa vissza nem térítendõ ellenértékért vehetõk át kiíró pénztárában, a pályázati felhívás napjától a
pályázati felhívás leadásának napjáig.

A pályázati eljárással kapcsolatban további felvilágosítás, valamint az ingatlan megtekintésérõl információ a kiíró
gondnokságán kérhetõ személyesen, vagy telefonon [tel.: (22) 315-370].

Az ajánlati biztosítékot a pályázó a kiíró Magyar Államkincstárnál vezetett 10029008-01712041 számú számlájára a
pályázat benyújtását megelõzõen köteles befizetni.

Ezt az összeget a kiíró a pályázati felhívás visszavonása, az eljárás eredménytelenségének megállapítása esetén, illet-
ve – az ajánlat elbírálását követõen – a nem nyertes ajánlattevõnek 15 munkanapon belül visszafizeti. Az ajánlati biztosí-
ték után kiíró kamatot nem fizet. Az ajánlati biztosíték a nyertes ajánlattevõ esetében a bérleti díjba beszámításra kerül.

A pályázati ajánlatok bontása az ajánlattételi határidõ lejártának napján kiíró fenti címén 10.30 órakor történik köz-
jegyzõ jelenlétében.

Az elbírálási határidõ az ajánlattételi határidõ lejártát követõ 5 naptári nap. A kiíró a pályázati ajánlatok elbírálására
vonatkozó döntésrõl 10 naptári napon belül írásban tájékoztatja az ajánlattevõket.

A nyertes ajánlattevõvel bérleti szerzõdést a kiíró a döntés meghozataláról szóló értesítés kézhezvételétõl számított
30 napon belül köti meg.

A nyertes ajánlattevõ legalább 3 hónapi bérleti díjnak megfelelõ értékû óvadék, valamint az elsõ havi bérleti díj megfi-
zetését követõen jogosult a bérlemény birtokába lépni.

A pályázat kiírója fenntartja jogát, hogy:
– a nyertes ajánlattevõ visszalépése esetén jogosult a pályázat soron következõ helyezettjével szerzõdést kötni,
– a pályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa,
– pályázati felhívását az ajánlattételi határidõ elõtt visszavonja, melyrõl a pályázati felhívás közlésével megegyezõ

helyeken az ajánlattételi határidõ lejárta elõtt hirdetményt tesz közzé,
– az ajánlattevõtõl technikai-formai kérdésekben írásban felvilágosítást kérhet annak elõrebocsátásával, hogy az aján-

lattevõ ezzel kapcsolatos írásbeli válasza semmilyen formában nem eredményezheti a pályázati ajánlatban megfogalma-
zott feltételek olyan változását, amely az értékelés során a beérkezett ajánlatok sorrendjét módosíthatná.

Érvénytelen a pályázati ajánlat, ha:
– azt a pályázati felhívásban meghatározott, illetve szabályszerûen meghosszabbított ajánlattételi határidõ lejárta után

nyújtották be,
– olyan ajánlattevõ nyújtja be, aki a kiíróval, illetve a KVI-vel szemben korábbi fizetési kötelezettségét nem

teljesítette,
– az ajánlattevõ nem csatolta arról szóló nyilatkozatát, hogy nincs köztartozása (adó-, vám-, tb-járulék és egyéb, az ál-

lamháztartás alrendszereivel szemben fennálló fizetési kötelezettsége),
– az ajánlattevõ a biztosítékot nem, vagy nem az elõírásoknak megfelelõen bocsátotta rendelkezésre,
– az ajánlattevõ a pályázatot nem írta alá (gazdasági társaság esetén cégszerû aláírás),
– egyéb, a pályázati felhívásban elõírt feltételnek nem felel meg.

Eredménytelen a pályázati eljárás, ha:
– nem érkezett pályázati ajánlat,
– kizárólag érvénytelen ajánlatok érkeztek,
– egyik ajánlattevõ sem tett a pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelõ ajánlatot,
– a kiíró az eljárás érvénytelenítésérõl döntött, vagy eredménytelennek nyilvánította.
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KINCSTÁRI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSE

A Tolna Megyei Rendõr-fõkapitányság (7100 Szekszárd, Mészáros L. u. 19–21.) a kincstári vagyonnal való gazdál-
kodásról szóló 58/2005. (IV. 4.) kormányrendeletben meghatározottak alapján

nyilvános árverés

keretében, egyenként, összesen 16 db használatból ideiglenesen kivont, alábbiakban felsorolt jármûvet értékesít.

Sor-
szám

Típus Futott km Évjárat Kikiáltási ár

1. LADA NIVA 1.7i 126 346 2000 403 000

2. LADA NIVA 1.7i 107 043 2000 434 000

3. LADA NIVA 1.7i 224 036 2000 321 000

4. LADA NIVA 1.7i 119 040 2000 404 000

5. SKODA OCTAVIA 1.6i Combi 204 622 2003 778 000

6. SKODA OCTAVIA 1.6i Combi 218 107 2003 726 000

7. SKODA OCTAVIA 1.6i Combi 202 437 2003 650 000

8. SKODA OCTAVIA 1.6i Combi 197 391 2003 695 000

9. SUZUKI SWIFT SEDAN 1.3i GC 224 565 2002 323 000

10. OPEL ASTRA G 1.6 262 837 2002 553 000

11. OPEL ASTRA 1.6. GL 237 127 1997 324 000

12. VW TRANSPORTER KAST W 2.5D 224 036 1994 454 000

13. LADA NIVA 1.7i 138 743 2000 305 000

14. FORD ESCORT TURNIER 1.3 369 532 1991 40 000

15. VW T4 SYNCRO 2.5D 223 819 1997 530 000

16. VW TRANSPORTER T4 153 633 1993 468 000

Kikiáltási ár összesen: 7 408 000 Ft.
Az árverés helye: 7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 2.

Az árverés ideje:

2007. október 25. 10 óra.

Az elsõ árverés sikertelensége esetén a második árverés idõpontja: 2007. október 26. 10 óra.
A gépjármûvek elõzetesen megtekinthetõek 7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 2. alatt az árverés napján 8 órától 10 óráig.

A részvételi szándékot és a résztvevõk személyi adatait, illetve vállalkozás esetén a 30 napnál nem régebbi eredeti,
vagy hiteles cégkivonatot az aláírási címpéldányt, szükség esetén a jelenlevõ képviselõ személyére kiállított megbízást
az árverés kezdete elõtt le kell adni.

Az árverés közjegyzõ jelenlétében történik. Az értékesítésére kerülõ gépjármûvek csak a vételár kiegyenlítése után
kerülhetnek vevõ birtokába, annak elszállítása a vevõ költségén történik. A vételár megfizetésének hitelt érdemlõ módon
való bizonyításától számított 1 munkanapon belül köteles a vevõ azokat elszállítani, azon túl tárolási költséget kell
fizetnie.

Árverésen csak az 50 000 Ft árverési elõleget helyszínen befizetõ személy vehet részt, mely összeg a vételárban beszá-
mításba kerül, a nem nyertes árverezõ részére az árverési elõleg az árverés napján visszafizetésre kerül.
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A vételár megfizetése: az árverés napján a helyi postán befizetett készpénzátutalási megbízással történik. Az árveré-
sen a licitálás során a vételár 10 000 Ft összegekkel emelkedik.

Az árverés lefolyásának egyéb részletes szabályait a kiíró az árverés helyszínén ismerteti. Személyesen, illetve gazda-
sági társaságok esetén a cég nevében kötelezettségvállalásra jogosult személy árverezhet. Az árverés levezetõjének
közeli hozzátartozója nem árverezhet.

Az értékesítendõ gépjármû-alkatrészekrõl és az árveréssel kapcsolatos eljárásról, továbbá a megtekintés részletes fel-
tételeirõl bõvebb információ Horváth Ferenc r. alezredes gépjármûalosztály-vezetõtõl kérhetõ [tel.: (74) 501-120].

A Szombathelyi Határõr Igazgatóság (9700 Szombathely, Söptei u. külsõ, a továbbiakban: árvereztetõ) a kincstári
vagyon gazdálkodásáról szóló 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései alapján

árverés

útján értékesíti a Határõrség Országos Parancsnokság tulajdonában és az árvereztetõ vagyonkezelésében lévõ alábbi
vagyonelemet.

Típus Évjárat Darab Kialakítása
Kikiáltási
ár/darab

(bruttó Ft)
Áfa Ft

1. MERCEDES VITO 1997 1 közúti mikrobusz 588 000 117 600

2. VW T-4 1,9 TD KOMBI 1998 1 közúti mikrobusz 720 000 144 000

3. VAZ 21214 2000 1 terepjáró személygépkocsi 389 000 77 800

4. VAZ 21214 2000 1 terepjáró személygépkocsi 440 000 88 000

5. VAZ 21214 2000 1 terepjáró személygépkocsi 439 000 87 800

6. VAZ 21214 2000 1 terepjáró személygépkocsi 488 000 97 600

7. VAZ 21214 2000 1 terepjáró személygépkocsi 409 000 81 800

8. VAZ 21214 2000 1 terepjáró személygépkocsi 413 000 82 600

9. VAZ 21214 2000 1 terepjáró személygépkocsi 433 000 86 600

10. Simson S 51/B 1988 2 motorkerékpár 25 000 5 000

11. Simson S 51/B 1989 7 motorkerékpár 25 000 5 000

12. Lakókocsi 1986 1 közúti 80 000 16 000

Árverési elõleg (ajánlati biztosíték) összege: A tízezer forintra lekerekített kikiáltási ár 10%-a.
Licit az 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdése szerint.

A gépjármûvek egyenkénti árverésen kerülnek értékesítésre.

Az árverés idõpontja:

2007. október 26-án 9 óra.

Az árverés helye: Szombathelyi Határõr Igazgatóság, Telephely 9700 Szombathely, Söptei u. külsõ.
Az árverésre jelentkezés ideje: az árverezõnek személyesen, vagy képviselõje útján 2007. október 26-án 8.30 óráig

kell jelentkeznie az árverésen való részvételre.
Az árverési eljárással kapcsolatban, valamint a gépjármûvek 2007. október 16–18-ig 8–12 óra között történõ megte-

kintésének lehetõségérõl felvilágosítás kérhetõ: Szombathelyi Határõr Igazgatóság (9700 Szombathely, Söptei u. külsõ)
Horváth Ferenc hõr. mérnök õrnagytól tel.: (06-94) 311-240/7350, vagy Mesics Ferenc közalkalmazottól, tel: (06-94)
311-240/7360.
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Az árverés közjegyzõ jelenlétében történik. Az árvereztetõ az árverés megkezdésekor ismerteti az árverés részletes
feltételeit.

A jelentkezés feltételei:
– személyazonosság igazolása, képviselet esetén közjegyzõ által hitelesített okiratba foglalt meghatalmazás bemuta-

tása, illetve annak átadása;
– gazdasági társaság nevében történõ részvétel esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat vagy a bejegyeztetés folya-

matba tételét igazoló cégeljárási igazolás, eredeti vagy hitelesített másolatú aláírási címpéldány átadása;
– az árverezõ írásbeli nyilatkozata arról, hogy nincs 6 hónapnál régebben lejárt köztartozása (adó-, vám-, társadalom-

biztosítási járulék és egyéb az államháztartás alrendszereivel szemben fennálló fizetési kötelezettsége);
– igazolás bemutatása arról, hogy az árverezõ az árverési elõleget (ajánlati biztosítékot) az adott árverési tétel árverési

idõpontját megelõzõen készpénzben befizette az árvereztetõ Szombathely, Söptei u. külsõ alatti pénztárába.

Egyéb feltételek:
Minden egyes árverési tételre külön kell jelentkezni és az árverési elõleget befizetni.
Az árverési elõleg (ajánlati biztosíték) a vételárba beszámít. Az árvereztetõ a nem nyertes árverezõ részére az árverési

elõleget (ajánlati biztosítékot) az árverés napján visszafizeti.
Az árverési elõleg (ajánlati biztosíték) után az árvereztetõ költséget nem számít fel, kamatot nem fizet.
A vételár megfizetése az árverést követõen megkötendõ szerzõdés alapján 2007. október 26-án postai feladóvényen,

vagy bankszámlára történõ átutalással történhet.
Az árvereztetõ fenntartja jogát arra, hogy az árverést eredménytelennek nyilvánítsa.
Az árvereztetõ fenntartja a jogot arra, hogy a nyertes árverezõ visszalépése esetén az árverés soron következõ helye-

zettjével kössön szerzõdést.
Az árvereztetõ fenntartja a jogot arra, hogy az árverési hirdetményt az árverés idõpontját megelõzõen visszavonja,

melyrõl a hirdetmény közlésével megegyezõ helyeken újabb hirdetményt tesz közzé.
A tulajdonszerzési korlátozásba ütközõ szerzõdés semmis.

A Nyírbátori Határõr Igazgatóság (4300 Nyírbátor, Bocskai u. 2. – továbbiakban: kiíró) az 58/2005. (IV. 4.) kor-
mányrendelet alapján

nyilvános árverésen

az alábbi használatból kivont gépjármûveit értékesíti:

I. csoport:
1 db Suzuki 1,3 szgk. (évj.: 2001)
1 db Suzuki 1,3 szgk. (évj.: 2001)
1 db VW-Golf 1,9 szgk. (évj.: 1995)
kikiáltási ára: 853 000 Ft

II. csoport:
4 db VAZ 21214 tj. szgk. (évj.: 2000)
kikiáltási ára: 1 570 000 Ft

III. csoport:
3 db VAZ 21214 tj. szgk. (évj.: 2000)
1 db VW-T-4 mikrobusz (évj.: 1994)
kikiáltási ára: 1 528 000 Ft

IV. csoport:
6 db Honda 125 XL mkp. (évj.: 1994/1995)
kikiáltási ára: 320 000 Ft

Az árak az áfát tartalmazzák.
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Az árverés helyszíne: Nyírbátori Határõr Igazgatóság, 4300 Nyírbátor, Bocskai u. 2.

Az árverés idõpontja:

2007. október 26-án 9 órakor.

Az árverésre jelentkezés helye: Nyírbátori Határõr Igazgatóság színházterme.
A jelentkezés határideje: az árverezni szándékozók regisztrálásának befejezéséig.

Jelentkezés feltételei:
– személyazonosság igazolása vagy meghatalmazás bemutatása,
– gazdasági társaság nevében történõ részvétel esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat, vagy a bejegyeztetés folya-

matba tételét tanúsító cégeljárási igazolás átadása,
– csoportonként 100 000 Ft, bánatpénzként történõ befizetése az árverezés helyszínén.

A bánatpénz az árverés nyertesénél a vételárba beszámít és foglalóként funkcionál, a többi résztvevõnek az árverést
követõen azonnal visszafizetésre kerül.

A kiíró az árverés nyertesével 3 munkanapon belül szerzõdést köt. A szerzõdés aláírásával egy idõben átadásra kerül a
jármûvek ellenértékét tartalmazó készpénz-átutalási megbízás, melyet nyírbátori postahivatalban kell befizetni.

A befizetés igazolását követõen a megvásárolt gépkocsi elszállítható. Amennyiben a gépkocsi nem kerül elszállításra
a szerzõdéskötés napján, tárolási költségként 500 Ft + áfa/nap/jármû díjat köteles fizetni a vásárló.

Amennyiben az adás-vételi szerzõdés megkötése a nyertes számára felróhatóan bármilyen okból meghiúsul, illetve a
vételár az adás-vételi szerzõdésben meghatározott idõpontig egy összegben nem kerül kifizetésre, úgy a befizetett
bánatpénz összege a kiírót illeti meg.

A nyertes visszalépése esetén a kiíró az árverésen második legkedvezõbb ajánlatot adó helyezettel köt szerzõdést.
Az árverés közjegyzõ jelenlétében zajlik.
A gépjármûvek megtekinthetõk az árverés helyszínén 2007. október 25-én, 8 órától 14 óráig, illetve az árverezés nap-

ján, az árverezés kezdetéig.
Az árveréssel kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ kizárólag munkanapokon 7.30 órától 16 óráig, Tóth Ferenc

századostól a (06-42) 510-574/73-60 vagy a (06-42) 281-277/73-60 mell. telefonszámon.

A Határõrség Országos Parancsnokság megbízása alapján a Nagykanizsai Határõr Igazgatóság meghirdeti a felet-
tes szerv tulajdonát képezõ az igazgatóság üzemeltetésében lévõ, alábbi gépjármûveit:

Csoportok Gyártmány Kategória Gyártási év
Km-teljesít-

mény
Kik. ár E Ft

(bruttó)

I. csoport FORD 9 D KU. MBUSZ 1996 388 425 1680

MITSUBISHI L300 4 WD TJ. MBUSZ 1998 190 270

MITSUBISHI L300 4 WD TJ. MBUSZ 1998 342 087

VW T-4 1,9 TD KOMBI KU. MBUSZ 1994 451 356

II. csoport SUZUKI 1,3 KU. SZGK 2001 153 093 1225

SKODA FELICIA 1,3 KU. SZGK 1997 132 211

SKODA FELICIA 1,3 KU. SZGK 1997 271 549

VAZ 21214 (Niva 1,7) TJ. SZGK 2000 59 758

III. csoport SKODA FELICIA 1,3 KU. SZGK 1997 139 250 1210

SKODA FELICIA 1,3 KU. SZGK 1997 86 151

VAZ 21214 (Niva 1,7) TJ. SZGK 2000 38 529

VW GOLF 1,9D KU. SZGK 1995 276 402
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Csoportok Gyártmány Kategória Gyártási év
Km-teljesít-

mény
Kik. ár E Ft

(bruttó)

IV. csoport SKODA FELICIA 1,3 KU. SZGK 1997 204 890 767

SKODA FELICIA 1,3 KU. SZGK 1997 175 209

SKODA FELICIA 1,3 KU. SZGK 1997 159 440

VW GOLF 1,3 KU. SZGK 1991 198 763

VI. csoport Skoda Octavia Tour 1,9 PDTDI KU. SZGK 2007 2 143 1720

Az árverés idõpontja és helyszíne:

2007. október 25. 10 óra,

8800 Nagykanizsa, Erdész u. 26.

Árverésre történõ regisztráció: 2007. október 25. 9.30-tól 10 óráig.

Az árverésen el nem kelt gépjármûvek újbóli árverezésének idõpontja (2. forduló):
2007. október 25. az 1. forduló lezárása után 30 perccel.

Az árverésen való részvétel feltételei:

Személyazonosság igazolása, képviselet esetén közjegyzõ által hitelesített okiratba foglalt meghatalmazás bemutatá-
sa. Gazdasági társaság nevében történõ részvétel esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat, vagy a bejegyeztetés folya-
matba tételét igazoló cégeljárási igazolás, eredeti, vagy hitelesített másolatú aláírási címpéldány bemutatása. Az árvere-
zõ az árverésen való részvételért az árverés helyszínén és idõpontjában árverési elõleget (ajánlati biztosítékot) köteles fi-
zetni. Az árverési elõleg összege gépjármûcsoportonként bruttó 200 000 Ft, azaz kettõszáz 00/100 forint. A befizetett ár-
verési elõleg után az igazgatóság költséget nem számít fel, kamatot nem fizet. Az árverési elõleg a nem nyertes árverezõk
részére az árverés napján visszafizetésre kerül. Minden egyes árverési tételre külön kell jelentkezni és az árverési elõle-
get befizetni.

A fizetés módjára és a szerzõdéskötésre vonatkozó elõírások: az árverés nyertese által az adott gépjármûre befizetett
árverési elõleg összege a vételárba beszámításra kerül.

A fennmaradó vételárat a gépjármû átadása elõtt, de legkésõbb 3 munkanapon belül tartozik az árverezõ az igazgató-
ság számlájára (banki átutalás, készpénz vagy postai csekk útján) befizetni. Az igazgatóság a nyertes árverezõvel az ár-
verést követõen, de legkésõbb 5 munkanapon belül szerzõdést köt.

Amennyiben a nyertes árverezõ a szerzõdéskötésre a hirdetményben elõírt határidõ alatt a szerzõdést neki felróható
okokból nem köti meg, ez a jogügylettõl történõ visszalépését jelenti, amelynek következtében a befizetett árverési elõ-
leget elveszti és felelõs a szerzõdéskötés meghiúsulásából az árvereztetõt ért károkért, továbbá viselni köteles az
árvereztetõ ebbõl fakadó költségeit.

Az árveréssel kapcsolatban további információt szolgáltató személy neve, telefonszáma: Bocskor András hõr. mk. õr-
nagy, mûszaki osztályvezetõ: (06-93) 537-362, (06-30) 204-8847.

A jármûvek árverés elõtti megtekintésének helye és idõpontja: Nagykanizsai Határõr Igazgatóság székhelye: Nagyka-
nizsa, Erdész u. 26. Ideje: 2007. október 18. 9–15 óra között és az árverés napján 8–10-ig.

A szerzõdéskötésben meghatározott elszállítási határidõ utáni tárolási díja naponként a gépjármû vételárának 0,5%-a
+ 20% áfa.

Az árvereztetõ fenntartja a jogot arra, hogy az árverést eredménytelennek nyilvánítja.
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A Miskolci Határõr Igazgatóság (3501 Miskolc, Szeles út 73.) továbbiakba árvereztetõ, az 58/2005. (IV. 4.) kor-
mányrendelet, valamint a 30/2001 (BK. 13.) BM utasítás vonatkozó rendelkezései alapján közjegyzõ jelenlétében,

nyilvános árverés

keretében értékesíti az alábbi jármûveit:

Sor-
szám

Gyártmány Darab Évjárat Megjegyzés Kikiáltási ár

1. Skoda Felicia 1,3 1 1997 rendszámos 215 E Ft

2. Mitsubishi L300 Tgk. 1 1997 rendszám nélkül 704 E Ft

3. Ford Tranzit 2,5D 1 1992 rendszámos 238 E Ft

4. Simson S-51B 2 1988 rendszám nélkül 25–30 E Ft

5. Simson S-51B 2 1989 rendszám nélkül 20–28 E Ft

Az árverés idõpontja:

2007. október 24. 9 óra.

Helye: Miskolci Határõr Igazgatóság, Miskolc, Szeles u. 73.

Az árverés lefolyásának részletes szabályait a kiíró az árverés helyszínén ismerteti. Személyesen illetve gazdasági tár-
saságok esetében a cég nevében kötelezettségvállalásra jogosult személy árverezhet. Gazdasági társaságok esetében a
30 napnál nem régebbi eredeti vagy hitelesített cégkivonatot és aláírási címpéldányt, szükség esetén a jelenlévõ képvi-
selõ személyére kiállított meghatalmazást a közjegyzõnek, az árverésre történõ jelentkezéssel egy idõben be kell mu-
tatni. Bármely okirat hiánya az árverésbõl kizárást von maga után.

Az árverés nyertesei kötelesek a vételárat vagy annak 10%-át azonnal a helyszínen készpénzben befizetni, a fennma-
radó részt pedig 2007. október 26-án 12 óráig postai csekken kiegyenlíteni. A vásárlástól való visszalépés esetén a 10%
foglalóként az eladónál marad, és a vásárlás jogát a licitálásban 2., helyezést elért személy nyeri.

Licitlépcsõ: 5000 forint.
A gépjármûvek elszállítási határideje 2007. október 29-én 15 óra, a vevõ saját költségén.
Határidõn túli elszállítás esetén a vevõ napi 5000 Ft bruttó tárolási díjat köteles fizetni.
Bõvebb információ Czeglédi László határõr mk. alezredes mûszaki osztályvezetõtõl kérhetõ.
Tel.: (06-46) 501-115.

A jármûveket megtekinteni az árverés napján 7.30–9 óra között lehet a fenti címen.
Az árverésre jelentkezés az árverés napján 8.30–9 óra között.
Érdektelenség esetén az árverés második fordulója 2007. október 24-én 11 órakor kerül megtartásra.

Kikiáltási ár alá egyik fordulóban sem lehet licitálni.

Rövidített változat:
A Miskolci Határõr Igazgatóság (3501 Miskolc, Szeles út 73.) egyenkénti nyílt árverés keretében értékesíti 1 db Sko-

da Felicia, 1 db Ford tranzit 2,5D, 1 db Mitsubishi L-300, 4 db Simson S-51 típusú jármûveit.
Az árverés idõpontja: 2007. október 24. 9 óra. A jármûveket megtekinteni az árverés napján 7.30–9 óra között lehet a

fenti címen.
Bõvebb információ Czeglédi László határõr mk. alezredes mûszaki osztályvezetõtõl kérhetõ. Tel.: (06-46) 501-115.
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A Kiskunhalasi Határõr Igazgatóság (6400 Kiskunhalas, Mártírok útja 25.)

nyilvános árverés

formájában értékesíti az alábbi gépjármûveket.

Forgalmi rend-
szám

Típus Kategória
Gyártási

év
Kikiálltási ár E Ft

1. csoport RB 54-91 VAZ 21214 tj. szgk. 2000 1 314

RB 57-12 VAZ 21214 tj. szgk. 2000

RB 59-30 VAZ 21214 tj. szgk. 2000

GIK-331 Skoda Felicia KU. SZGK 1997

2. csoport RB 61-52 VAZ 21214 tj. szgk. 2000 1 610

RB 61-44 VAZ 21214 tj. szgk. 2000

RB 44-96 Mitsubishi L-300 tj. mbusz (5 fõs) 1998

FGC-096 VW T-4 ku. mbusz 1996

3. csoport GIK-395 Skoda Felicia KU. SZGK 1998 1 479

RB 44-97 Mitsubishi L-300 tj. mbusz (5 fõs) 1998

RB 61-45 VAZ 21214 tj. szgk. 2000

RB 59-25 VAZ 21214 tj. szgk. 2000

4. csoport GIK-398 Skoda Felicia KU. SZGK 1998 1 073

BCW-041 VW T-4 ku. mbusz 5 személyes 1993

RB 61-46 VAZ 21214 tj. szgk. 2000

RB 57-16 VAZ 21214 tj. szgk. 2000

5. csoport RB 59-35 VAZ 21214 tj. szgk. 2000 933

GIK-396 Skoda Felicia KU. SZGK 1998

RB 61-53 VAZ 21214 tj. szgk. 2000

6. csoport H-22 Volvo D kisgéphajó 1989 1 150

Egyéb információk:

Az eszközök kikiáltási ára az áfát is tartalmazza.

Az árverés idõpontja:

2007. október 24. 9 óra.

Az árverezõ az árverésen való részvételért az árverés helyszínén és idõpontjában árverési elõleget (ajánlati biztosíté-
kot) köteles fizetni. Az árverési elõleg összege gépjármûcsoportonként bruttó 100 000 Ft, azaz egyszáz 00/100 forint.
A befizetett árverési elõleg után az igazgatóság költséget nem számít fel, kamatot nem fizet. Az árverési elõleg a nem
nyertes árverezõk részére az árverés napján visszafizetésre kerül. Minden egyes árverési tételre külön kell jelentkezni, és
az árverési elõleget befizetni.

2007/40. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2371



Az árverés helye: Kiskunhalas, Mártírok útja 25.
A fizetés az árverést követõen postai utalványon történik.
Az árverés közjegyzõ jelenlétében kerül levezetésre.
A legmagasabb összeget ajánló nyeri a vételi jogot. A nyertes visszalépése esetén a soron következõ legmagasabb

összeget ajánlónak kerül eladásra az eszköz.
A jármûvek megtekinthetõk: 2007. október 20-án 9–11 óráig az árverés helyszínén.
A megvásárolt eszközök elszállítási határideje 2007. október 26. 12 óra, a postai befizetés igazolását követõen. Eszkö-

zönként az elszállítási határidõ utáni tárolás díja 1000 Ft+áfa/nap.
Az árveréssel kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ: Berki Dezsõnél a 06 (77) 522-955-ös, 06 (30) 475-4584-es

telefonszámokon.

A Gyõri Határõr Igazgatóság

nyilvános, egyenkénti árverésen

értékesíti a vagyonkezelésében lévõ, használatból kivont 1 darab VW Golf, 2 darab Skoda Felicia, 1 darab Suzuki Swift
Sedan, 6 darab VAZ 2121-4, 1 darab Ford Tranzit, 1 darab Mitsubishi L-300, 1 darab Honda XL125S típusú gépjármû-
veit, és 1 darab felépítmény nélküli, egyedi építésû nagyméretû kikötõpontont.

Az árverés közjegyzõ jelenlétében 2007. október 26-án 10 órai kezdettel a Gyõri Határõr Igazgatóságon (Gyõr, Szö-
vetség u. 17.) kerül megtartásra.

A vételár megfizetése a helyszínen készpénzben történhet.

Az értékesítésre kerülõ jármûvek az árverés helyszínén, az 1 darab kikötõponton a BRFK Dunai Vízirendészeti Rend-
õrkapitányság (Budapest IX. kerület, Ferencvárosi kikötõ, Krassai zsilip) telephelyén tekinthetõ meg munkanapokon
2007. október 15–25. között 9-tõl 12 óráig.

Az értékesítés a kincstári vagyonnal való gazdálkodásról szóló 58/2005. (IV. 4.) kormányrendeletben leírtak alapján
történik.

Az árverésre az árverés napján, legkésõbb az árverés kezdetének meghirdetett idõpontja elõtt egy órával kell jelent-
kezni, késõbbi jelentkezést nem áll módunkban elfogadni.

Az árveréssel kapcsolatban további információkat, a jármûvek tekintetében Burányi Péter hõr. fhdgy. a (96)
317-288/83-70-es, a kikötõponton esetében pedig Tóth János rendõr alez. a (20) 970-6976 telefonszámon, illetve szemé-
lyesen adnak a megtekintés idõszakában.

A kiíró fenntartja a jogot arra, hogy az árveréstõl részben, vagy egészben elálljon.

Gyõri Határõr Igazgatóság
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A Budapesti Határõr Igazgatóság

nyilvános liciteljárás

keretében, értékesíti az alábbiakban felsorolt, amortizálódott jármûveit:

I. darabonként:

Ssz. Típus Évjárat Kikiáltási ár Megjegyzés

1. Suzuki Swift Sedan 1,3 GLX 2001 300 000 Ft

2. Suzuki Swift Sedan 1,3 GLX 2001 382 000 Ft

3. Suzuki Swift Sedan 1,3 GLX 2001 435 000 Ft

4. Suzuki Swift Sedan 1,3 GLX 2001 322 000 Ft

5. Suzuki Swift Sedan 1,3 GLX 2001 403 000 Ft

6. Honda XL 125 1994 57 000 Ft üzemképtelen

II. egy tételben:

Ssz. Típus Évjárat Kikiáltási ár Megjegyzés

1. Suzuki Sedan 1,6 GX 1998 187 000 Ft

2. Suzuki Sedan 1,6 GX 1998 210 000 Ft

3. Opel Astra H 1,4 2006 1 325 000 Ft totálkáros

8. I. tétel kikiáltási ára: 1 722 000 Ft

Az értékesítés idõpontja:

2007. október 24. 10 óra.

Helye: Budapesti Határõr Igazgatóság, Nemzetközi Repülõtér, Budapest. A nyertes köteles a vételárat a készpénzát-
utalási megbízással 3 napon belül az igazgatóság bankszámlájára befizetni. A vásárlástól történõ visszalépés esetén a vé-
telár 10%-a foglalóként az eladónál marad, és a szerzõdés(ek) a második helyezettel kerül megkötésre. A gépjármûvek
elszállítási határideje 2007. október 31. 16 óra. A határidõn túli elszállítás esetén a vevõ jármûvenként 5000 Ft/nap brut-
tó tárolási díjat köteles megfizetni. Az árverés I. fordulójának eredménytelensége esetén a II. forduló helyben, 11 órakor
kerül megtartásra. Bõvebb információ: Péter Csaba, tel.: (06-1) 290-3121/37-343-as mellék. A jármûveket az értékesítés
helyén lehet megtekinteni 2007. október 19-én 11–12 óra között.

2007/40. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2373



Az Észak-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (9021 Gyõr, Árpád u. 28–32., a továbbiakban: ár-
vereztetõ) a Kincstári Vagyoni Igazgatóság megbízása alapján a kincstári vagyon gazdálkodásáról szóló 58/2005.
(IV. 4.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései alapján

árverés

útján értékesíti a Magyar Állam tulajdonában és az árvereztetõ vagyonkezelésében lévõ alábbi vagyonelemet:

Ingatlan címe Hrsz. Terület (m2) Megnevezés Tul. h.
Kikiáltási ár

(bruttó Ft)
Áfa (Ft)

Gyõr, Dózsa Gy. rkp. 137.
(Pataházi telephely)

12166/7. 11 262 Kivett gazdasági
épület és udvar

1/1 152 736 000 25 456 000

Árverési elõleg összege: 15 273 600 Ft, azaz tizenötmillió-kettõszázhetvenháromezer-hatszász forint.
Licit az 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerint.
Az ingatlan per-, teher- és igénymentes.

Az árverés idõpontja: 2007. október 24. 9 óra.

Az árverés helye: Gyõr, Árpád u. 28–32. III. emeleti tárgyalóterem.
Felvilágosítás kérhetõ: Niertitné Mazalin Krisztina ügyintézõtõl.
Tel.: (96) 500-000/11-175 mellék.

Az árverés közjegyzõ jelenlétében történik. Az árvereztetõ az árverés megkezdésekor ismerteti az árverés részletes
feltételeit.

A jelentkezés feltételei:
– személyazonosság igazolása, képviselet esetén közjegyzõ által hitelesített okiratba foglalt meghatalmazás bemuta-

tása, illetve annak átadása;
– gazdasági társaság nevében történõ részvétel esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat, vagy a bejegyeztetés folya-

matba tételét igazoló cégeljárási igazolás és aláírási címpéldány átadása;
– az árverezõ (gazdálkodó szervezetek esetében cégszerû) aláírással ellátott írásbeli nyilatkozata arról, hogy nincs

6 hónapnál régebben lejárt köztartozása (adó-, vám-, társadalombiztosítási járulék és egyéb, az államháztartás alrendsze-
reivel szemben fennálló fizetési kötelezettsége);

– igazolás bemutatása arról, hogy az árverezõ az árverési elõleget (ajánlati biztosítékot), amely a forgalmi érték (kiki-
áltási ár) 10%-a, a kitûzött árverés idõpontjáig (azaz az árverés megkezdéséig) készpénzben befizette az árvereztetõ
Gyõr, Árpád u. 28–32. szám alatti pénztárába.

Egyéb feltételek:
Minden egyes árverési tételre külön kell jelentkezni és az árverési elõleget befizetni.
Az árverési elõleg a vételárba beszámít. Az árvereztetõ a nem nyertes árverezõ részére az árverési elõleget az árverés

napján visszafizeti.
Az árverési elõleg után az árvereztetõ költséget nem számít fel, kamatot nem fizet.
Az adásvételi szerzõdés megkötésének elõfeltétele, hogy a nyertes árverezõ az árverés idõpontjától számított 8 naptári

napon belül visszavonhatatlan pénzügyi garanciát adjon az árvereztetõnek az árverési elõlegen felül a teljes vételárhát-
ralékra.

(Az árvereztetõ visszavonhatatlan fizetési garanciának tekinti a bankgaranciát, banki hitelígérvényt, vagy a vételár-
hátralék közjegyzõnél, illetve ügyvédnél történõ letétbe helyezését.)

Amennyiben az árveréstõl számított 8 naptári napon belül az árverezõ a vagyonkezelõ megjelölt számlájára a teljes
vételárat kiegyenlítette, mentesül a visszavonhatatlan pénzügyi garancia adásának kötelezettsége alól.

A vagyonkezelõ az árverés nyertesével az árverés idõpontjától számított 15 naptári napon belül szerzõdést köt. Az ár-
verés nyertese köteles a vételárat a megadott számlaszámra a szerzõdéssel egyidejûleg, vagy ha ezt a vételár nagyobb
összege vagy más fontos körülmény indokolttá teszi, a szerzõdésben meghatározott feltételekkel késõbbi – de a szerzõ-
déskötés idõpontjától számított legfeljebb 60 naptári napon belüli – idõpontban átutalni.
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Az árverés sikertelen, ha
– nem jelenik meg egy árverezõ sem,
– az árverezõk nem tettek érvényes vételi ajánlatot,
– az árverési eljárás tisztaságát, vagy az árverezõk érdekeit súlyosan sértõ cselekmény miatt az árverés érvényteleníté-

sérõl kell dönteni;
– a nyertes ajánlattevõ visszalépése esetében, amennyiben az árverés soron következõ helyezettjével történõ szerzõ-

déskötésre nem kerül sor. (Visszalépésnek minõsül, ha a nyertes ajánlattevõ a szerzõdéskötésre elõírt határidõ alatt a
szerzõdést nem köti meg.) Ebben az esetben a nyertes árverezõ a befizetett árverési elõleget elveszti.

Az árvereztetõ fenntartja jogát arra, hogy az árverést eredménytelennek nyilvánítsa.
Az árvereztetõ fenntartja a jogot arra, hogy a nyertes árverezõ visszalépése esetén, az árverés soron következõ helye-

zettjével kössön szerzõdést.
Az árvereztetõ fenntartja a jogot arra, hogy az árverési hirdetményt, az árverés idõpontját megelõzõen visszavonja,

melyrõl a hirdetmény közlésével megegyezõ helyeken újabb hirdetményt tesz közzé.
A tulajdonszerzési korlátozásba ütközõ szerzõdés semmis.

Az Észak-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (9021 Gyõr, Árpád u. 28–32., a továbbiakban: ár-
vereztetõ) a Kincstári Vagyoni Igazgatóság megbízása alapján a kincstári vagyon gazdálkodásáról szóló 58/2005.
(IV. 4.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései alapján

árverés

útján értékesíti a Magyar Állam tulajdonában és az árvereztetõ vagyonkezelésében lévõ alábbi vagyonelemet:

Ingatlan címe Hrsz. Terület (m2) Megnevezés Tul. h.
Kikiáltási ár

(bruttó Ft)
Áfa (Ft)

Gyõr, Pataháza 12166/9. 944 Kivett töltés 1/1 1 270 000 0

Árverési elõleg összege: 127 000 Ft, azaz egyszázhuszonhétezer forint.
Licit az 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerint.
Az ingatlan per-, teher- és igénymentes.

Az árverés idõpontja: 2007. október 24. 10 óra.

Az árverés helye: Gyõr, Árpád u. 28–32. III. emeleti tárgyalóterem.
Felvilágosítás kérhetõ: Niertitné Mazalin Krisztina ügyintézõtõl.
Tel.: (96) 500-000/11-175 mellék.

Az árverés közjegyzõ jelenlétében történik. Az árvereztetõ az árverés megkezdésekor ismerteti az árverés részletes
feltételeit.

A jelentkezés feltételei:
– személyazonosság igazolása, képviselet esetén közjegyzõ által hitelesített okiratba foglalt meghatalmazás bemuta-

tása, illetve annak átadása;
– gazdasági társaság nevében történõ részvétel esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat, vagy a bejegyeztetés folya-

matba tételét igazoló cégeljárási igazolás és aláírási címpéldány átadása;
– az árverezõ (gazdálkodó szervezetek esetében cégszerû) aláírással ellátott írásbeli nyilatkozata arról, hogy nincs

6 hónapnál régebben lejárt köztartozása (adó-, vám-, társadalombiztosítási járulék és egyéb, az államháztartás alrendsze-
reivel szemben fennálló fizetési kötelezettsége);

– igazolás bemutatása arról, hogy az árverezõ az árverési elõleget (ajánlati biztosítékot), amely a forgalmi érték (kiki-
áltási ár) 10%-a, a kitûzött árverés idõpontjáig (azaz az árverés megkezdéséig) készpénzben befizette az árvereztetõ
Gyõr, Árpád u. 28–32. szám alatti pénztárába.
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Egyéb feltételek:
Minden egyes árverési tételre külön kell jelentkezni és az árverési elõleget befizetni.
Az árverési elõleg a vételárba beszámít. Az árvereztetõ a nem nyertes árverezõ részére az árverési elõleget az árverés

napján visszafizeti.
Az árverési elõleg után az árvereztetõ költséget nem számít fel, kamatot nem fizet.
Az adásvételi szerzõdés megkötésének elõfeltétele, hogy a nyertes árverezõ az árverés idõpontjától számított 8 naptári

napon belül visszavonhatatlan pénzügyi garanciát adjon az árvereztetõnek az árverési elõlegen felül a teljes
vételárhátralékra.

(Az árvereztetõ visszavonhatatlan fizetési garanciának tekinti a bankgaranciát, banki hitelígérvényt, vagy a vételár-
hátralék közjegyzõnél, illetve ügyvédnél történõ letétbe helyezését.)

Amennyiben az árveréstõl számított 8 naptári napon belül az árverezõ a vagyonkezelõ megjelölt számlájára a teljes
vételárat kiegyenlítette, mentesül a visszavonhatatlan pénzügyi garancia adásának kötelezettsége alól.

A vagyonkezelõ az árverés nyertesével az árverés idõpontjától számított 15 naptári napon belül szerzõdést köt. Az ár-
verés nyertese köteles a vételárat a megadott számlaszámra a szerzõdéssel egyidejûleg, vagy ha ezt a vételár nagyobb
összege vagy más fontos körülmény indokolttá teszi, a szerzõdésben meghatározott feltételekkel késõbbi – de a szerzõ-
déskötés idõpontjától számított legfeljebb 60 naptári napon belüli – idõpontban átutalni.

Az árverés sikertelen, ha
– nem jelenik meg egy árverezõ sem,
– az árverezõk nem tettek érvényes vételi ajánlatot,
– az árverési eljárás tisztaságát, vagy az árverezõk érdekeit súlyosan sértõ cselekmény miatt az árverés érvényteleníté-

sérõl kell dönteni;
– a nyertes ajánlattevõ visszalépése esetében, amennyiben az árverés soron következõ helyezettjével történõ szerzõ-

déskötésre nem kerül sor. (Visszalépésnek minõsül, ha a nyertes ajánlattevõ a szerzõdéskötésre elõírt határidõ alatt a
szerzõdést nem köti meg.) Ebben az esetben a nyertes árverezõ a befizetett árverési elõleget elveszti.

Az árvereztetõ fenntartja jogát arra, hogy az árverést eredménytelennek nyilvánítsa.
Az árvereztetõ fenntartja a jogot arra, hogy a nyertes árverezõ visszalépése esetén, az árverés soron következõ helye-

zettjével kössön szerzõdést.
Az árvereztetõ fenntartja a jogot arra, hogy az árverési hirdetményt, az árverés idõpontját megelõzõen visszavonja,

melyrõl a hirdetmény közlésével megegyezõ helyeken újabb hirdetményt tesz közzé.
A tulajdonszerzési korlátozásba ütközõ szerzõdés semmis.

Az Észak-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (9021 Gyõr, Árpád u. 28–32., a továbbiakban: ár-
vereztetõ) a Kincstári Vagyoni Igazgatóság megbízása alapján a kincstári vagyon gazdálkodásáról szóló 58/2005.
(IV. 4.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései alapján

árverés

útján értékesíti a Magyar Állam tulajdonában és az árvereztetõ vagyonkezelésében lévõ alábbi vagyonelemet:

Ingatlan címe Hrsz. Terület (m2) Megnevezés Tul. h.
Kikiáltási ár

(bruttó Ft)
Áfa (Ft)

Szárföld külterület 0112/2. 28 820 Kivett vízmû 1/1 10 380 000 1 730 000
Árverési elõleg összege: 1 038 000 Ft, azaz egymillió-harmincnyolcezer forint.
Licit az 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdése szerint.
Az ingatlan per-, teher- és igénymentes.
Az árverés idõpontja: 2007. október 24. 11 óra.
Az árverés helye: Gyõr, Árpád u. 28–32. III. emeleti tárgyalóterem.
Felvilágosítás kérhetõ: Niertitné Mazalin Krisztina ügyintézõtõl.
Tel.: (96) 500-000/11-175 mellék.

2376 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2007/40. szám



Az árverés közjegyzõ jelenlétében történik. Az árvereztetõ az árverés megkezdésekor ismerteti az árverés részletes
feltételeit.

A jelentkezés feltételei:
– személyazonosság igazolása, képviselet esetén közjegyzõ által hitelesített okiratba foglalt meghatalmazás bemuta-

tása, illetve annak átadása;
– gazdasági társaság nevében történõ részvétel esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat, vagy a bejegyeztetés folya-

matba tételét igazoló cégeljárási igazolás és aláírási címpéldány átadása;
– az árverezõ (gazdálkodó szervezetek esetében cégszerû) aláírással ellátott írásbeli nyilatkozata arról, hogy nincs

6 hónapnál régebben lejárt köztartozása (adó-, vám-, társadalombiztosítási járulék és egyéb, az államháztartás alrendsze-
reivel szemben fennálló fizetési kötelezettsége);

– igazolás bemutatása arról, hogy az árverezõ az árverési elõleget (ajánlati biztosítékot), amely a forgalmi érték (kiki-
áltási ár) 10%-a, a kitûzött árverés idõpontjáig (azaz az árverés megkezdéséig) készpénzben befizette az árvereztetõ
Gyõr, Árpád u. 28–32. szám alatti pénztárába.

Egyéb feltételek:
Minden egyes árverési tételre külön kell jelentkezni és az árverési elõleget befizetni.
Az árverési elõleg a vételárba beszámít. Az árvereztetõ a nem nyertes árverezõ részére az árverési elõleget az árverés

napján visszafizeti.
Az árverési elõleg után az árvereztetõ költséget nem számít fel, kamatot nem fizet.
Az adásvételi szerzõdés megkötésének elõfeltétele, hogy a nyertes árverezõ az árverés idõpontjától számított 8 naptári

napon belül visszavonhatatlan pénzügyi garanciát adjon az árvereztetõnek az árverési elõlegen felül a teljes
vételárhátralékra.

(Az árvereztetõ visszavonhatatlan fizetési garanciának tekinti a bankgaranciát, banki hitelígérvényt, vagy a vételár-
hátralék közjegyzõnél, illetve ügyvédnél történõ letétbe helyezését.)

Amennyiben az árveréstõl számított 8 naptári napon belül az árverezõ a vagyonkezelõ megjelölt számlájára a teljes
vételárat kiegyenlítette, mentesül a visszavonhatatlan pénzügyi garancia adásának kötelezettsége alól.

A vagyonkezelõ az árverés nyertesével az árverés idõpontjától számított 15 naptári napon belül szerzõdést köt. Az ár-
verés nyertese köteles a vételárat a megadott számlaszámra a szerzõdéssel egyidejûleg, vagy ha ezt a vételár nagyobb
összege vagy más fontos körülmény indokolttá teszi, a szerzõdésben meghatározott feltételekkel késõbbi – de a szerzõ-
déskötés idõpontjától számított legfeljebb 60 naptári napon belüli – idõpontban átutalni.

Az árverés sikertelen, ha
– nem jelenik meg egy árverezõ sem,
– az árverezõk nem tettek érvényes vételi ajánlatot,
– az árverési eljárás tisztaságát, vagy az árverezõk érdekeit súlyosan sértõ cselekmény miatt az árverés érvényteleníté-

sérõl kell dönteni;
– a nyertes ajánlattevõ visszalépése esetében, amennyiben az árverés soron következõ helyezettjével történõ szerzõ-

déskötésre nem kerül sor. (Visszalépésnek minõsül, ha a nyertes ajánlattevõ a szerzõdéskötésre elõírt határidõ alatt a
szerzõdést nem köti meg.) Ebben az esetben a nyertes árverezõ a befizetett árverési elõleget elveszti.

Az árvereztetõ fenntartja jogát arra, hogy az árverést eredménytelennek nyilvánítsa.

Az árvereztetõ fenntartja a jogot arra, hogy a nyertes árverezõ visszalépése esetén, az árverés soron következõ helye-
zettjével kössön szerzõdést.

Az árvereztetõ fenntartja a jogot arra, hogy az árverési hirdetményt, az árverés idõpontját megelõzõen visszavonja,
melyrõl a hirdetmény közlésével megegyezõ helyeken újabb hirdetményt tesz közzé.

A tulajdonszerzési korlátozásba ütközõ szerzõdés semmis.
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A Kincstári Vagyoni Igazgatóság (1054 Budapest, Zoltán u. 16.) továbbiakban kiíró a kincstári vagyonnal való gaz-
dálkodásról szóló 58/2005. (IV. 4.) kormányrendelet (továbbiakban kormányrendelet) vonatkozó fejezetei alapján

nyilvános pályázat

keretében értékesíti a Magyar Állam tulajdonában és a kiíró vagyonkezelésében álló, természetben Szentendre, Ady
Endre út 54. szám alatt található, 4364. helyrajzi számon nyilvántartott, 1332 m2 területû, lakóház és udvar megnevezésû
ingatlant.

Ajánlati biztosíték: 6 000 000 Ft, azaz hatmillió forint.
Az ajánlati biztosítékot HUF-ban a 10032000-01637511-00000000 Magyar Államkincstárnál vezetett MÁK számú

számlájára kell befizetni (melynek legkésõbb az ajánlattételi határidõ lejártának napján be kell érkeznie) a „Szentendre”
jelige feltüntetésével.

Az ajánlati biztosíték a nyertes ajánlattevõ esetén a vételárba beszámításra kerül.
A vételárat magyar forintban (HUF) kell megfizetni.
Az ingatlan per-, teher- és igénymentes.
A kiíró tájékoztatja a pályázókat, hogy az ingatlanra környezetvédelmi és tûzszerészeti vizsgálat nem készült. A pá-

lyázó köteles az ajánlattételével egyidejûleg nyilatkozni arról, hogy ebbõl a ténybõl fakadóan, valamint az esetlegesen
szükséges környezetvédelmi és tûzszerészeti vizsgálatok készítésével, illetve a vizsgálatokból adódó esetleges kötele-
zettségekkel kapcsolatban megtérítési, kártérítési, illetve bármilyen kártalanítás iránti igényt, követelést a Magyar Ál-
lammal, valamint a kiíróval szemben sem most, sem a jövõben nem támaszt és nem érvényesít. Amennyiben a területen
környezetvédelmi és tûzszerészeti kárelhárítás szükséges, az ezzel kapcsolatos tevékenység összes költsége a majdani
vevõt terheli.

A kiíró tájékoztatja az ajánlattevõket, hogy a kormányrendelet 42. § (2) bekezdésében biztosított lehetõséggel élve a
pályázati ajánlatok bontását követõen amennyiben az elsõ két helyre rangsorolt ajánlatban szereplõ vételárak között (a
magasabbat tekintve 100%-nak) legfeljebb húsz százalék eltérés van, vagy ha a 44. § (1) bekezdése alapján a benyújtott
ajánlatok egyike sem lenne nyertesnek nyilvánítható, nyilvános ártárgyalást tarthat. Amennyiben csak egy érvényes
ajánlat érkezik, nyilvános ártárgyalás tartása helyett a kiíró felhívhatja az ajánlattevõt ajánlata módosítására.

Az ingatlan jellemzõi:
Szentendre a fõváros közelében, a Duna-parton található, idegenforgalmi szempontból kiemelkedõ, kedvelt üdülõ- és

kirándulóhely. A település közúton, valamint HÉV-vel és hajóval is könnyen megközelíthetõ. Az ingatlan Szentendre
középsõ részén, a Pap-sziget közelében helyezkedik el, a forgalmas 11-es fõút mögött. A közelben megtalálhatóak az
alapellátást biztosító létesítmények. A telek körülkerített, közel szabályos téglalap alakú, két vége között jelentõs szint-
különbséggel, parkosított kerttel, hátsó harmadába épített épülettel rendelkezik. Az épület eredetileg családi háznak
készült, a késõbbiekben bõvítették, és a tetõtér is beépítésre került, néhány évig panzióként mûködött.

Kiíró az ingatlanról bõvebb információt tartalmazó pályázati dokumentációt bocsát térítés ellenében a pályázók ren-
delkezésére.

Pályázati dokumentáció:
A pályázaton való részvétel alapfeltétele a pályázati dokumentáció kiírótól történõ megvásárlása.
A pályázati dokumentáció 180 000 Ft azaz egyszáznyolcvan ezer forint (150 000 Ft + 30 000 Ft áfa) csekken (csekk át-

vehetõ: 101 számú irodában) történõ befizetését követõen, titkossági nyilatkozat aláírása ellenében, a kiíró 1054 Buda-
pest, Zoltán u. 16. címén személyesen, vagy meghatalmazott útján vehetõ át, munkanapokon a Pályázati Felhívás Ma-
gyar Közlönyben történt megjelenés napjától a pályázat benyújtásának határidejéig (hétfõtõl csütörtökig 8-tól 15 óráig,
pénteken 8-tól 13 óráig).

A meghatalmazott köteles közokirattal, vagy teljes bizonyító erejû magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát,
illetve annak mértékét.

A pályázati felhívás és a pályázati dokumentáció által az ingatlannal kapcsolatban közölt és ismertetett adatok, infor-
mációk a kiíró által ismert és biztosított elõzetes adatszolgáltatáson alapulnak. A kiíró javasolja minden ajánlattevõnek,
hogy a fent említett dokumentáción felül saját felelõsségére és költségére szerezzen be minden olyan kiegészítõ informá-
ciót az ajánlat tárgyáról, valamint a magyarországi jogi-gazdasági környezetrõl, illetve szabályozórendszerrõl, amely
befektetési szándéka körültekintõ megalapozásához szükséges lehet.

A dokumentáció megvásárlását igazoló bizonylat másolatát az ajánlat benyújtásakor a pályázónak csatolnia kell.
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Az ingatlan bemutatása:
Az ingatlan bemutatására a pályázati felhívás megjelenését követõ 20. naptári napon (amennyiben munkaszüneti nap-

ra esik, akkor az azt követõ munkanapon) 10 órakor kerül sor, illetve elõzetes egyeztetés alapján.
Az ingatlan megtekintése nem feltétele az érvényes ajánlattételnek, azonban ennek elmulasztásából adódó károkért a

kiíró felelõsséget nem vállal.

A pályázatok beadásának módja:
A vételre vonatkozó pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban az 1. oldalon az ajánlati biztosítéknál

meghatározott jelige feltüntetésével, 3 példányban (1 eredeti és 2 másolati példányban), magyar nyelven, személyesen,
illetve meghatalmazott útján a kiíró fenti címén (I. emelet 101. számú irodában) kell benyújtani úgy, hogy az ajánlat az
ajánlattételi határidõn belül a kiíróhoz megérkezzék. A pályázó köteles az eredeti példányt megjelölni „Eredeti” felírás-
sal. Ha a pályázatok között eltérés adódik, az így megjelölt ajánlatban foglaltak az irányadók.

Ajánlattételi határidõ:

2007. november 5-én 10 óra.

A pályázó az ajánlattételi határidõ lejártáig módosíthatja, vagy visszavonhatja pályázati ajánlatát. Az ajánlattételi ha-
táridõ lejártát követõen a benyújtott ajánlatok csak a nyilvános ártárgyalás során, illetõleg egy érvényes ajánlat esetén a
kiíró felhívására módosíthatók, de az ajánlati árak nem csökkenthetõk. A pályázó a kormányrendelet 48. § (1) bekezdése
értelmében a szerzõdéskötésig, illetõleg az ártárgyalás megkezdéséig köteles titokban tartani ajánlata tartalmát. A kiíró a
kormányrendelet 48. § (3) bekezdés szerint a pályázók számát a pályázatok bontásáig, ajánlatok tartalmát a
döntéshozatalig, illetve az ártárgyalás megkezdéséig köteles titkosan kezelni.

A pályázatok felbontása az ajánlattételi határidõ lejártának napján 10 órakor történik a kiíró fenti címén, zárt körben, a
kiíró és a közjegyzõ jelenlétében.

A részvétel feltételei:
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázati dokumentációban a kiíró által rendelkezésre bocsátott a részvételi

feltételként felsorolt tartalmi követelmények szerint kitöltött, további feltételek támasztása nélkül elfogadólag,
cégszerûen aláírt alábbi formanyomtatványokat.

1. pályázati kísérõlapot a pályázati dokumentáció átvételérõl, mellékelve a pályázati dokumentáció megvásárlását
igazoló bizonylatot (1. számú formanyomtatvány),

2. a pályázó azonosító adatait (nem magánszemély esetében 2/a. számú, magánszemély esetében 2/b. számú forma-
nyomtatvány),

3. a pályázat tárgyának megjelölését, a megajánlott vételárat HUF-ban (3. számú formanyomtatvány),
4. a vételár kiegyenlítésének módját, teljesítésének határidejét, annak figyelembevételével, hogy az ajánlati biztosíté-

kon felül fennmaradó vételárhátralékot a szerzõdés aláírását követõ 30 naptári napon belül egy összegben kell kiegyenlí-
teni (4. számú formanyomtatvány),

5. 30 napnál nem régebbi eredeti igazolásokat arról, hogy a pályázónak nincs adó-, vám-, társadalombiztosítási járu-
lékfizetési kötelezettséget illetõen lejárt köztartozása, illetve a pályázó nyilatkozatát arról, hogy sem a Magyar Állammal
és szervezeteivel, sem a kiíróval szemben lejárt tartozása nincs (5. számú formanyomtatvány),

6. az ajánlati biztosíték befizetésérõl szóló eredeti bizonylatot, illetve eredeti hivatalos banki igazolást (a pályázónak
gondoskodnia kell arról, hogy a HUF-ban befizetett ajánlati biztosíték legkésõbb az ajánlattételi határidõ lejártának nap-
ján a kiíró Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01637511-00000000 számú számlájára beérkezzék) (6. számú
formanyomtatvány),

7. amennyiben a pályázó nem magánszemély, a képviseletére jogosult(ak)nak arról szóló nyilatkozatát, hogy nyertes-
ség esetén megkötendõ adásvételi szerzõdéshez szükséges-e külön társasági cselekmény (7. számú formanyomtatvány),

8. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati felhívásban szereplõ feltételeket elfogadva, a pályázati
dokumentációban foglaltak ismeretében teszi meg ajánlatát (8. számú formanyomtatvány),

9. a pályázó nyilatkozatát melyben tudomásul veszi, hogy az ingatlan vonatkozásában környezeti és tûzszerészeti
vizsgálat nem készült, illetve a kiíró nem vállal felelõsséget az ingatlannal kapcsolatos esetlegesen felmerülõ környezeti
károkért és az ezzel összefüggõ esetleges kárelhárítás a vevõt terheli (9. számú formanyomtatvány),

10. a nem magánszemély pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy csõd-, felszámolási eljárás ellene nem indult, to-
vábbá végelszámolását nem kezdeményezték, jogutód nélküli megszüntetése nincs folyamatban, illetve – önkormányzat
esetében – adósságrendezési eljárás ellene nem indult (10. számú formanyomtatvány),
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11. a pályázó nyilatkozatát, melyben tudomásul veszi, hogy a kiíró a Magyar Állam tulajdonjogát a teljes vételár ki-
egyenlítéséig fenntartja és a kiíró az adásvételi szerzõdésben egyoldalú elállási jogot köt ki azon esetekre, ha a vételár
határidõben nem kerül megfizetésre és (11. számú formanyomtatvány),

12. a pályázó nyilatkozatát, melyben tudomásul veszi, hogy a kiíró nem vállal felelõsséget az illetékes önkormányzat-
nak az ingatlannal kapcsolatos területrendezési és területfejlesztési elõírásaira vonatkozóan, illetve a helyi építési szabá-
lyok megváltozásából eredõ esetleges károkért, különösen a településrendezési terv változásából, illetve településfej-
lesztési elgondolásokból adódókért (12. számú formanyomtatvány),

13. a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy elfogadja az ajánlati kötöttségre, az ajánlati biztosíték mértékére és
megfizetésének módjára, elvesztésére valamint a fizetési garanciára vonatkozó, kiíró által a pályázati felhívásban tá-
masztott feltételeket (13. számú formanyomtatvány),

14. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy amennyiben nyertesnek nyilvánítják, szerzõdéskötésre nem jelöl-
het ki mást maga helyett (14. számú formanyomtatvány),

15. a pályázó titoktartási nyilatkozatát (15. számú formanyomtatvány).
Amennyiben a pályázó ajánlatának szöveges részei és a kitöltött formanyomtatványok tartalma között eltérés mutat-

kozik, úgy a kiíró a formanyomtatványokban foglaltakat tekinti irányadónak.
Az ajánlati biztosítékot a kiíró a pályázati felhívás visszavonásáról szóló hirdetmény közzétételének, illetve az eljárás

eredménytelensége kihirdetésének napjától számított 15 munkanapon belül visszafizeti a pályázók részére. Eredményes
pályázat esetén a kiíró az ajánlati biztosítékot a nem nyertes pályázók részére az ajánlatok elbírálásának napjától számí-
tott 15 munkanapon belül fizeti vissza. A kiíró ugyancsak visszafizeti az ajánlati biztosítékot, ha a KVI az elbírálási ha-
táridõt meghosszabbítja, melynek függvényében az ajánlati kötöttség idõtartama is meghosszabbodik, és a pályázó a ha-
táridõ meghosszabbításáról szóló értesítés kézhezvételétõl számított 7 naptári napon belül nyilatkozik, hogy ajánlati
kötöttségét nem kívánja meghosszabbítani.

Az ajánlati biztosíték után a kiíró költséget nem számít fel, kamatot nem fizet, kivéve, ha az ajánlati biztosíték vissza-
fizetésére nyitva álló 15 munkanapos határidõt elmulasztja.

Amennyiben a pályázó ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy ha az adásvételi szerzõdés meg-
kötése a nyertes pályázónak felróható, vagy érdekkörében felmerülõ más okból hiúsul meg, az ajánlati biztosítékot el-
veszti. A pályázó az ajánlati biztosítékot elveszti akkor is, ha a már megkötött szerzõdés a pályázónak felróható, vagy
érdekkörében felmerülõ más okból hiúsul meg.

Kötelezõen vállalt ajánlati kötöttség:
A kötelezõen vállalt ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidõ lejártának napját követõ 90. naptári nap. Amennyiben a

pályázó ajánlatát az ajánlati kötöttségének ideje alatt visszavonja, az általa befizetett ajánlati biztosítékot elveszti.
A pályázati ajánlatok elbírálása, vagy a nyilvános ártárgyalásra kitûzése (az ajánlatmódosításra való felhívás) az aján-

lattételi határidõ lejártát követõ 30 naptári napon belül történik, mely idõtartamot a kiíró egy alkalommal legfeljebb to-
vábbi 30 naptári nappal meghosszabbíthat. Ennek függvényében az ajánlati kötöttség idõtartama is 30 nappal meg-
hosszabbodik.

Az ártárgyalás, illetve az ajánlatmódosítás elbírálása az ártárgyalás kitûzésétõl, illetve az ajánlatmódosításra történõ
felhívás idõpontjától számított 30 naptári napon belül történik.

A kiíró az elbírálási határidõ lejártát követõ 15 naptári napon belül írásban tájékoztatja a pályázókat a pályázati eljárás
eredményérõl.

Az ajánlat beadása:
Az ajánlatokat a kiíró fenti címén, a 1054 Budapest, Zoltán u. 16. szám alatti központi irodaházában a 122. sz. szobá-

ban kell a fent megjelölt ajánlatételi határidõig leadni.
A pályázat elbírálása során a rangsoroláskor a megajánlott vételár összegének nagysága alapján dönt a kiíró.
Az adásvételi szerzõdés megkötésének elõfeltétele, hogy a nyertes pályázó az eredményhirdetésrõl szóló értesítés

kézhezvételét követõ 8 banki napon belül, az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárhátralék (beleértve az áfát is)
erejéig fizetési garanciát ad.

A kiíró fizetési garanciának tekinti a feltétel nélküli bankgaranciát, a feltétel nélküli banki hitelígérvényt és a vételár-
hátralék ügyvédi vagy közjegyzõi letétbe helyezését.

– A feltétel nélküli bankgaranciát, melynek kedvezményezettje a kiíró, a banknak a pályázati felhívásban megadott
jelige feltüntetésével megjelölt ingatlan megvásárlása céljára kell kiállítania és visszavonhatatlan fizetési kötelezettséget
kell vállalnia a kiíró felé a teljes vételárhátralékra – beleértve a forgalmi adót is – vonatkozóan, az ajánlatban vállalt
határidõ figyelembevételével.

– A feltétel nélküli banki hitelígérvényt, melynek kedvezményezettje a kiíró, a banknak a pályázati felhívásban meg-
adott jelige feltüntetésével megjelölt ingatlan megvásárlása céljára kell kiállítania és visszavonhatatlan fizetési kötele-
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zettséget kell vállalnia arra, hogy a vételárként ígért összeget a bank a vevõ részére meghitelezi a teljes vételárhátralékra
– beleértve a forgalmi adót is – vonatkozóan, az ajánlatban vállalt határidõ figyelembevételével.

A kiíró a fentiekben említett, vételárhátralék kifizetésének biztosítékául szolgáló iratokat magyarországi bankoktól
fogadja el.

A kiíró a pályázat nyertesével – az errõl szóló értesítés kézhezvételének napjától számított 30 naptári napon belül, de
legkésõbb az ajánlati kötöttség lejártának napjáig – az adásvételi szerzõdést megköti.

A tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásban történõ átvezetéséhez szükséges bejegyzési engedély kiadása a teljes vételár-
nak a kiíró Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01637528-00000000 számláján történõ megjelenését követõen
haladéktalanul, de legkésõbb 15 naptári napon belül történik.

A kiíró fenntartja jogát, hogy
– a nyertes pályázó visszalépése esetén a pályázat soron következõ helyezettjével szerzõdést kössön, amennyiben az

ajánlata a kormányrendelet 46. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelel,
– a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa,
– az elbírálási határidõn belül a kormányrendelet 42. § (2) bekezdése alapján – minden érvényes ajánlatot benyújtott

résztvevõ meghívása mellett – nyilvános ártárgyalást tartson, vagy egyetlen ajánlattevõ esetén felhívja az ajánlattevõt
ajánlata módosítására,

– pályázati felhívását az ajánlattételi határidõ elõtt visszavonja, melyrõl a pályázati felhívás közlésével megegyezõ
helyeken az ajánlattételi határidõ lejárta elõtt hirdetményt tesz közzé. Ebben az esetben a kiíró a pályázati dokumentáció
ellenértékét a felhívás visszavonásának a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjében történõ megjelentetését követõ
10 munkanapon belül, a dokumentáció visszaadása ellenében visszafizeti.

A pályázatot követõ nyilvános ártárgyalás során a pályázók ajánlataikat módosíthatják, azzal, hogy a korábban meg-
ajánlott vételár nem csökkenthetõ, és a módosított ajánlatnak is meg kell felelnie a pályázati felhívásban meghatározott
valamennyi feltételnek.

Érvényes a pályázati ajánlat, ha:
– azt a pályázati felhívásban meghatározott, illetve szabályszerûen meghosszabbított ajánlattételi határidõben

nyújtották be,
– a pályázó az ajánlati biztosítékot az elõírásoknak megfelelõen bocsátotta rendelkezésre,
– a pályázó a pályázatot és valamennyi formanyomtatványt szabályszerûen aláírta (nem magánszemély esetén

cégszerû aláírás),
– a részvételi feltételekben meghatározottaknak maradéktalanul eleget tesz, ennek keretében a kiíró által a pályázati

dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott formanyomtatványokat a pályázati ajánlat beadásával egyidejûleg to-
vábbi feltételek támasztása nélkül – kitöltve, elfogadólag aláírva a meghatározott mellékletekkel együtt (a hiánypótlási
lehetõségre figyelemmel) benyújtja.

Hiánypótlásra kizárólag a pályázat beadási határidejétõl számított 15 naptári napon belül, „a részvétel feltételei” cím
5. pontjaiban meghatározott adatok, nyilatkozatok illetve igazolások vonatkozásában a pályázó kezdeményezésére van
lehetõség.

Ha a pályázó élni kíván a hiánypótlás lehetõségével, azt pályázati ajánlatában közölnie kell.
Ugyanazon dokumentumra vonatkozóan egyszeri hiánypótlásra van lehetõség, a pótolt dokumentumra vonatkozóan

nincs lehetõség ismételt hiánypótlásra.

Érvénytelen a pályázati ajánlat, ha az érvényességi feltételek bármelyikének részben vagy egészben a hiánypótlást kö-
vetõen sem felel meg.

Ha a pályázó, vagy az érdekkörébe tartozó más személy a pályázat titkosságát megsérti, a kiíró az ajánlatát érvényte-
lennek nyilvánítja.

A pályázati felhívás és a kitöltendõ formanyomtatványok a www.kvi.gov.hu honlapon „árverés, értékesítés, pályáza-
tok” menüpont alatt tájékoztató jelleggel olvashatók. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ munka-
napokon az Értékesítési Fõosztályon Nagy Enikõtõl [telefon: (06-1) 373-5721; fax: (06-1) 373-5716].
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A Kincstári Vagyoni Igazgatóság (1054 Budapest, Zoltán u. 16.) továbbiakban kiíró a kincstári vagyonnal való gaz-
dálkodásról szóló 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet (továbbiakban: kormányrendelet) vonatkozó fejezetei alapján

nyilvános pályázat

keretében értékesíti a Magyar Állam tulajdonában és a Svábhegyi Országos Gyermekallergológiai Pulmonológiai és Fej-
lõdésneurológiai Intézet (továbbiakban: vagyonkezelõ) vagyonkezelésében álló alábbiakban felsorolt ingatlanokat

1. Budapest, XII. ker. 9555. hrsz.-ú, a természetben Budapest XII., Béla király út 20. sz. alatti, 25 358 m2 területû, la-
kóház, udvar, gazdasági épület megnevezésû mûemlék ingatlan,

ajánlati biztosíték: 150 000 000 Ft, azaz egyszázötvenmillió forint.
2. Budapest XII. ker. Béla király út 18. és Laura út 1. sz. alatti, 9556/1., 9556/3. és 9556/4. hrsz.-ú összesen 8043 m2 te-

rületû, három ingatlanból álló ingatlanegyüttes
ajánlati biztosíték 60 000 000 Ft., azaz hatvanmillió forint.
3. Budapest XII. ker. Béla király út 18–20. – Laura út 1. sz. alatti, az 1. pontban szereplõ mûemlék ingatlanból és

2. pontban szereplõ ingatlanegyüttesbõl álló (hrsz.: 9555., 9556/1., 9556/3. és 9556/4.) teljes ingatlanegyüttes
ajánlati biztosíték: 200 000 000 Ft azaz kettõszázmillió forint.

Az ajánlati biztosítékot HUF-ban a Vagyonkezelõ Svábhegyi Országos Gyermekallergológiai Pulmonológiai és Fej-
lõdésneurológiai Intézet Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01490480-00000000 számú számlájára kell át-
utalni (amelynek az ajánlattételi határidõ lejártának napján be kell érkeznie), az alábbiakban felsorolt jeligék egyikének
megjelölésével:

– az 1. sz. ingatlan esetében „Budapest XII., 9555. hrsz.,
– a 2. sz. ingatlanegyüttes esetében „Budapest XII., 9556/1., 9556/3., 9556/4. hrsz.,
– a 3. sz. ingatlanegyüttes esetében: „Budapest XII., Béla király úti ingatlanegyüttes.

Az ajánlati biztosíték a nyertes ajánlattevõ esetén a vételárba beszámításra kerül.

A vételár ajánlati biztosítékon felül fennmaradó részt magyar forintban (HUF) kell megfizetni.

Pályázni az ingatlanokra az alábbiak szerint lehet:
a) az 1. sz. ingatlanra,
b) a 2. sz. ingatlanegyüttesre együtt (9556/1., 9556/3., 9556/4.),
c) a 3. sz. ingatlanegyüttesre együtt (9555., 9556/1., 9556/3., 9556/4.).

A 9555. hrsz.-ú ingatlanon a Budapest Fõváros Elektromos Mûvek részére villamos berendezések elhelyezését bizto-
sító használati jog van, az ingatlanok egyebekben per-, teher- és igénymentesek.

A kiíró tájékoztatja az ajánlattevõket, hogy a kormányrendelet 42. § (2) bekezdésében biztosított lehetõséggel élve a
pályázati ajánlatok bontását követõen – amennyiben az elsõ két helyre rangsorolt ajánlatban szereplõ vételárak között
(a magasabbat tekintve 100%-nak) legfeljebb húsz százalék eltérés van, vagy ha a 44. § (1) bekezdése alapján a benyúj-
tott ajánlatok egyike sem lenne nyertesnek nyilvánítható, a Hasznosítási Tanács javaslata alapján – valamennyi érvénye-
sen pályázó részvételével – nyilvános ártárgyalást tarthat. Amennyiben csak egy érvényes ajánlat érkezik, nyilvános ár-
tárgyalás tartása helyett a kiíró felhívhatja az ajánlattevõt ajánlata módosítására.

Az ingatlanok jellemzõi:
A négy ingatlanból álló ingatlanegyüttes a vagyonkezelõ további három, értékesítésre nem kerülõ ingatlanával szer-

ves egységet alkot, közmûveik nem kerültek leválasztásra. A négy értékesítendõ ingatlan azonban a természetben jól el-
határolható egymástól és a többi ingatlantól is. A 2. számú ingatlanegyütteshez tartozó ingatlanokat a 19/2001. (XI. 14.)
NKÖM rendelet mûemléki jelentõségû területté, míg az 1. számú 9555. hrsz.-ú ingatlant a 27/2005. (X. 7.) NKÖM ren-
delet mûemlékké nyilvánította a Frivaldszky-Mauthner-Pálffy villa és történeti kertje harmonikus egységének,
építészeti és történeti, kertépítészeti értékeinek megõrzése érdekében.

A mûemléki ingatlan átadás-átvétele az oktatási és kulturális miniszter jóváhagyásában foglaltak szerint, a jelenlegi
állapot pontos és részletes dokumentálásával, a kiemelten védendõ mûtárgyakat is tartalmazó vagyonleltárral és az épí-
téstörténetet is tartalmazó tudományos dokumentációval történik, amelyet a kiíró a nyertes pályázó(k) rendelkezésére

2382 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2007/40. szám



bocsát. Az ingatlanok részletes leírását a pályázati dokumentáció tartalmazza. A létesítmény üresen áll, jelenleg
használaton kívül van.

A kiíró bõvebb információt tartalmazó, mind a négy helyrajzi számú ingatlan adatait magába foglaló pályázati doku-
mentációt bocsát térítés ellenében a pályázók rendelkezésére.

A pályázati dokumentáció
A pályázaton való részvétel alapfeltétele a pályázati dokumentáció kiírótól történõ megvásárlása.

A pályázati dokumentáció – 240 000 Ft azaz kettõszáznegyvenezer forint (200 000 Ft + 40 000 Ft áfa) csekken történõ
befizetését követõen, valamint titkossági nyilatkozat aláírása ellenében – a kiíró fenti címén, a I. em. 101. sz. szobában
személyesen, vagy meghatalmazott útján vehetõ át. A meghatalmazott köteles közokirattal, vagy teljes bizonyító erejû
magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét.

A dokumentáció megvásárlását igazoló eredeti bizonylatot az ajánlat benyújtásakor a pályázónak csatolnia kell.

Az ingatlan bemutatása:
Az ingatlan bemutatására a pályázati felhívás megjelenését követõ 20. naptári napon (amennyiben munkaszüneti nap-

ra esik, akkor az azt követõ munkanapon) 10 órakor kerül sor, illetve elõzetes egyeztetés alapján.

A pályázatok beadásának módja:
A vételre vonatkozó pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban az alábbi jelige
– az 1. sz. ingatlan esetében „Budapest, XII. 9555 hrsz”,
– a 2. sz. ingatlanegyüttes esetében „Budapest XII., 9556/1., 9556/3., 9556/4. hrsz.”,
– a 3 sz. ingatlanegyüttes esetében: „Budapest XII., Béla király úti ingatlanegyüttes”

egyikének feltüntetésével, 3 példányban (1 eredeti és 2 másolati példányban), magyar nyelven, személyesen, illetve
meghatalmazott útján a kiíró fenti címén az I. em. 101. sz. szobában kell benyújtani, úgy, hogy az ajánlat az ajánlattételi
határidõn belül a kiíróhoz megérkezzék. A pályázó köteles az eredeti példányt megjelölni „Eredeti” felírással. Egy pá-
lyázó csak egy ajánlatot nyújthat be. Ha a pályázó által benyújtott ajánlati példányok között eltérés adódik, az eredetinek
megjelölt ajánlatban foglaltak az irányadók.

Ajánlattételi határidõ:
2007. november 6. (kedd) 10 óra.

A pályázó az ajánlattételi határidõ lejártáig módosíthatja, vagy visszavonhatja pályázati ajánlatát. Az ajánlattételi ha-
táridõ lejártát követõen a benyújtott ajánlatok csak a nyilvános ártárgyalás során, illetõleg egy érvényes ajánlat esetén a
kiíró felhívására módosíthatók, de az ajánlati árak nem csökkenhetõk. A kormányrendelet 48. §-a értelmében:

(1) Az ajánlattevõ a szerzõdéskötésig, illetõleg a 42. § (2) és (3) bekezdésében megjelölt tárgyalás megkezdéséig köte-
les titokban tartani ajánlata tartalmát, köteles továbbá bizalmasan kezelni a kiíró által a részletes dokumentációban vagy
bármely módon rendelkezésére bocsátott minden tényt, információt, adatot, azokról harmadik személynek tájékoztatást
nem adhat. Ez a tilalom nem terjed ki a finanszírozó bankkal, és konzorcionális ajánlat esetén a résztvevõkkel való
kapcsolattartásra.

(2) Ha az ajánlattevõ vagy az érdekkörébe tartozó más személy a pályázat titkosságát megsértette, a kiíró az ajánlatát
érvénytelennek nyilvánítja.

(3) A kiíró a pályázók számát a pályázatok bontásáig, az ajánlatok tartalmát a döntéshozatalig, illetve a 42. § (2) és
(3) bekezdésében megjelölt tárgyalás megkezdéséig köteles titkosan kezelni, arról felvilágosítást sem kívülállóknak,
sem a pályázaton részt vevõknek nem adhat.

A pályázatok felbontása az ajánlattételi határidõ lejártának napján 10.10 órakor történik a kiíró fenti címén, zárt kör-
ben, a kiíró és közjegyzõ jelenlétében.

A részvétel feltételei:
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázati dokumentációban a kiíró által rendelkezésre bocsátott, a részvételi

feltételként felsorolt tartalmi követelmények szerint kitöltött, további feltételek támasztása nélkül elfogadólag, cégsze-
rûen aláírt alábbi formanyomtatványokat. Amennyiben a pályázó ajánlatának szöveges részei és a kitöltött formanyom-
tatványok tartalma között eltérés mutatkozik, úgy a kiíró a formanyomtatványokban foglaltakat tekinti irányadónak.
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1. a pályázati kísérõlapot a pályázati dokumentáció átvételérõl, a titoktartásról, a pályázati dokumentáció megvásárlá-
sát igazoló eredeti bizonylatot (1. számú formanyomtatvány),

2. a pályázó azonosító adatait (cég esetében 2/a. számú, magánszemély esetében 2/b. számú formanyomtatvány),

3. a pályázat tárgyának megjelölését, a megajánlott vételárat HUF-ban (3. számú formanyomtatvány),
4. a vételár kiegyenlítésének módját, teljesítésének határidejét, annak figyelembevételével, hogy az ajánlati biztosíté-

kon felül fennmaradó vételárhátralékot a szerzõdés aláírását követõ 30 naptári napon belül egy összegben kell kiegyenlí-
teni (4. számú formanyomtatvány),

5. 30 napnál nem régebbi eredeti igazolásokat arról, hogy a Magyar Állammal és szervezeteivel szemben az adó-,
vám- és társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettséget illetõen lejárt köztartozása, illetve a Kincstári Vagyoni
Igazgatósággal szemben fennálló lejárt tartozása nincs (5. számú formanyomtatvány),

6. az ajánlati biztosíték átutalásáról szóló hivatalos banki igazolást, (a pályázónak gondoskodnia kell arról, hogy a
HUF-ban befizetett ajánlati biztosíték legkésõbb az ajánlattételi határidõ lejártának napján a Vagyonkezelõ Svábhegyi
Országos Gyermekallergológiai Pulmonológiai és Fejlõdésneurológiai Intézet Magyar Államkincstárnál vezetett
10032000-01490480-00000000 számú számlájára beérkezzék) (6. számú formanyomtatvány),

7. a pályázó gazdálkodó szervezet képviseletére jogosult(ak)nak arról szóló nyilatkozatát, hogy nyertesség esetén
megkötendõ adásvételi szerzõdéshez szükséges-e külön társasági cselekmény (7. számú formanyomtatvány),

8. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati felhívásban szereplõ feltételeket elfogadva, a pályázati
dokumentációban foglaltak ismeretében teszi meg ajánlatát (8. számú formanyomtatvány),

9. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy tudomásul veszi, hogy kiíró illetve a vagyonkezelõ nem vállal fele-
lõsséget az ingatlannal kapcsolatos esetlegesen felmerülõ környezeti kárért (9. számú formanyomtatvány),

10. a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy csõd-, felszámolási eljárás ellene nem indult, továbbá végelszámolá-
sát nem kezdeményezték, jogutód nélküli megszüntetése nincs folyamatban, illetve – önkormányzat esetében – adósság-
rendezési eljárás ellene nem indult (10. számú formanyomtatvány),

11. a pályázó nyilatkozatát, melyben tudomásul veszi, hogy a vagyonkezelõ az adásvételi szerzõdésben egyoldalú el-
állási jogot köt ki azon esetekre, ha a vételár határidõben nem kerül megfizetésre és a vagyonkezelõ a Magyar Állam tu-
lajdonjogát a teljes vételár kiegyenlítéséig fenntartja (11. számú formanyomtatvány),

12. a pályázó nyilatkozatát, melyben tudomásul veszi, hogy a kiíró, illetve a vagyonkezelõ nem vállal felelõsséget az
illetékes önkormányzatnak az ingatlannal kapcsolatos területrendezési és területfejlesztési elõírásaira vonatkozóan, il-
letve a helyi építési szabályok megváltozásából eredõ esetleges károkért, különösen a településrendezési terv változásá-
ból, illetve településfejlesztési elgondolásokból adódókért (12. számú formanyomtatvány),

13. a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy elfogadja az ajánlati kötöttségre, az ajánlati biztosíték mértékére és
megfizetésének módjára, elvesztésére valamint a fizetési garanciára vonatkozó, kiíró által a pályázati felhívásban tá-
masztott feltételeket (13. számú formanyomtatvány),

14. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy amennyiben nyertesnek nyilvánítják, szerzõdéskötésre nem jelöl-
het ki mást maga helyett (14. számú formanyomtatvány),

15. a teljes ingatlanegyüttesre tett ajánlat esetén nyilatkozatot arról, hogy az ajánlat a kiírás szerinti csoportosításban
külön-külön is értelmezhetõ-e (15. számú formanyomtatvány).

Az ajánlati biztosítékot a vagyonkezelõ a pályázati felhívás visszavonásáról szóló hirdetmény közzétételének, illetve
az eljárás eredménytelensége kihirdetésének napjától számított 15 munkanapon belül visszafizeti az ajánlattevõ részére.
Eredményes pályázat esetén a vagyonkezelõ az ajánlati biztosítékot a nem nyertes pályázók részére az ajánlatok elbírálá-
sának napjától számított 15 munkanapon belül fizeti vissza. A vagyonkezelõ ugyancsak visszafizeti az ajánlati biztosíté-
kot, ha a KVI az elbírálási határidõt meghosszabbítja, melynek függvényében az ajánlati kötöttség idõtartama is meg-
hosszabbodik, és a pályázó a határidõ meghosszabbításáról szóló értesítés kézhezvételétõl számított 7 naptári napon
belül nyilatkozik, hogy ajánlati kötöttségét nem kívánja meghosszabbítani.

Az ajánlati biztosíték után a vagyonkezelõ költséget nem számít fel, kamatot nem fizet, kivéve, ha az ajánlati biztosí-
ték visszafizetésére nyitva álló 15 munkanapos határidõt elmulasztja.

Amennyiben az ajánlattevõ ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy ha az adásvételi szerzõdés
megkötése a nyertes ajánlattevõnek felróható, vagy érdekkörében felmerülõ más okból hiúsul meg, az ajánlati biztosíté-
kot elveszti. Az ajánlattevõ az ajánlati biztosítékot elveszti akkor is, ha a már megkötött szerzõdés az ajánlattevõnek
felróható, vagy érdekkörében felmerülõ más okból hiúsul meg.

Kötelezõen vállalt ajánlati kötöttség:
A kötelezõen vállalt ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidõ lejártának napját követõ 90 naptári nap. Amennyiben a

pályázó ajánlatát az ajánlati kötöttségének ideje alatt visszavonja, az általa befizetett ajánlati biztosítékot elveszti.
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A pályázati ajánlatok elbírálása, vagy a nyilvános ártárgyalásra kitûzése (az ajánlatmódosításra való felhívás) az aján-
lattételi határidõ lejártát követõ 30 naptári napon belül történik, mely idõtartamot a kiíró egy alkalommal legfeljebb to-
vábbi 30 naptári nappal meghosszabbíthat. Ennek függvényében az ajánlati kötöttség idõtartama is 30 nappal meg-
hosszabbodik.

Az ártárgyalás, illetve az ajánlatmódosítás elbírálása az ártárgyalás kitûzésétõl, illetve az ajánlatmódosításra történõ
felhívás idõpontjától számított 30 naptári napon belül történik.

A kiíró az elbírálási határidõ lejártát követõ 15 naptári napon belül írásban tájékoztatja a pályázókat a pályázati eljárás
eredményérõl.

Az ajánlat beadása:
Az ajánlatokat a kiíró fenti címén, a I. em. 101. számú szobában kell a fent megjelölt ajánlatételi határidõig leadni.
A pályázat rangsorolásakor alkalmazott értékelési szempontok fontossági sorrendben:
– a megajánlott vételár összege,
– az egyformán kedvezõ ajánlatok közül elõnyt élvez a teljes – négy ingatlanból álló – 3. sz. ingatlanegyüttesre ajánla-

tot adó pályázó,
– a pályázat nyertese az, aki a pályázati felhívásban rögzített feltételek teljesítése mellett, az értékelési szempontok

alapján összességében a legjobb ajánlatot tette.

Az adásvételi szerzõdés megkötésének elõfeltétele, hogy a nyertes pályázó az eredményhirdetésrõl szóló értesítés
kézhezvételét követõ 8 (nyolc) banki napon belül, az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárhátralék (beleértve az
áfát is) erejéig fizetési garanciát ad.

A kiíró fizetési garanciának tekinti a feltétel nélküli bankgaranciát, a feltétel nélküli banki hitelígérvényt és a vételár-
hátralék ügyvédi vagy közjegyzõi letétbe helyezését.

– A feltétel nélküli bankgaranciát, melynek kedvezményezettje a vagyonkezelõ, a banknak a pályázati felhívásban
megadott jelige feltüntetésével megjelölt ingatlan megvásárlása céljára kell kiállítania és visszavonhatatlan fizetési köte-
lezettséget kell vállalnia a kiíró felé a teljes vételárhátralékra – beleértve a forgalmi adót is – vonatkozóan, az ajánlatban
vállalt határidõ figyelembevételével.

– A feltétel nélküli banki hitelígérvényt, melynek kedvezményezettje a vagyonkezelõ, a banknak a pályázati felhívás-
ban megadott jelige feltüntetésével megjelölt ingatlan megvásárlása céljára kell kiállítania és visszavonhatatlan fizetési
kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a vételárként ígért összeget a bank a vevõ részére meghitelezi a teljes vételárhát-
ralékra – beleértve a forgalmi adót is – vonatkozóan, az ajánlatban vállalt határidõ figyelembevételével.

A kiíró a fentiekben említett, vételárhátralék kifizetésének biztosítékául szolgáló iratokat magyarországi és külföldi
I. osztályú bankoktól fogadja el.

A vagyonkezelõ a pályázat nyertesével – az errõl szóló értesítés kézhezvételének napjától számított 30 naptári napon
belül, de legkésõbb az ajánlati kötöttség lejártának napjáig – az adásvételi szerzõdést megköti.

A tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásban történõ átvezetéséhez szükséges bejegyzési engedély kiadása a teljes vételár-
nak a vagyonkezelõ Svábhegyi Országos Gyermekallergológiai Pulmonológiai és Fejlõdésneurológiai Intézet Magyar
Államkincstárnál vezetett 10032000-01490480-00000000 számú számláján történõ megjelenését követõen haladéktala-
nul, de legkésõbb 15 naptári napon belül történik.

A kiíró fenntartja a jogot, hogy
– a nyertes pályázó visszalépése esetén a vagyonkezelõ pályázat soron következõ helyezettjével szerzõdést kössön,
– a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa,
– az elbírálási határidõn belül a kormányrendelet 42. § (2) bekezdése alapján – minden érvényes ajánlatot benyújtott

résztvevõ meghívása mellett – nyilvános ártárgyalást tartson, vagy egyetlen ajánlattevõ esetén felhívja az ajánlattevõt
ajánlata módosítására,

– pályázati felhívását az ajánlattételi határidõ elõtt visszavonja, melyrõl a pályázati felhívás közlésével megegyezõ
helyeken az ajánlattételi határidõ lejárta elõtt hirdetményt tesz közzé. Ebben az esetben a kiíró a pályázati dokumentáció
ellenértékét a felhívás visszavonásának a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjében történõ megjelentetését követõ
10 munkanapon belül, a dokumentáció visszaadása ellenében visszafizeti.
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A pályázatot követõ nyilvános ártárgyalás során a pályázók ajánlataikat módosíthatják, azzal, hogy a korábban meg-
ajánlott vételár nem csökkenthetõ, és a módosított ajánlatnak is meg kell felelnie a pályázati felhívásban meghatározott
valamennyi feltételnek.

Érvényes a pályázati ajánlat, ha:
– azt a pályázati felhívásban meghatározott, illetve szabályszerûen meghosszabbított ajánlattételi határidõben

nyújtották be,
– a pályázó az ajánlati biztosítékot az elõírásoknak megfelelõen bocsátotta rendelkezésre,
– a pályázó a pályázatot és valamennyi formanyomtatványt szabályszerûen aláírta (gazdasági társaság esetén cégszerû

aláírás),
– a részvételi feltételekben meghatározottaknak maradéktalanul eleget tesz, ennek keretében a kiíró által a pályázati

dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott azon formanyomtatványokat, amelyek tartalmával kapcsolatban nincs
lehetõség hiánypótlásra a pályázati ajánlat beadásával egyidejûleg, míg azon formanyomtatványokat, amelyekkel kap-
csolatban lehetõség van hiánypótlásra, legkésõbb a hiánypótlási határidõ utolsó napján – további feltételek támasztása
nélkül – kitöltve, elfogadólag aláírva benyújtja.

Hiánypótlásra kizárólag a pályázat beadási határidejétõl számított 15 naptári napon belül, „a részvétel feltételei” cím
5. pontjaiban meghatározott adatok, nyilatkozatok illetve igazolások vonatkozásában a van lehetõség.

Ha a pályázó önként élni kíván a hiánypótlás lehetõségével, azt pályázati ajánlatában közölnie kell. Ugyanazon doku-
mentumra vonatkozóan egyszeri hiánypótlásra van lehetõség, a pótolt dokumentumra vonatkozóan nincs lehetõség
ismételt hiánypótlásra.

Érvénytelen a pályázati ajánlat, ha az érvényességi feltételek bármelyikének részben vagy egészben a hiánypótlást kö-
vetõen sem felel meg.

Ha az ajánlattevõ, vagy az érdekkörébe tartozó más személy a pályázat titkosságát megsérti, a kiíró az ajánlatát ér-
vénytelennek nyilvánítja.

A pályázati felhívás és a kitöltendõ formanyomtatványok a www.kvi.hu honlapon „Árverés, értékesítés, pályázatok”
menüpont alatt olvashatók és letölthetõk. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a Kincstári Vagyoni
Igazgatóság Értékesítési fõosztályának titkárságán (telefon: +36 1 373-5715).

A Rendészeti Biztonsági Szolgálat (1101 Budapest, Kerepesi út 47–49., a továbbiakban kiíró) és a Kincstári Vagyoni
Igazgatóság (1054 Budapest, Zoltán u. 16., a továbbiakban KVI) a kincstári vagyonnal való gazdálkodásról szóló
58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet (továbbiakban: kormányrendelet) vonatkozó fejezetei valamint a kiíró és a KVI által
megkötött együttmûködési megállapodás alapján

nyilvános pályázat

keretében értékesíti a Magyar Állam tulajdonában és a kiíró vagyonkezelésében lévõ

Kistarcsa, Deák Ferenc u. 1–3. sz. alatti 1237/5. hrsz.-ú, „kivett udvar és épületek” megnevezésû ingatlant.

Ajánlati biztosíték: 25 000 000 Ft, azaz huszonötmillió forint.

Az ajánlati biztosítékot HUF-ban, „Kistarcsa, Deák Ferenc u. 1–3. sz. alatti ingatlan” jelige megjelölésével, a kiíró
Magyar Államkincstárnál vezetett MÁK 10023002-01451825-00000000 számú számlájára kell átutalni.

Az ajánlati biztosíték a nyertes ajánlattevõ esetében a vételárba beszámításra kerül.

A vételárat magyar forintban (HUF) kell megfizetni.
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A kiíró tájékoztatja az ajánlattevõket, hogy a kormányrendelet 42. § (2) bekezdésében biztosított lehetõséggel élve
– amennyiben az elsõ két helyre rangsorolt ajánlatban szereplõ vételárak között (a magasabbat tekintve 100%-nak) leg-
feljebb 20% eltérés van, vagy ha a 44. § (1) bekezdése és a 45. § (2) bekezdése alapján a benyújtott ajánlatok egyike sem
lenne nyertesnek nyilvánítható, a KVI Hasznosítási Tanácsának javaslata alapján – a KVI nyilvános ártárgyalást tarthat.
Amennyiben csak egy érvényes ajánlat érkezik, nyilvános ártárgyalás tartása helyett a KVI felhívhatja az ajánlattevõt
ajánlata módosítására. A pályázatot követõ ártárgyalás összehívása esetén a KVI írásban értesíti az érvényes ajánlatot
benyújtott pályázókat az ártárgyalás idõpontjáról.

Az ingatlan jellemzõi:
A jelenleg használaton kívül lévõ ingatlan Kistarcsa frekventált részén, családi házak és társasházak környezetében

helyezkedik el. A telek területe: 9883 m2. A telken 10 db különbözõ méretû, funkciójú és állapotú épület található. Az
épületek többsége a két világháború között épült, nagytermes szálláshelynek. Késõbb laktanya, majd idegenrendészeti
szállás lett belõle, ennek megfelelõen többször átalakították. Az ingatlan teljesen közmûvesített, víz-, gáz-, csatorna- és
elektromos bekötéseivel a városi hálózatra csatlakozik.

Az ingatlan per-, teher- és igénymentes.

A KVI az ingatlanról magyar nyelvû pályázati dokumentációt készített, amely térítés ellenében áll rendelkezésre.
A térítési díj összege 20 000 Ft + 4000 Ft áfa, azaz huszonnégyezer forint, amely HUF-ban csekken fizethetõ be. A befi-
zetendõ csekk a KVI székházában (1054 Budapest V., Zoltán u. 16. I. em. 101.) vehetõ át. A pályázati dokumentáció
ugyanott, a befizetési bizonylat bemutatása és titoktartási nyilatkozat aláírása ellenében vehetõ át.

Az ingatlan bemutatására elõzetes egyeztetés alapján kerül sor.

A pályázatok beadásának módja:
A vételre vonatkozó pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban, „Kistarcsa, Deák Ferenc u. 1–3. sz. alatti

ingatlan” jelige feltüntetésével, 3 példányban (1 eredeti és 2 másolati példányban), magyar nyelven, személyesen, illetve
meghatalmazott útján a Kincstári Vagyoni Igazgatóságnál a Budapest V., Zoltán u. 16. sz. I. em. 101. szám alatti irodá-
ban kell benyújtani úgy, hogy az ajánlat az ajánlattételi határidõn belül a KVI-hez megérkezzék. A pályázó köteles az
eredeti példányt megjelölni „Eredeti” felírással. Ha az azonos pályázó által benyújtott pályázatok között eltérés adódik,
az így megjelölt ajánlatban foglaltak az irányadók.

Ajánlattételi határidõ:

2007. november 8-án 10 óra.

A pályázó az ajánlattételi határidõ lejártáig módosíthatja, vagy visszavonhatja pályázati ajánlatát. Az ajánlattételi ha-
táridõ lejártát követõen a benyújtott ajánlatok csak a KVI felhívására, illetõleg nyilvános ártárgyalás során módosítha-
tók, de az ajánlati árak nem csökkenthetõk. Az ajánlattevõ a szerzõdéskötésig, illetõleg az ártárgyalás megkezdéséig kö-
teles titokban tartani ajánlata tartalmát. A kiíró és a KVI a kormányrendelet 48. § (3) bekezdése szerint köteles a pályá-
zók számát a pályázatok bontásáig, az ajánlatok tartalmát a döntéshozatalig, illetve az ártárgyalás megkezdéséig titkosan
kezelni.

A pályázatok felbontása az ajánlattételi határidõ lejártának napján 10 órakor történik a KVI fenti címén, zárt körben a
kiíró, a KVI és a közjegyzõ jelenlétében.

A részvétel feltételei:
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázati dokumentációban a kiíró által rendelkezésre bocsátott kitöltött és

cégszerûen aláírt formanyomtatványokat, amelyek az alább részletezettek feltétel nélküli elfogadását tartalmazzák.
Amennyiben a pályázó ajánlatának szöveges részei és a kitöltött formanyomtatványok tartalma között eltérés mutatko-
zik, úgy a kiíró a formanyomtatványokban foglaltakat tekinti irányadónak.

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
1. a HUF-ban fizetendõ megajánlott vételár megjelölését nettó ár + áfa bontásban (1. számú formanyomtatvány),
2. a pályázó azonosító adatait (cég esetében 2/a., magánszemély esetében 2/b. sz. formanyomtatvány),
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3. a vételár kiegyenlítésének módját, teljesítésének határidejét, annak figyelembevételével, hogy az ajánlati biztosíté-
kon felül fennmaradó vételárhátralékot a szerzõdés aláírását követõ 30 napon belül kell kiegyenlíteni (3. számú forma-
nyomtatvány),

4. 30 napnál nem régebbi igazolásokat arról, hogy a Magyar Állammal és szervezeteivel szemben nincs lejárt köztar-
tozása (adó-, vám-, illeték- társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettsége) (4. számú formanyomtatvány),

5. az ajánlati biztosíték átutalásáról szóló hivatalos banki igazolást (az ajánlattevõnek gondoskodnia kell arról, hogy a
HUF-ban befizetett ajánlati biztosíték legkésõbb az ajánlattételi határidõ lejártának napjáig a kiíró Magyar Államkincs-
tárnál vezetett MÁK 10023002-01451825-00000000 számú számlájára beérkezzék) (5. számú formanyomtatvány),

6. a pályázó gazdasági társaság tulajdonosainak arról szóló nyilatkozatát, hogy nyertesség esetén megkötendõ adásvé-
teli szerzõdéshez szükséges-e külön társasági cselekmény (6. számú formanyomtatvány),

7. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati felhívásban szereplõ feltételeket elfogadva teszi meg
ajánlatát (7. számú formanyomtatvány),

8. a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy csõd-, felszámolási eljárás ellene nem indult, továbbá végelszámolását
nem kezdeményezték, jogutód nélküli megszüntetése nincs folyamatban, illetve – önkormányzat esetében – adósságren-
dezési eljárás ellene nem indult (8. számú formanyomtatvány),

9. a pályázó nyilatkozatát, melyben tudomásul veszi, hogy a kiíró az adásvételi szerzõdésben egyoldalú elállási jogot
köt ki azon esetekre, ha a vételár határidõben nem kerül megfizetésre és a kiíró a tulajdonjogát a teljes vételár kiegyenlí-
téséig fenntartja (9. számú formanyomtatvány),

10. a pályázó nyilatkozatát, melyben tudomásul veszi, hogy a kiíró nem vállal felelõsséget az illetékes önkormányzat-
nak az ingatlannal kapcsolatos területrendezési és területfejlesztési elõírásaira vonatkozóan, illetve a helyi építési szabá-
lyok megváltozásából eredõ esetleges károkért, különösen a településrendezési terv változásából, illetve településfej-
lesztési elgondolásokból adódókért (10. számú formanyomtatvány),

11. a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy elfogadja az ajánlati kötöttségre, az ajánlati biztosíték mértékére és
megfizetésének módjára, elvesztésére valamint a fizetési garanciára vonatkozó, kiíró által a pályázati felhívásban tá-
masztott feltételeket (11. számú formanyomtatvány),

12. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy amennyiben nyertesnek nyilvánítják, szerzõdéskötésre nem jelöl-
het ki mást maga helyett (12. számú formanyomtatvány),

13. a pályázati dokumentáció megvásárlását igazoló bizonylatot, vagy annak másolatát (13. számú formanyomtat-
vány).

Az ajánlati biztosítékot a kiíró a pályázati felhívás visszavonásáról szóló hirdetmény közzétételének, illetve az eljárás
eredménytelensége kihirdetésének napjától számított 15 munkanapon belül visszafizeti az ajánlattevõk részére. Eredmé-
nyes pályázat esetén a kiíró az ajánlati biztosítékot a nem nyertes pályázók részére az ajánlatok elbírálásának napjától
számított 15 munkanapon belül fizeti vissza. A kiíró ugyancsak visszafizeti az ajánlati biztosítékot, ha a KVI az elbírálá-
si határidõt meghosszabbítja, melynek függvényében az ajánlati kötöttség idõtartama is meghosszabbodik, és a pályázó
a határidõ meghosszabbításáról szóló értesítés kézhezvételétõl számított 7 naptári napon belül nyilatkozik, hogy ajánlati
kötöttségét nem kívánja meghosszabbítani.

Az ajánlati biztosíték után a kiíró költséget nem számít fel, kamatot nem fizet, kivéve, ha az ajánlati biztosíték vissza-
fizetésére nyitva álló 15 munkanapos határidõt elmulasztja.

Kötelezõen vállalt ajánlati kötöttség: az ajánlattételi határidõ lejártának napját követõ 90 naptári nap. Amennyiben a
pályázó ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy ha az adásvételi szerzõdés megkötése a nyertes pá-
lyázónak felróható, vagy érdekkörében felmerülõ más okból hiúsul meg, az ajánlati biztosítékot elveszti. A pályázó az
ajánlati biztosítékot elveszti akkor is, ha a már megkötött szerzõdés a pályázónak felróható, vagy érdekkörében
felmerülõ más okból hiúsul meg.

A pályázati ajánlatok elbírálása, vagy a nyilvános ártárgyalásra kitûzése (az ajánlatmódosításra való felhívás) az aján-
lattételi határidõ lejártát követõ 30 naptári napon belül történik, mely idõtartamot a kiíró egy alkalommal legfeljebb to-
vábbi 30 naptári nappal meghosszabbíthat. Ennek függvényében az ajánlati kötöttség idõtartama is 30 nappal
meghosszabbodik.

Az ártárgyalás, illetve az ajánlatmódosítás elbírálása az ártárgyalás kitûzésétõl, illetve az ajánlatmódosításra történõ
felhívás idõpontjától számított 30 naptári napon belül történik.
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A kiíró az elbírálási határidõ lejártát követõ 15 naptári napon belül írásban tájékoztatja a pályázókat a pályázati eljárás
eredményérõl.

A pályázat nyertese az, aki valamennyi pályázati feltétel teljesítése mellett a legmagasabb vételárat megajánlotta.

Az adásvételi szerzõdés megkötésének elõfeltétele, hogy a nyertes pályázó az eredményhirdetésrõl szóló értesítés
kézhezvételét követõ 8 banki napon belül, az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó teljes vételárhátralék (beleértve az
áfát is) erejéig fizetési garanciát ad.

A kiíró fizetési garanciának tekinti a feltétel nélküli bankgaranciát, a feltétel nélküli banki hitelígérvényt és a vételár-
hátralék ügyvédi vagy közjegyzõi letétbe helyezését.

– A feltétel nélküli bankgaranciát a banknak a pályázati felhívásban megadott jelige feltüntetésével megjelölt ingatlan
megvásárlása céljára kell kiállítania és visszavonhatatlan fizetési kötelezettséget kell vállalnia a kiíró felé a teljes
vételárhátralékra.

– A feltétel nélküli banki hitelígérvényt a banknak a pályázati felhívásban megadott jelige feltüntetésével megjelölt
ingatlan megvásárlása céljára kell kiállítania és visszavonhatatlan fizetési kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a vé-
telárként ígért összeget a bank a vevõ részére meghitelezi a teljes vételárhátralékra.

A kiíró a fentiekben említett, vételárhátralék kifizetésének biztosítékául szolgáló iratokat magyarországi bankoktól
fogadja el.

A kiíró a pályázat nyertesével – az errõl szóló értesítés kézhezvételének napjától számított 30 naptári napon belül, de
legkésõbb az ajánlati kötöttség lejártának napjáig – az adásvételi szerzõdést megköti.

A tulajdonjog átszállását eredményezõ nyilatkozat kiadása a teljes vételárnak a kiíró számláján történõ megjelenését
követõen haladéktalanul, de legkésõbb 15 naptári napon belül történik.

A kiíró illetve a KVI fenntartja jogát, hogy
1. a nyertes pályázó visszalépése esetén a pályázat soron következõ helyezettjével szerzõdést kössön,
2. a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa,
3. az elbírálási határidõn belül a kormányrendelet 42. § (2) bekezdése alapján – minden érvényes ajánlatot benyújtott

résztvevõ meghívása mellett – nyilvános ártárgyalást tartson, vagy egyetlen ajánlattevõ esetén felhívja az ajánlattevõt
ajánlata módosítására,

4. pályázati felhívását az ajánlattételi határidõ elõtt visszavonja, melyrõl a pályázati felhívás közlésével megegyezõ
helyeken az ajánlattételi határidõ lejárta elõtt hirdetményt tesz közzé,

5. szükség esetén írásban kiegészítõ információkat, illetve hiánypótlást kérjen azzal, hogy az ajánlattevõ írásbeli vála-
sza semmilyen formában nem eredményezheti a pályázat lényeges tartalmi elemeinek megváltoztatását.

A pályázatot követõ nyilvános ártárgyalás során a pályázók ajánlataikat módosíthatják, azzal, hogy a korábban meg-
ajánlott vételár nem csökkenthetõ, és a módosított ajánlatnak is meg kell felelnie a pályázati felhívásban meghatározott
valamennyi feltételnek.

Érvényes a pályázati ajánlat, ha:
1. azt a pályázati felhívásban meghatározott, illetve szabályszerûen meghosszabbított ajánlattételi határidõben

nyújtották be,
2. a pályázó az ajánlati biztosítékot az elõírásoknak megfelelõen bocsátotta rendelkezésre,
3. a pályázó a pályázatot szabályszerûen aláírta (gazdasági társaság esetén cégszerû aláírás),
4. a részvételi feltételek között meghatározott feltételeknek eleget tesz, továbbá, ha a pályázó a kiíró által rendelkezés-

re bocsátott formanyomtatványokat – további feltételek támasztása nélkül – elfogadólag aláírja.

Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejétõl számított 15 naptári napon belül van lehetõség, az alábbi iratok
vonatkozásában:

1. A pályázó azonosító adatai (magánszemély esetében: lakcím, levelezési cím, telefonszám, telefaxszám, szül. év, hó,
nap, anyja neve, személyi igazolvány száma, személyi azonosító; cég esetében: cégjegyzék száma, székhelye, képviselõ
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neve, telefonszáma, telefaxszáma és e-mail címe, KSH-azonosítószáma, statisztikai számjele), 30 naptári napnál nem ré-
gebbi hiteles cégkivonat és aláírási címpéldány eredeti példánya, „bejegyzés alatt” esetén az azt igazoló hiteles igazolás,

2. arról szóló igazolások, hogy a pályázónak adó-, vám-, társadalombiztosításijárulék-fizetési kötelezettsége nincs,
3. a pályázati dokumentáció megvásárlását igazoló bizonylat, vagy annak másolata,
4. az ajánlattevõ gazdasági társaság tulajdonosainak arról szóló nyilatkozata, hogy nyertesség esetén megkötendõ

adásvételi szerzõdéshez szükséges-e külön társasági cselekmény,
5. a pályázó arra vonatkozó nyilatkozata, hogy csõd-, felszámolási eljárás ellene nem indult, továbbá végelszámolását

nem kezdeményezték, jogutód nélküli megszüntetése nincs folyamatban, illetve – önkormányzat esetében – adósságren-
dezési eljárás ellene nem indult.

A hiánypótlást pályázó a kiíró kérésére, vagy önként is megteheti. Amennyiben a pályázó önként kíván élni a hiány-
pótlás lehetõségével, azt pályázati ajánlatában közölnie kell. A kiírónak hiánypótlási felhívását legkésõbb a pályázat be-
adási határidejétõl számított 10 naptári napon belül közölnie kell az érintettel postai úton, illetõleg telefax útján. Ugyan-
azon dokumentumra vonatkozóan egyszeri hiánypótlásra van lehetõség, a pótolt dokumentumra vonatkozóan nincs
lehetõség ismételt hiánypótlásra.

Érvénytelen a pályázati ajánlat, ha az érvényességi feltételek bármelyikének részben vagy egészben a hiánypótlást kö-
vetõen sem felel meg.

Ha az ajánlattevõ, vagy az érdekkörébe tartozó más személy a pályázat titkosságát megsérti, a kiíró az ajánlatát ér-
vénytelennek nyilvánítja.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás a Kincstári Vagyoni Igazgatóság Értékesítési fõosztályán (1054 Bu-
dapest, Zoltán u. 16.) kérhetõ:

– Kontra Györgyné dr., telefon: (1) 373-5713, fax: (1) 373-5716, kontra@kvi.hu,
– Schmidt Karola Filoména, telefon: (1) 373-5722, fax: (1) 373-5716, schmidtk@kvi.hu.

AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK VIZSGÁLATAI

Összefoglaló
a 2006. évi országgyûlési, valamint önkormányzati és nemzeti, etnikai kisebbségi képviselõválasztások

lebonyolításához felhasznált pénzeszközök ellenõrzésérõl (0722)

A 2006. évi országgyûlési képviselõ-választások kiadásainak elõirányzatára az Országgyûlés a 89/2005. (XII. 7.) ha-
tározatában 6610 millió Ft-ot, az önkormányzati képviselõk, továbbá a nemzeti és etnikai kisebbségek helyi önkormány-
zatainak 2006. évi, valamint területi és országos önkormányzataik 2007. évi megválasztásának szervezési és lebonyolí-
tási feladatainak végrehajtására a 30/2006. (VII. 11.) határozatában 4340 millió Ft-ot hagyott jóvá. A tervezett kiadások
a 2002. évi választások kiadásait az országgyûlési választásnál 4%-kal, az önkormányzati választásnál 9%-kal haladták
meg. Az országgyûlési választás kiadásaiból a helyi kiadások 36%-ot, a központi kiadások 23%-ot, az informatikai ki-
adások 37%-ot képviseltek, a külképviseleti szavazás (új tételként) részaránya 4%-os volt. Az önkormányzati választás
kiadásaiból a helyi kiadások 39%-os, a központi kiadások 27%-os, az informatikai kiadások 34%-os részarányt tettek ki.
A 2002. évi választásokhoz képest a személyi juttatások növekedése az országgyûlési választásnál 61%-os, az
önkormányzati választásnál 15%-os volt, ami a választási feladatokat ellátók díjazásának emelésébõl alakult ki.

A BM Központi Hivatal a 2006. évi választások lebonyolítása érdekében 11 közbeszerzési eljárást bonyolított le, az
informatikai eszközöket és szolgáltatásokat központosított közbeszerzés keretében szerezte be. Az országgyûlési válasz-
tásnál a közbeszerzések szerzõdés szerinti összege 2390 millió Ft, az önkormányzati választásnál 2106 millió Ft volt.
A 2006. évi választások lebonyolításához kapcsolódó informatikai feladatok tervezése során az országgyûlési választás-
nál 26%-os túlbiztosítás volt, ami a végrehajtást követõen 512 millió Ft összegû elõirányzat-maradványt eredményezett.
Az informatikai kiadások összege a tervezettel azonos részarányú volt, az országgyûlési választás teljes kiadásának
37%-át, 1981 millió Ft-ot, az önkormányzati választás kiadásainak 34%-át, 1425 millió Ft-ot tett ki.

A Külügyminisztérium az elõírt összesítõ és külképviseleti választási irodánkénti elszámolást határidõre elkészítette,
az átadott pénzeszközök 95%-át használták fel. A helyi választási irodák a feladattípusú, a területi választási irodák a fel-
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adattípusú és összegzõ jellegû feladattípusú elszámolási kötelezettségüknek határidõn belül eleget tettek. Az országgyû-
lési választások után a községi önkormányzatok 12%-ánál, az önkormányzati választás után a községi önkormányzatok
8%-ánál a helyi választási iroda vezetõ díjazásának kifizetése az elõírások ellenére történt, mivel az ellenõrzési kötele-
zettségét nem teljesítette, a területi Választási iroda vezetõje nyilatkozat alapján döntött a kifizetésrõl. Az országgyûlési
választás pénzeszközeinek felhasználását a BM Központi Hivatal 36 választási szervezetnél, az önkormányzati
választásnál az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Ellenõrzési titkársága 10 szervezetnél vizsgálta.

Az OVB által hitelesített, összesített adatok alapján az országgyûlési választás I–II. fordulóján belföldön 8 703 738 fõ,
a külföldön megtartott szavazás két fordulóján 11 184 fõ, az önkormányzati választáson 4 327 664 fõ jelent meg. Az el-
számolt kiadások és a szavazásra megjelentek száma alapján a belföldi országgyûlési választás egy fõre jutó kiadása
594 Ft, a külképviseleti szavazás egy fõre jutó kiadásának összege 20 905 Ft volt, ami a belföldön lebonyolított szavazás
egy fõre jutó kiadásának harmincötszörösét tette ki, amit a külképviseleten történõ szavazáshoz kapcsolódó többlet-
kiadások (utazási, szállítmányozási, napidíj) okoztak. Az önkormányzati választáson az egy választóra jutott kiadás
összege 984 Ft volt.

A BM Központi Hivatal vezetõje a 2006. évi választások esetében az elõírt határidõben elkészítette és felterjesztette a
belügyminiszter, illetve az önkormányzati és területfejlesztési miniszter részére az elszámolást. A feladatsoros elszámo-
lások szerint az országgyûlési választásnál a módosított elõirányzat összege 6657 millió Ft, a teljesített kiadások összege
5405 millió Ft (81%-os teljesítés), a maradvány 1252 millió Ft volt, ami az önkormányzati választás feladataira került
felhasználásra. Az önkormányzati választás kiadásainak módosított elõirányzati összege 4342 millió Ft, a teljesített
kiadások összege 4258 millió Ft-ot (98%-ot) tett ki és 84 millió Ft maradvány keletkezett.

Jelentésünkben a választás lebonyolítására jóváhagyott elõirányzatok nyilvántartására, felhasználására vonatkozó
elõírások betartására, a kötelezettségvállalások írásba foglalására, az utalványozás jogkör átadásának szabályozására, a
választásokhoz kapcsolódó nyomtatvány- és szolgáltatásmegrendelések tervezett és szükséges mértékének betartására, a
megalapozottabb kiadástervezésre, a helyi választásiiroda-vezetõk díjazásának kifizetését megelõzõ ellenõrzési felada-
tok további szigorítására, illetve az országgyûlési választás kampányára biztosított támogatás kiutalási határidejének
megváltoztatására tettünk javaslatot.

Az elkészített jelentés az iterneten a www.asz.hu címen olvasható.
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HIVATALI BÉLYEGZÕK ÉRVÉNYTELENÍTÉSE ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSE

Vácrátót Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala a Petõfi Sándor Általános Iskola, Vácrátót és a Benedek
Elek Általános Iskola és Óvoda, Vácduka régi bélyegzõjét érvényteleníteni, új bélyegzõjét érvényesíteni kívánja. A bé-
lyegzõk érvénytelenségének, illetve érvényességének idõpontja: 2007. szeptember 24.

Érvényteleníteni kívánt – régi – körbélyegzõk lenyomata:

Érvényesíteni kívánt – új – körbélyegzõk lenyomata:
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A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ TÁJÉKOZTATÓJA

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvû kiadásában megjelent jogi aktusokról
(2007. szeptember 20–26.)

(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

245. 50. évfolyam L 245. szám (2007. szeptember 20.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 1072/2007/EK rendelete (2007. szeptember 19.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék
belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 1073/2007/EK rendelete (2007. szeptember 19.) a közösségi hajók számára az
Atlanti-óceánon a nyugati hosszúság 45°-ától keletre és a Földközi-tengeren a kékúszójú
tonhalra irányuló halászat tilalmáról

A Bizottság 1074/2007/EK rendelete (2007. szeptember 19.) a bizonyos vámkontingensek és prefe-
renciális megállapodások alapján történõ cukortermék-behozatalra vonatkozó, 2007. szeptember
10. és 14. között kérelmezett engedélyek kibocsátásánál alkalmazandó odaítélési együttható meg-
határozásáról

A Bizottság 1075/2007/EK rendelete (2007. szeptember 19.) a sertéshúsra vonatkozó ex-
port-visszatérítések megállapításáról

A Bizottság 1076/2007/EK rendelete (2007. szeptember 19.) a tojásra vonatkozó export-visszatérí-
tések megállapításáról

A Bizottság 1077/2007/EK rendelete (2007. szeptember 19.) a baromfihúsra vonatkozó ex-
port-visszatérítések mértékének megállapításáról

A Bizottság 1078/2007/EK rendelete (2007. szeptember 19.) az 533/2007/EK rendelet által a ba-
romfihús tekintetében megnyitott vámkontingensek keretében 2007. szeptember elsõ hét napján
benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

A Bizottság 1079/2007/EK rendelete (2007. szeptember 19.) az 539/2007/EK rendelet által a tojás-
és ovalbuminágazat egyes termékei tekintetében megnyitott vámkontingensek keretében 2007.
szeptemberének elsõ hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsá-
tásáról

A Bizottság 1080/2007/EK rendelete (2007. szeptember 19.) a baromfihús-ágazat egyes termékei
tekintetében az 1431/94/EK rendelet értelmében 2007 szeptemberében benyújtott behozatali enge-
dély iránti kérelmek elfogadási mértékének meghatározásáról

A Bizottság 1081/2007/EK rendelete (2007. szeptember 19.) az 536/2007/EK rendelet által a ba-
romfihús tekintetében megnyitott vámkontingens keretében 2007 szeptemberének elsõ hét napján
benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

A Bizottság 1082/2007/EK rendelete (2007. szeptember 19.) a baromfihús-ágazat egyes termékei
tekintetében a 2497/96/EK rendelet értelmében 2007 szeptemberben benyújtott behozatali enge-
dély iránti kérelmek elfogadási mértékének meghatározásáról

2007/40. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2393

VI. FÕRÉSZ: Egyéb hirdetmények



A Bizottság 1083/2007/EK rendelete (2007. szeptember 19.) a Szerzõdés I. mellékletében nem sze-
replõ áruk formájában exportált tojásra és tojássárgájára vonatkozó visszatérítési ráták rögzítésérõl

* A Bizottság 1084/2007/EK rendelete (2007. szeptember 19.) a Spanyolország kivételével va-
lamennyi tagállam lobogója alatt közlekedõ hajók számára a NAFO 3M övezetben a vörös
álsügérre irányuló halászat tilalmáról

A Bizottság 1085/2007/EK rendelete (2007. szeptember 19.) a cukorágazat egyes termékeire az
1002/2006/EK rendelet által a 2006/2007-es gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítõ
importvámok összegének módosításáról

A Bizottság 1086/2007/EK rendelete (2007. szeptember 19.) a további feldolgozás nélkül exportált
fehércukor és nyerscukor után járó export-visszatérítések rögzítésérõl szóló 1054/2007/EK rende-
let módosításáról

246. 50. évfolyam L 246. szám (2007. szeptember 21.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Tanács 1087/2007/EK rendelete (2007. szeptember 18.) a Kínai Népköztársaságból szár-
mazó egyes végtelen poliészter szálból készült szövet késztermékek behozatalára vonatkozó
végleges dömpingellenes vám kivetésérõl és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedésérõl
szóló 1487/2005/EK rendelet módosításáról

A Bizottság 1088/2007/EK rendelete (2007. szeptember 20.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék
belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

A Bizottság 1089/2007/EK rendelete (2007. szeptember 20.) a 812/2007/EK rendelettel megnyi-
tott, sertéshúsra vonatkozó vámkontingens keretében a 2007 szeptemberének elsõ hét napján be-
nyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

A Bizottság 1090/2007/EK rendelete (2007. szeptember 20.) a 979/2007/EK rendelettel megnyi-
tott, a sertéshúsra vonatkozó vámkontingens keretében a 2007 szeptemberének elsõ hét napján be-
nyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

A Bizottság 1091/2007/EK rendelete (2007. szeptember 20.) a 806/2007/EK rendelettel megnyi-
tott, sertéshúsra vonatkozó vámkontingens keretében a 2007 szeptemberének elsõ hét napján be-
nyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

A Bizottság 1092/2007/EK rendelete (2007. szeptember 20.) a 2021/2006/EK rendelettel a 2007.
szeptemberi alidõszakra megnyitott vámkontingensek keretében történõ rizsbehozatalra vonatkozó
engedélyek kibocsátásáról

A Bizottság 1093/2007/EK rendelete (2007. szeptember 20.) a legkevésbé fejlett országokból szár-
mazó rizs behozatalára a 964/2007/EK rendelettel megnyitott vámkontingens keretében benyújtott
behozataliengedély-kérelmekre alkalmazandó odaítélési együttható megállapításáról

A Bizottság 1094/2007/EK rendelete (2007. szeptember 19.) a baromfihús- és tojáságazatban érvé-
nyes, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak rögzítésérõl és az 1484/95/EK rendelet
módosításáról

* A Bizottság 1095/2007/EK rendelete (2007. szeptember 20.) a 91/414/EGK tanácsi irányelv
8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram harmadik szakaszának végrehajtá-
sáról szóló további részletes szabályok megállapításáról szóló, 2002. augusztus 14-i
1490/2004/EK bizottsági rendelet és a 91/414/EGK tanácsi irányelv 8. cikkének (2) bekezdé-
sében említett munkaprogram negyedik szakasza végrehajtásának további részletes szabá-
lyait megállapító 2229/2004/EK rendelet módosításáról1

1EGT-vonatkozású szöveg
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* A Bizottság 1096/2007/EK rendelete (2007. szeptember 20.) a Kongói Demokratikus Köz-
társaság tekintetében a fegyverembargót megsértõ személyekkel szemben meghatározott,
egyedi korlátozó intézkedések bevezetésérõl szóló 1183/2005/EK tanácsi rendelet módosítá-
sáról

A Bizottság 1097/2007/EK rendelete (2007. szeptember 20.) a borágazat termékeire vonatkozó ki-
viteli engedélyek kiállításáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács

2007/614/Euratom:

* A Tanács határozata (2007. január 30.) az Európai Atomenergia-közösség és Japán kormá-
nya közötti, a fúziós energia kutatása területén a tágabb megközelítés keretében folytatan-
dó tevékenységek közös végrehajtásáról szóló megállapodás Bizottság általi megkötésérõl

Megállapodás Japán kormánya és az Európai Atomenergia-közösség között a fúziós energia
kutatása területén a tágabb megközelítés keretében folytatandó tevékenységek közös végre-
hajtásáról

Bizottság

2007/615/EK:

* A Bizottság határozata (2007. szeptember 20.) a benfurakarbnak a 91/414/EGK tanácsi
irányelv I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó
növényvédõ szerek engedélyének visszavonásáról [az értesítés a C(2007) 4285. számú doku-
mentummal történt]1

Helyesbítések

Helyesbítés a további feldolgozás nélkül exportált fehércukor és nyerscukor után járó ex-
port-visszatérítések rögzítésérõl szóló 1054/2007/EK módosításáról szóló, 2007. szeptember 19-i
1086/2007/EK bizottsági rendelethez (HL L 245., 2007. 9. 20.)

247. 50. évfolyam L 247. szám (2007. szeptember 21.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

IRÁNYELVEK

* Az Európai Parlament és a Tanács 2007/44/EK irányelve (2007. szeptember 5.) a
92/49/EGK tanácsi irányelvnek és a 2002/83/EK, a 2004/39/EK, a 2005/68/EK és a
2006/48/EK irányelvnek a pénzügyi szektorbeli részesedésszerzések és részesedésnövelések
prudenciális értékelésének eljárási szabályai és az értékelés kritériumai tekintetében törté-
nõ módosításáról1

* Az Európai Parlament és a Tanács 2007/45/EK irányelve (2007. szeptember 5.) az elõrecso-
magolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok megállapításáról, a
75/106/EGK és a 80/232/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezésérõl, valamint a
76/211/EGK tanácsi irányelv módosításáról

* Az Európai Parlament és a Tanács 2007/47/EK irányelve (2007. szeptember 5.) az aktív be-
ültethetõ orvostechnikai eszközökre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérõl szóló
90/385/EGK tanácsi irányelv, az orvostechnikai eszközökrõl szóló 93/42/EGK tanácsi
irányelv, valamint a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK irányelv módo-
sításáról1

1EGT-vonatkozású szöveg
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248. 50. évfolyam L 248. szám (2007. szeptember 22.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Tanács 1098/2007/EK rendelete (2007. szeptember 18.) a balti-tengeri tõkehalállomá-
nyokra és az ezen állományok halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról, a
2847/93/EGK rendelet módosításáról és a 779/97/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl

* A Tanács 1099/2007/EK rendelete (2007. szeptember 18.) az Antarktisz tengeri élõvilágá-
nak védelmérõl szóló egyezmény hatálya alá tartozó területen folytatott halászati tevékeny-
ségekre vonatkozó bizonyos ellenõrzõ intézkedések megállapításáról szóló 601/2004/EK
rendelet módosításáról

* A Tanács 1100/2007/EK rendelete (2007. szeptember 18.) az európai angolnaállomány hely-
reállítására vonatkozó intézkedések megállapításáról

A Bizottság 1101/2007/EK rendelete (2007. szeptember 21.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék
belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

Helyesbítések

* Helyesbítés az Európai Közösségek tisztviselõinek személyzeti szabályzatának, valamint az
Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeinek módosításáról szóló,
2004. március 22-i 723/2004/EK, Euratom tanácsi rendelethez (HL L 124., 2004. 4. 27.) (Ma-
gyar nyelvû különkiadás 1. fejezet, 02. kötet, 130. o.)

* Helyesbítés az Európai Közösségek tisztviselõinek személyzeti szabályzatáról és az Európai
Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeirõl (Személyzeti Szabályzat)
szóló, 1968. február 29-i 259/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelethez (HL L 56.,
1968. 3. 4.) (Magyar nyelvû különkiadás 1. fejezet, 02. kötet, 5. o.)

249. 50. évfolyam L 249. szám (2007. szeptember 25.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 1102/2007/EK rendelete (2007. szeptember 24.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék
belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

ELJÁRÁSI SZABÁLYZATOK

* Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke hivatalvezetõjének szóló szolgálati utasítások
2007. szeptember 19.

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács

2007/617/EK:

* A Tanács határozata (2007. szeptember 18.) a Régiók Bizottsága öt magyar tagjának és öt
magyar póttagjának kinevezésérõl
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2007/618/EK:

* A Tanács határozata (2007. szeptember 18.) a Régiók Bizottsága egy finn tagjának és egy
finn póttagjának kinevezésérõl

Bizottság

2007/619/EK:

* A Bizottság határozata (2007. szeptember 20.) az 1,3-Diklór-propénnak a 91/414/EGK ta-
nácsi irányelv I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartal-
mazó növényvédõ szerek engedélyének visszavonásáról [az értesítés a C(2007) 4281. számú
dokumentummal történt]1

250. 50. évfolyam L 250. szám (2007. szeptember 26.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 1103/2007/EK rendelete (2007. szeptember 25.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék
belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 1104/2007/EK rendelete (2007. szeptember 25.) az Oszama bin Ladennel, az
al-Kaida-hálózattal és a talibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetek-
kel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetésérõl, valamint a 467/2001/EK
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 86. alka-
lommal történõ módosításáról

251. 50. évfolyam L 251. szám (2007. szeptember 26.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács

2007/611/EK:

* A Tanács határozata (2007. július 23.) az egyrészrõl az Európai Közösség és tagállamai,
másrészrõl a Chilei Köztársaság között létrejött megállapodáshoz a Bolgár Köztársaság-
nak és Romániának az Európai Unióhoz történõ csatlakozásának figyelembevétele céljából
csatolt második kiegészítõ jegyzõkönyv aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

Második kiegészítõ jegyzõkönyv az egyrészrõl az Európai Közösség és tagállamai, másrészrõl a
Chilei Köztársaság között létrejött megállapodáshoz a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az
Európai Unióhoz történt csatlakozásának figyelembevétele céljából

1EGT-vonatkozású szöveg
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A Közbeszerzési Értesítõ 113. számának (2007. október 3.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK

Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött, a
Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hir-
detmények

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

36108 Belvárosi Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht. (in-
formatikai eszközök szállítása és telepítése – K. É. –
14815/2007)

36113 Egészségügyi Kht. – Fonyód (diagnosztikai és szûrõköz-
pont kialakítása projekt megvalósításához orvosi mû-
szerek szállítása és szerelése – K. É. – 14667/2007)

36119 HUNGAROSPA Hajdúszoboszlói Zrt. (Hajdúszoboszló
gyógyfürdõi fejlesztés – Aqua Palace élményfürdõ pro-
jekthez kapcsolódóan 2,580 milliárd Ft összegû beru-
házási hitel felvétele – K. É. – 15093/2007)

36124 Mátészalka Város Önkormányzata (szabad felhasználású
hitel felvétele – K. É. – 15092/2007)

36129 Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM-PIR-üzemel-
tetés – K. É. – 14857/2007)

Ajánlati felhívás egyes ágazatokban

36135 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (vizuális és hangos utas-
tájékoztató berendezések beszerzése és telepítése tár-
gyú ajánlati felhívás – K. É. – 15024/2007)

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására

36143 Duna Menti Regionális Vízmû Zrt. (biztosítási szolgálta-
tások – K. É. – 15030/2007)

Visszavonás

36150 Fõvárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház visszavonása
(4265/Szent Imre/07. CT-berendezés bérbevétele
– K. É. – 15309/2007)

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

36155 Magyar Természettudományi Múzeum (a Magyar Ter-
mészettudományi Múzeum ,,Jégkorszak c. kiállítás ki-
vitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárása – K. É. –
15037/2007)

36159 Semmelweis Egyetem (vagyonvédelem és épülettakarí-
tás – K. É. – 12749/2007)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

36166 Fõvárosi Önkormányzat Szent János Kórház és Rendelõin-
tézet (sebészeti képerõsítõ rendszer beszerzése – K. É. –
14719/2007)

36169 Hajdúhadház Város Önkormányzata (Galambos, Kinizsi,
Táncsics és Városkert utcákon szilárd útburkolat és
csapadékvíz-elvezetõ hálózat kiépítése – K. É. –
13360/2007)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

36174 Ajka Város Önkormányzata [Ajka, 2007. évi iparosított
technológiával épült lakóépületek (II. csoport) energia-
takarékos korszerûsítése és felújítása – K. É. –
14976/2007]

36183 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
(BME ÉL épülete hõellátásának korszerûsítése
– K. É. – 15069/2007)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

36188 Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal Kiemelt Adózók
Igazgatósága [APEH KAIG (Dob u. 75–81.) alatti iroda-
épület mûszaki üzemeltetése, tervszerû és folyamatos
karbantartása, ügyeleti szolgálat biztosítása – K. É. –
13843/2007]

36190 Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. (emberi erõfor-
rások és szakértõi kapacitások biztosítása projektme-
nedzselési, termék / projektfolyamat minõségbizto-
sítási tevékenység, rendszertervezési, rendszertesztelé-
si, rendszerfejlesztési és informatikai szakértõi felada-
tok ellátása – K. É. – 14471/2007)

36192 Honvédelmi Minisztérium Infrastrukturális Ügynökség
(az ÁEK Podmaniczky utca 109–111. szám alatti telep-
helyén az A épület III. emeletén a PIC-ellátás, illetve a
PIC mögötti szakambulancia feltételeinek kialakítása
– K. É. – 14909/2007)

36195 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat (orvos-
technikai gépek, mûszerek, kórházi bútorok beszerzé-
se – K. É. – 15393/2007)
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36197 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (ROP mû-
szaki ellenõrzés – 3821 és 3823 sz. ök. út Ibrány–Pa-
szab–Tiszabercel közötti szakasz felújítási munkái kivi-
telezése, teljes körû mûszaki ellenõri feladatainak ellá-
tása – K. É. – 14508/2007)

36199 MÁV Cargo Árufuvarozási Zrt. (vasúti teherkocsik futó-
javítása – K. É. – 14332/2007)

36203 MÁV Cargo Árufuvarozási Zrt. [ajánlatazonosító (tari-
faszám) átvezetése a rendszereken és fuvarlevéladatok
rögzítésének elválasztása a kocsi fizikai helyétõl tárgyú
informatikai fejlesztések a szállításirányítási informá-
ciós rendszerben – K. É. – 14333/2007]

36205 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. [gázolajfeladó, -lefejtõ
és -tároló berendezésekhez kapcsolódó rendszer fej-
lesztése az ajánlatkérõ országos hálózatán (REKO III.)
– K. É. – 14769/2007]

36207 MOL Földgázszállító Zrt (a beregdaróci kompresszorál-
lomáson három gépegység munkaturbináinak rekonst-
rukciója – K. É. – 16327/2006)

36210 Naszály–Galga TISZK Kht. (iskolai eszközbeszerzés IV.
– K. É. – 15339/2007)

36212 Naszály–Galga TISZK Kht. (iskolai eszközbeszerzés III.
– K. É. – 15342/2007)

36215 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (M49-es gyorsfor-
galmi út tanulmánytervének, elõzetes vizsgálati doku-
mentációjának elkészítése – K. É. – 15274/2007)

36218 Volánbusz Közlekedési Zrt. (menetrendszerû, köz-
forgalmú autóbuszvonalak alvállalkozásba adása
– K. É. – 15083/2007)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

36221 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Ok-
tató Kórház (gyógyszerkibocsátó stentek beszerzése
– K. É. – 14493/2007)

36224 Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági,
Mûszaki Ellátó Szolgálata (Dísz tér 12., Dísz tér 7., Tán-
csics u. 3., Úri u. 6., Tárnok u. 7. szám alatti önkor-
mányzati tulajdonú lakások karbahelyezése – K. É. –
12367/2007)

36229 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (járda- és
parkolóépítés 2007-ben – K. É. – 14789/2007)

36232 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (parkolási
és forgalmi rend kialakítása lakótelepeken – K. É. –
14790/2007)

36236 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (XXI. ke-
rület Erdõsor utcai lakótelepen közlekedési és parkolá-
si rendszer fejlesztése – K. É. – 14791/2007)

36238 GREEN 2000 Kft. (Nemesnádudvar, sertéstelepi is-
tállók alatti hígtrágya-tároló tér kialakítása – K. É. –
14758/2007)

36241 Herman Ottó Lakás- és Garázsfenntartó Szövetkezet,
Miskolc (iparosított technológiával épült lakóépületek
energiafelhasználást csökkentõ korszerûsítése
– K. É. – 13167/2007)

36245 Kalocsa Város Önkormányzata (beruházási hitelfelvétel
kábeltelevízió és szélessávú informatikai hálózat bõví-
tése és egyéb közmûfejlesztések megvalósításához
– K. É. – 14757/2007)

36247 Kalocsa Város Önkormányzata (Kalocsa, KTV-fejállo-
más építése és informatikai rendszer bõvítése – K. É. –
14766/2007)

36250 Nyergesújfalu Város Önkormányzata (ipari park bõvíté-
séhez szükséges ingatlan adásvétele – K. É. –
13943/2007)

36252 Nyergesújfalu Város Önkormányzata (ipari park bõvíté-
séhez szükséges ingatlan adásvétele – K. É. –
13944/2007)

36255 Nyergesújfalu Város Önkormányzata (ipari park bõvíté-
séhez szükséges ingatlan adásvétele – K. É. –
13946/2007)

36257 Nyíregyházi Állatpark Kht. (beruházási hitel – K. É. –
14486/2007)

36259 Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (1 db irodaépü-
let vagy épületrész bérlése – K. É. – 14765/2007)

36261 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (takarítási
szolgáltatás – K. É. – 14852/2007)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl

36264 Galga Menti Mezõgazdasági Termelõ és Szolgáltató Szö-
vetkezet (tehenészeti telep trágyakezelési mûtárgyai-
nak megépítése – K. É. – 13373/2007)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

36266 Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (élelmezési
anyagok beszerzése – K. É. – 12681/2007)

36266 Budapest Fõváros Önkormányzata Fõpolgármesteri Hiva-
tal (a dél-budai szennyvíztisztító telep tenderdokumen-
tációjának elkészítése – K. É. – 13855/2007)

36267 Budapest Fõváros XV. Kerületi Önkormányzat Egészség-
ügyi Intézménye (intézménytakarítási szolgáltatás
– K. É. – 15368/2007)

36267 Budapesti Közlekedési Zrt. (metró és MFAV-, valamint
HÉV-jármûvekhez speciális csapágyak szállítása
– K. É. – 14339/2007)

36268 Budapesti Közlekedési Zrt. (általános csapágyak, autó-
busz és trolibusz jármûvekhez speciális csapágyak
– K. É. – 14340/2007)

36269 Budapesti Közlekedési Zrt. (autóvillamossági alkatré-
szek – K. É. – 14341/2007)

36270 Budapesti Közlekedési Zrt. (fényforrások szállítása
– K. É. – 14343/2007)

36270 Csonka János Mûszaki Szakközépiskola és Szakiskola,
Szigetszentmiklós (tanmûhely felújításának kivitelezése
– K. É. – 13903/2007)
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36271 Debreceni Egyetem (a Debreceni Egyetem Tudomány-
egyetemi Karok oktatási épületei üzemeltetési, kar-
bantartási munkálatainak elvégzése – K. É. –
14345/2007)

36272 Hatvan Város Önkormányzata (szennyvízelvezetés és
-tisztítás program kivitelezésével kapcsolatos általános
kommunikációs menedzseri tevékenység – K. É. –
13304/2007)

36272 MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató
Egység (féksaru, rögzítõsaru MÁVSZ 2826 szerinti ja-
vítása – K. É. – 14357/2007)

36273 Móra Ferenc Múzeum Csongrád Megyei Önkormányzat
Múzeuma (eszközök, termékek, berendezések beszerzé-
se – K. É. – 14358/2007)

36274 Nemzeti Hírközlési Hatóság (mérõlaboratórium fejlesz-
tésére szolgáló mérõ- és tesztrendszerek, mûszerek és
eszközök szállítása – K. É. – 13782/2007)

36275 Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság (adattároló
kazetták szállítása – K. É. – 14661/2007)

36275 Semmelweis Egyetem (II. Sz. Szülészeti és Nõgyógyásza-
ti Klinika épülettakarítása – K. É. – 14360/2007)

36276 Székesfehérvári Regionális Képzõ Központ (410 fõ részé-
re teljes ellátás biztosítása – K. É. – 14362/2007)

36277 Szeretet Szociális Otthon, Berzence (cukrászipari termé-
kek – K. É. – 14361/2007)

36277 Szociális és Munkaügyi Minisztérium (konferencia
szervezéséhez meghívók és oklevelek készítése
– K. É. – 14363/2007)

36278 Zala Megyei Önkormányzat (sebészeti képerõsítõ rend-
szer beszerzése – K. É. – 14662/2007)

36278 Zalahaláp Község Önkormányzata (Zalahaláp 250/5 és
250/55 hrsz.-ú utcák vízellátása I. ütem és szennyvízel-
vezetése – K. É. – 15176/2007)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

36280 Fõvárosi Vízmûvek Zrt. (Budapest II., Hûvösvölgyi úton
nyílt árkos csõfektetés kivitelezése és szükség szerint
tervezése – K. É. – 14354/2007)

36280 Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc Kór-
ház-Rendelõintézet (kenyér és pékáru beszerzése
– K. É. – 14594/2007)

36281 Kadarkút Város Önkormányzata (Kadarkút, Petõfi u.
2. sz. alatti meglévõ épület felújításával, átalakításával,
bõvítésével polgármesteri hivatal építése – K. É. –
14603/2007)

36282 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (37. sz. fõút
0+000–8+444 km-sz. között 2 × 1 forgalmi sávos fõút
bõvítése 2 × 2 forgalmi sávra – K. É. – 14314/2007)

36282 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (SA 102 he-
likopter fedélzetére építendõ új, jelenleg is gyártásban
lévõ típusú, korszerû kutató és éjszakai repülést segítõ
eszközök beszerzése – K. É. – 14701/2007)

36283 Magyar Posta Zrt. (postahelyek takarítása – Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megye, Heves megye, Békés me-
gye, Bács-Kiskun megye és Csongrád megye – K. É. –
14520/2007)

36284 MECSEK-ÖKO Zrt. (zagytározók õrzése – K. É. –
15326/2007)

36284 Oroszlányi Szolgáltató Zrt. (34 fogyasztói hõközpont ki-
vitelezése – K. É. – 14359/2007)

36285 Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar (a Szent Ist-
ván Egyetem gödöllõi campusán mérnökinformatikai
központ építési és felújítási munkái – K. É. –
12719/2007)

A KÖZBESZERZÉSI DÖNTÕBIZOTTSÁG
HATÁROZATAI

36287 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
határozata (a Junior Vendéglátó Zrt. jogorvoslati kérel-
me a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat közbeszer-
zési eljárása ellen – K. É. – 15397/2007)

36292 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
határozata (a Fenstherm Kft. jogorvoslati kérelme a
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata közbe-
szerzési eljárása ellen – K. É. – 15437/2007)

36298 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
határozata (a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési
Döntõbizottság elnöke által hivatalból kezdemé-
nyezett jogorvoslati eljárás a Baranya Megyei Mú-
zeumok Igazgatósága közbeszerzési eljárása ellen
– K. É. – 15438/2007)

BÍRÓSÁGI ÍTÉLETEK

36302 Fõvárosi Bíróság 19.K.30.772/2006/8. számú ítélete
(K. É. – 15436/2007)

36309 Fõvárosi Bíróság 19.K.34.455/2005/5. számú ítélete
(K. É. – 15533/2007)

36316 Fõvárosi Ítélõtábla 3.Kf.27.797/2006/4. számú ítélete
(K. É. – 15348/2007)

36319 Fõvárosi Ítélõtábla 4.Kf.27.036/2007/3. számú ítélete
(K. É. – 15429/2007)
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A Cégközlöny 39. számában (2007. szeptember 27.) megjelent felszámolási eljárások megindításáról

A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-05-006730/19. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 21. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) NYUGALOM SZIGETE 469 Szol-
gáltató és Kereskedelmi Közkereseti Társaság (1183
Budapest, Üllõi út 469.; cégjegyzékszáma: 01 03 025050;
adószáma: 20904353-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok
és Tanácsadó zRt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/c.
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-06-006656/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 4. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Vendégváró Kereskedelmi Betéti
Társaság (1205 Budapest, Honvéd u. 20.; cégjegyzékszá-
ma: 01 06 110723; adószáma: 28175898-2-43) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i): 1204 Budapest, Tátra tér 13.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-

kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1.

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-06-003526/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 18. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Sibidi Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság (1045 Budapest, Berni út 1.; cégjegyzék-
száma: 01 06 215012; adószáma: 28382434-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i): 1205 Budapest, Helsinki u. 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-

gi Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1. em. 2.
1396 Budapest 62. Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-06-005828/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 4. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ASHCROFT Építõipari, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (1237 Budapest,
Temetõ sor 18.; cégjegyzékszáma: 01 06 411921; adószá-
ma: 28555764-2-01) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
1086 Budapest, Dankó utca 10. fszt. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER

Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó ZRt., 1141 Budapest,
Lipótvár u. 27. 3/13 ., levelezési cím: 1438 Bp., Pf. 489.

A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-06-007078/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 11. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ÉTREND Kereskedelmi és
Szolgáltató betéti Társaság (1191 Budapest, József Atti-
la u. 71.; cégjegyzékszáma: 01 06 412850; adószáma:
28567796-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelyei(i):
1077 Budapest, Rottenbiller u. 17.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok

és Tanácsadó zRt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/c.
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-07-000642/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 27. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Garancia King Szolgáltató
Betéti Társaság (1083 Budapest, Tömõ u. 3238. 13. em.
140.; cégjegyzékszáma: 01 06 612992; adószáma:
28688280-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDITAUDIT
Üzletviteli Szolgáltató Kft., 1137 Budapest, Radnóti
Miklós u. 2.

A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-05-005662/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) CZÉBER Szolgáltató Betéti Társa-
ság (1134 Budapest, Kassák Lajos u. 64. 6. em. 17.; cég-
jegyzékszáma: 01 06 718577; adószáma: 20189471-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KORREKT VÉDELEM Biztonságtechnikai és Va-

gyonvédelmi Betéti Társaság.
Elõzõ székhelyei(i):
1152 Budapest, Attila u. 29.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Szolgáltató Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4.

A Fõvárosi Bíróság
1.Fpk.01-07-001735/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. június 28. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) MELON DEZIGN Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(1062 Budapest, Lehel u. 5. fszt. 14.; cégjegyzékszáma:
01 06 723946; adószáma: 20326753-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-
gi Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1. em. 2 .;
1396 Budapest 62. Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-000058/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 4. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „GYATI” Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (1114 Budapest, Bocskai út
4345. 2. lház. 20.; cégjegyzékszáma: 01 06 739905; adó-
száma: 20568425-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

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

A Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-05-005917/21. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 23. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) MESTER99 Építõipari és Szolgál-
tató Betéti Társaság (1134 Budapest, Hun u. 1. fszt. 1.;
cégjegyzékszáma: 01 06 742855; adószáma:
20340982-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelyei(i): 2
655 Kisecset, Szabadság tér 9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-

lános Vállalkozási ZRt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 78 ., 1364 Bp. Pf. 428.

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-07-001314/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 9. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) TARNABAU2000 Építõipari és
Kereskedelmi Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(1031 Budapest, Búza u. 6.; cégjegyzékszáma: 01 06
753742; adószáma: 20333508-2-41) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
TARNABAU2000 Építõipari és Kereskedelmi Betéti

Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
3351 Verpelét, Ságvári út 17.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &

CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 5759. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-07-001715/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 2. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „LARD” Kereskedelmi és Szol-
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gáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1087 Bu-
dapest, Kõbányai út 31.; cégjegyzékszáma: 01 06 758078;
adószáma: 25688432-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„LARD” Egészségügyi Alapellátási és Szolgáltató Be-

téti Társaság;
„LARD” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
4400 Nyíregyháza, Fészek u. 31.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-

gi Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1. em. 2.
1396 Budapest 62. Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-07-001374/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 14. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Tombi Kiskereskedelmi Betéti Tár-
saság (1182 Budapest, Dráva u. 29., telephelye: 1182 Bu-
dapest, Gyékény tér 1.; cégjegyzékszáma: 01 06 770933;
adószáma: 22208639-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Fel-
számoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/ A . fszt. 1.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-07-003140/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 13. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) VÖLGYI Településtisztasági Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás
alatt” (1145 Budapest, Törökõr u. 26.; cégjegyzékszáma:
01 09 269634; adószáma: 10905690-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
VÖLGYI Településtisztasági Szolgáltató Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
ZÖLDÖVEZET Környezetvédelmi és Településtiszta-

sági Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság;
„ZÖLDÖVEZET” Környezetvédelmi és Településtisz-

tasági Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-

gi Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1. em. 2 .;
1396 Budapest 62. Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-06-007070/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 16. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ADRILA Építõipari, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1117 Budapest, Szerémi sor 10. fszt. 1.; cégjegyzékszá-
ma: 01 09 360765; adószáma: 10927731-2-43) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
1014 Budapest, Országház u. 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., levelezési cím: 1399 Bp. Pf. 701/313.

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-05-003455/31. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 9. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) BRIT SÖRÖZÕK Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1073 Budapest, Ker-
tész u. 23.; cégjegyzékszáma: 01 09 369092; adószáma:
12043037-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDITAUDIT
Üzletviteli Szolgáltató Kft., 1137 Budapest, Radnóti
Miklós u. 2.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-06-006542/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 21. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Kozmosz Reklámügynökség Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (1221 Budapest, Mikes utca
15.; cégjegyzékszáma: 01 09 468143; adószáma:
12135972-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
Király & Hadas Reklámügynökség Kft.
Elõzõ székhelyei(i):
1181 Budapest, Nyerges u. 15.,
1123 Budapest, Alkotás utca 7/a. 1. em. 2.,
1123 Budapest, Alkotás u. 7/a. fszt. 5.,
1191 Budapest, Ady Endre utca 78.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: KURÁTOR-
FELSZÁMOLÓ Szolgáltató Kft., 1035 Budapest, Kórház
utca 29.

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-07-000832/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 12. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) TILEMA Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás
alatt” (1093 Budapest, Közraktár u. 20/a.; cégjegyzékszá-
ma: 01 09 566599; adószáma: 12225372-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
TILEMA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Szolgáltató Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-001534/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 13. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) JINWANG Nemzetközi Kereske-
delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás
alatt” (1149 Budapest, Egressy út 67/a.; cégjegyzékszáma:
01 09 663488; adószáma: 12296448-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
JINWANG Nemzetközi Kereskedelmi Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELETHOLDING

Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi ZRt., 1054 Buda-
pest, Honvéd u. 8. I/2. Levelezési cím: 1539 Bp. Pf. 692.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-07-003191/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 25. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) L.W. HONGXIONG Nemzetközi
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „végel-
számolás alatt” (1192 Budapest, Gutenberg krt. 18/2.; cég-

jegyzékszáma: 01 09 671515; adószáma: 12380646-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
L. W. HONGXIONG Nemzetközi Kereskedelmi Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. Hetényi Géza és

Tsa Felszámoló Kft., 1387 Pf. 46 ., 1137 Budapest, Szent
István krt. 4.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-06-003533/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) IKOSIGMA Számítástechnikai
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1092 Budapest, Ráday
utca 31/B.; cégjegyzékszáma: 01 09 681483; adószáma:
11886912-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelyei(i):
1214 Budapest, Szabadság u. 49. A. ép . 2. em. 10.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 33/ A . I. em. 1.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-07-001861/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) FRATERNITÉ Tanácsadó Korlátolt
Felelõsségû Társaság (1132 Budapest, Csanády utca 22.
3. em. 1.; cégjegyzékszáma: 01 09 691447; adószáma:
12537738-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Jogelõd(ök):
FRATERNITÉ Tanácsadó Részvénytársaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-

kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-07-001411/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 13. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) CSEVAR Építõipari és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1203 Budapest, Bíró Mi-
hály u. 6. fszt. 3.; cégjegyzékszáma: 01 09 695148; adó-
száma: 12616389-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., levelezési cím: 1399 Bp. Pf. 701/313.

A Fõvárosi Bíróság

16.Fpk.01-07-001203/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. június 14. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) NEOSCAN Külkereskedelmi Kor-
látolt Felelõsségû Társaság (1145 Budapest, Pétervárad
u. 16. 1. em. 4.; cégjegyzékszáma: 01 09 699568; adószá-
ma: 12708729-2-42) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4.

A Fõvárosi Bíróság

15.Fpk.01-07-000458/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PALMAT Szolgáltató Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (1053 Budapest, Károlyi M. ut-
ca 14/a.; cégjegyzékszáma: 01 09 704209; adószáma:
12156490-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
Express Lizing , Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Elõzõ székhelyei(i):
1055 Budapest, Balassi B. u. 911.
2013 Pomáz, Kodály Zoltán u. 11.,
2009 Pilisszentlászló, Csalogány u. 10/b.,
1085 Budapest, József krt. 5256.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VIENNA CON-

SULT Gazdasági és Adótanácsadó Kft., 1119 Budapest,
Petzvál József u. 56. fszt. 45.

A Fõvárosi Bíróság
22.Fpk.01-04-006031/17. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. május 18. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) MULTI INVEST GROUP Befekte-
tési és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság, rövi-
dített elnevezése: MULTI INVEST GROUP Kft. (1238
Budapest, Könyves u. 102., elõzõ székhelye: 1205 Buda-
pest, Hitel M. u. 2/a.; cégjegyzékszáma: 01 09 707542;
adószáma: 12871337-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 33/ A . I. em. 1.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-06-003031/18. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 3. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ANOKIN 2003 Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1201 Buda-
pest, Klapka utca 36.; cégjegyzékszáma: 01 09 714560;
adószáma: 13012362-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
1201 Budapest, Tinódi u. 5.,
1212 Budapest, József Attila u. 71. 2. em. 12.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok

és Tanácsadó zRt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/c.
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.

A Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-06-003859/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 2. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BONATÓ Építõipari, Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1083
Budapest, Szigetvári u. 8/ A .; cégjegyzékszáma: 01 09
714853; adószáma: 13018193-2-42) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
1106 Budapest, Jászberényi út 2436. B. lház. 3. em.

2007/40. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2405



A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-
kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-07-002235/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 20. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Best Office Team Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1173 Buda-
pest, Pesti út 474.; cégjegyzékszáma: 01 09 716001; adó-
száma: 13044093-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52 ., postacíme: 1399 Bp. Pf. 701/65.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-07-001452/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 11. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BÕRMESTER Konfekcionáló Kor-
látolt Felelõsségû Társaság (1047 Budapest, Zrínyi ut-
ca 8.; cégjegyzékszáma: 01 09 717399; adószáma:
12677920-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelyei(i):
4028 Debrecen, Jánosi u. 13.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., levelezési cím: 1399 Bp. Pf. 701/313.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-07-000225/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 21. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Konstruktum Kereskedelmi és In-
gatlanfejlesztõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (1155
Budapest, Kolozsvár u. 15/ A .; cégjegyzékszáma: 01 09
722751; adószáma: 13186768-2-42) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KELETHOLDING
Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi ZRt., 1054 Buda-
pest, Honvéd u. 8. I/2. Levelezési cím: 1539 Bp. Pf. 692.

A Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-07-000513/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 13. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) WHITEDENTAL Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1149 Buda-
pest, Egressy út 78.; cégjegyzékszáma: 01 09 723411; adó-
száma: 12068298-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
2100 Gödöllõ, Kossuth Lajos u. 37.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PKECONO Pénz-

ügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6 ., 1461 Budapest, Pf. 295.

A Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-06-000966/21. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 13. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BB Veritas Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság (1051 Budapest, József nádor tér 9.
3. em. 2.; cégjegyzékszáma: 01 09 726917; adószáma:
13274386-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelyei(i):
1108 Budapest, Harmat u. 182.
Nem bejegyzett székhelyei(i):
1135 Budapest, Jász u. 53.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PARA Gazdasági

Tanácsadó Kft., 1138 Budapest, Népfürdõ u. 7.

A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-06-004778/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. május 9. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Mediart Press Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1165 Buda-
pest, Sarjú u. 42.; cégjegyzékszáma: 01 09 729274; adó-
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száma: 13321275-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
1046 Budapest, Fóti út 7981.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Szolgáltató Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-002151/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MAGNET STORE Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 161. fszt. 5.; cégjegy-
zékszáma: 01 09 735316; adószáma: 13440561-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Deloitte Üzletviteli
és Vezetési Tanácsadó Zrt., 1068 Budapest, Dózsa Gy.
út 84/c. Levélcím: 1438 Bp. Pf. 471. cégjegyzékszáma: 01
10 044100.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-07-000437/16. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 4. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) PENTA MILL Vendéglátó és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (rövidített
elnevezése: PENTA MILL Kft.) (1053 Budapest, Kálvin
tér 5.; cégjegyzékszáma: 01 09 739634; adószáma:
13521712-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52 ., postacíme: 1399 Bp. Pf. 701/65.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-06-001674/22. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2006. november 15. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PCOR Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1074 Budapest,
Rákóczi u. 80. III. em. 6.; cégjegyzékszáma: 01 09

860242; adószáma: 11458878-2-42) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
2483 Gárdony, Káka u. 5.,
1028 Budapest, Patakhegyi u. 17.,
1028 Budapest, Vadaskerti u. 13. irodaép.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG Felügyelet Fel-

számoló, Végelszámoló Vagyonrendezõ és Csõdkezelõ
Kft., 1081 Budapest, Rákóczi út 59. 5. em. 2.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-002200/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 13. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Lízing 2003. Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, rövidített elnevezése: Lízing 2003
Kft. (1172 Budapest, Dallamos u. 20., telephelye: 1021
Budapest, Széher út 44.; cégjegyzék száma: 01 09 860945;
adószáma: 13009212-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

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

A Fõvárosi Bíróság
17.Fpk.01-07-001840/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 4. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) KÁLEB Textilipari Korlátolt Fe-
lelõsségû Társaság (1183 Budapest, Nádasdy u. 18.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 862039; adószáma: 13242820-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: L Q D Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 24.

A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-05-006619/26. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. június 11. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) TOROSPED Szállítmányozási és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1116
Budapest, Hunyadi J. utca 162.; cégjegyzékszáma: 01 09
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862478; adószáma: 13198910-2-43) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
2040 Budaörs, Károly király utca 145. B. 1. lház.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PKECONO Pénz-

ügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6 ., 1461 Budapest, Pf. 295.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-06-004256/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 10. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ADAMIS TRADE Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1037 Buda-
pest, Toboz u. 2.; cégjegyzékszáma: 01 09 870382; adó-
száma: 12753554-2-41) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
3530 Miskolc, Király u. 10. 7. em. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Invest-

ment Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt ., 1037 Buda-
pest, Seregély u. 17 ., 1301 Bp. Pf. 18.

A Fõvárosi Bíróság
1.Fpk.01-07-003365/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 26. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KAISER Elektronik Mûszaki fej-
lesztési, Innovációs és Kereskedelmi Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság (1023 Budapest, Lajos utca 1115. 3. em.
34.; cégjegyzékszáma: 01 09 882392; adószáma:
10896956-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52 ., postacíme: 1399 Bp. Pf.: 701/65.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-06-006791/15. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 20. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ATEK Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság (5700 Gyula, Budapest
krt. 49. 10. em. 55 ., elõzõ székhelye: 1114 Budapest,
Bocskai út 23.; cégjegyzékszáma: 04 09 007339; adószá-
ma: 10384606-2-04) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„TOPFIGUR” Slender You Szalon Korlátolt Felelõssé-

gû Társaság, ATEK – BUDAPEST Kereskedelmi és Ta-
nácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság,

ATEK Budapest Építõipari Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság

Elõzõ székhelyei(i):
1022 Budapest, Hermann Ottó u. 25/b,
1122 Budapest, Csaba u. 7/b I/1.
Nem bejegyzett székhelyei(i):
5700 Gyula, Budapest krt. 49. 10. em. 55.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVUM Pénzügyi,

Gazdasági Tanácsadó és Mûszaki Szolgáltató Kft., 1068
Budapest, Benczúr u. 8. I. em. 5.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-001435/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 7. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) EASTWEST Utazási és Kereske-
delmi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2890
Tata, Újvilág út 16.; cégjegyzékszáma: 11 09 012388;
adószáma: 10249347-2-11) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Invest-
ment Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt ., 1037 Buda-
pest, Seregély u. 17 ., 1301 Bp. Pf. 18.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-07-004827/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2006. március 23. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) NORMAX Beruházó Kft. (2030
Érd, Budai út 26.; cégjegyzékszáma: 13 09 109785; adó-
száma: 13079019-2-13) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i): 1124 Budapest, Fodor u. 100.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TMLINE Felszá-

moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt ., 1092 Budapest, Fe-
renc krt. 40. II . em. 16. Levelezési cím: 1450 Bp. Pf: 136
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A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-07-000258/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 1. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) UNFIX Szolgáltató és Keres-
kedelmi Betéti Társaság [7305 Komló (Mecsekjánosi ),
Fõ utca 11.; cégjegyzékszáma: 02 06 069919; adószáma:
20996617-3-02] adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelyei(i):
7332 Magyaregregy , Rákóczi u. 28.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Cél Gazdasági Kft.,

1095 Budapest, Soroksári út 138. cégjegyzékszáma: 01 09
705817.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-07-000324/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Leicht Árufuvarozó és Szol-
gáltató Betéti Társaság (7629 Pécs, Komlói út 3.; cég-
jegyzékszáma: 02 06 071833; adószáma: 21880498-2-02)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: GORDIUS CON-
SULTING Gazdasági Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonért.
Zrt., 1143 Budapest, Besnyõi utca 13. cégjegyzékszáma:
01 10 042573. (A helyi kirendeltség címe: 7623 Pécs,
Megyeri út 66.)

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-07-000291/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 16. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ERÕS ÉS TÁRSAI Vendég-
látó Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (7632
Pécs, Nagy Imre út 2. 2. em. 9.; cégjegyzékszáma: 02 06
072503; adószáma: 22149976-2-02) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-
lánosVállalkozási Zrt ., 1051 Budapest, Mérleg u. 12. V.
lház. 78. cégjegyzékszáma: 01 10 044074. (A helyi kiren-
deltség címe: 7621 Pécs, Mátyás Király u. 21. levélcím:
7601 Pécs, Pf. 378.)

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-07-000285/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Tóth Sándorné Biztosítási
Tanácsadó Betéti Társaság (7300 Komló, Vértanuk utca
3. 6. em. 17.; cégjegyzékszáma: 02 06 072945; adószáma:
21442111-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
MUSKÁTLI BOROZÓ Vendéglátóipari és Kereskedel-

mi Betéti Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
9028 Gyõr, József A . út 167.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-

delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt ., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11. cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-07-000322/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 4. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ACCORDHORIZON Építõ-
ipari Szervezõ Kivitelezõ és Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság (7634 Pécs, Boldogasszony
völgy 7.; cégjegyzékszáma: 02 09 063817; adószáma:
11364436-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelyei(i):
7630 Pécs, Buzsáki u. 11.,
7630 Pécs, Zsák u. 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó Zrt ., 1146 Budapest, Cházár And-
rás u. 9. cégjegyzékszáma: 01 10 043926. (A helyi kiren-
deltség címe: 7624 Pécs, Budai Nagy Antal utca 1.)

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-06-000412/21. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2006. november 24. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) JF ALFA Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7600 Pécs,
Maléter Pál utca 10. fszt. 2.; cégjegyzékszáma: 02 09
068280; adószáma: 12900615-2-02) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: ECCONT Gazda-
ságellenõrzõ és Vagyonértékelõ Kft., 1064 Budapest, Ró-
zsa u. 71. cégjegyzékszáma: 01 10 043648. (A helyi kiren-
deltség címe: 8900 Zalaegerszeg, Ady E. u. 4.)

A Békés Megyei Bíróság
7.Fpk.04-06-000369/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. június 14. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „JÓZSEFMAJOR” Mezõgazdasági
Szolgáltató Szövetkezet (5661 Újkígyós, ÚJ ÉLET major
054. hrsz.; cégjegyzékszáma: 04 02 001440; adószáma:
11043371-2-04) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

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

A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-07-000149/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Körös Régió Építõipari és
Szolgáltató Betéti Társaság (5600 Békéscsaba, Jósika u.
54.; cégjegyzékszáma: 04 06 007983; adószáma:
20748689-2-04) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG FELÜGYE-
LET Felszámoló, Végelszámoló, Vagyonrendezõ és Csõd-
kezelõ Kft., 1081 Budapest, Rákóczi u. 59. 5. em. 2. cég-
jegyzékszáma: 01 09 566915.

A Borsod Abaúj Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-07-000291/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 8. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „PROTECT SECURITY”
Személyés Vagyonvédelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (3533 Miskolc, Elsõ út 10. 4. em. 2.; cégjegyzékszá-
ma: 05 09 011914; adószáma: 13428932-2-05) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszámo-
ló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80/ A . 1. em. 3. cég-
jegyzékszáma: 01 09 878016.

A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-07-000376/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 6. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BESSYTRADE Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (6721 Szeged, Bercsé-
nyi u. 17. 1. em. 6.; cégjegyzékszáma: 06 06 015112; adó-
száma: 22221537-2-06) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

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

A Csongrád Megyei Bíróság
10.Fpk.06-07-000203/15. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SÓLYOM Építõipari, Ter-
vezõi és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(6725 Szeged, Dobó u. 16/ A .; cégjegyzékszáma: 06 09
004841; adószáma: 11398499-2-06) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG FELÜGYE-
LET Felszámoló, Végelszámoló, Vagyonr . és Csõdkezelõ
Kft., 1081 Budapest, Rákóczi út 59. V. em. 2. cégjegyzék-
száma: 01 09 566915. (A helyi kirendeltség címe: 6720
Szeged, Kölcsey u. 13.)

A Csongrád Megyei Bíróság
10.Fpk.06-07-000377/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 17. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) AUTÓ LORENZ Kereske-
delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (6725 Szeged,
Kálvária sgt . 98.; cégjegyzékszáma: 06 09 008480; adó-
száma: 13009968-2-06) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonke-
zelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor u.
11/ A, cégjegyzékszáma: 01 09 739104. (A helyi kiren-
deltség címe: 6720 Szeged, Kölcsey u. 13.)

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000127/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. május 31. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ÁGYMECHANIKA Textil Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(8000 Székesfehérvár, Palotai út 72.; cégjegyzékszáma:
07 09 007052; adószáma: 11949648-2-07) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
STYLING Hungária Textil Nagykereskedelmi és Szol-

gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
8000 Székesfehérvár, Szamos u. 10.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROALBA Szol-

gáltató Zrt ., 1055 Budapest, Stollár Béla u. 3/ A . V/l. cég-
jegyzékszáma: 01 10 043170.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000190/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 19. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) TRANSDANUVIA 2001. Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(8136 Lajoskomárom , Komáromi utca 16.; cégjegyzék-
száma: 07 09 008134; adószáma: 12713307-2-07)

adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámo-
lását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROALBA Szol-
gáltató Zrt ., 1055 Budapest, Stollár Béla u. 3/ A . V/l. cég-
jegyzékszáma: 01 10 043170.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-06-000461/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) CONTACT HUNGÁRIA

Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (8000 Székesfehérvár, Sereg út 1.; cégjegyzékszá-
ma: 07 09 008789; adószáma: 12881398-2-07) adós fize-
tésképtelenségét megállapította és a felszámolását elren-
delte.

Elõzõ székhelyei(i):
8072 Söréd , Széchenyi utca 20.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ECCONT Gazda-

ságellenõrzõ és Vagyonértékelõ Kft., 1064 Budapest, Ró-
zsa u. 71. cégjegyzékszáma: 01 10 043648.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000131/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) DUNAPIG2003 Sertéste-
nyésztõ és Forgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság “végelszámolás alatt” (7000 Sárbogárd, Árpád ut-
ca 108.; cégjegyzékszáma: 07 09 010039; adószáma:
13186627-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
DUNAPIG2003 Sertéstenyésztõ és Forgalmazó Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-

delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt ., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11. 1581 Budapest Pf. 108. cégjegyzékszá-
ma: 01 10 041640.

A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-07-000249/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) GABONACENTRÁL 2006.
Mezõgazdasági Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság (2458 Kulcs, Virághegy, Orgona
utca 5748/4. hrsz.; cégjegyzékszáma: 07 09 011955; adó-
száma: 13671161207) adós fizetésképtelenségét megálla-
pította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA
CONSULT Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt .,
1034 Budapest, Seregély u. 13. cégjegyzékszáma: 01 09
066529.

2007/40. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2411



A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-07-000152/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 7. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) UNIPIKTOR Építõipari és
Szolgáltató Betéti Társaság (9026 Gyõr, Bácsai út 16.
B. ép.; cégjegyzékszáma: 08 06 011690; adószáma:
29075564-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelyei(i):
1112 Budapest, Péterhegyi köz 13.
1221 Budapest, Hír utca 22.
2030 Érd, Gyula u. 50/B.
Nem bejegyzett székhelyei(i):
2364 Ócsa , Felsõbabád tanyák 512/1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TMLINE Felszá-

moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt ., 1092 Budapest, Fe-
renc krt. 40. II. emelet 16. cégjegyzékszáma: 01 10
045659.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-07-000167/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BESTKONF Konfekcionáló
Korlátolt Felelõsségû Társaság (9021 Gyõr, Sarkantyú
köz 5.; cégjegyzékszáma: 08 09 003951; adószáma:
11133290-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelyei(i):
9177 Ásványráró, Rákóczi F. u. 25.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi

Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1576 Budapest, Pf.
52. cégjegyzékszáma: 01 09 269929.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000562/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 6. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KABAMETÁL Ipari és Ke-
reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (4183 Kaba ,
Rákóczi u. 2.; cégjegyzékszáma: 09 09 007754; adószáma:
12586495-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. “ JurisInvest
” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Berettyó-
újfalu, Tardy u. 1. cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-07-000248/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) DEKKER Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4032 Deb-
recen, Cívis utca 4. fszt. 7.; cégjegyzékszáma: 09 09
010406; adószáma: 12300345-2-09) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
2100 Gödöllõ, Fenyvesi fõút 4. sz.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonke-

zelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor u.
11/ A . cégjegyzékszáma: 01 09 739104.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-07-070331/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 16. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PEAKMOUNT Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (2536 Nyergesújfalu,
Rákóczi út 14.; cégjegyzékszáma: 11 06 005636; adószá-
ma: 28480886-2-11) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
GYÕRI FIVÉREK Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
1208 Budapest, Dinnyehegyi út 13/ a
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES

Vagyonkezelõ és Felszámoló Rt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9. cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-07-070497/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 27. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Müller és Társa Kereskedelmi és
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Szolgáltató Betéti Társaság (2837 Vértesszõlõs, Sport
utca 22.; cégjegyzékszáma: 11 06 006416; adószáma:
20548568-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Vál-
ságmenedzser és Felszámoló Részvénytársaság, 1145 Bu-
dapest, Uzsoki u. 48. I/4. cégjegyzékszáma: 01 10 043681.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070180/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 27. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ART.I. Építõipari Betéti
Társaság (2510 Dorog, Ady Endre utca 82. 1. em. 6.; cég-
jegyzékszáma: 11 06 008639; adószáma: 21816075-2-11)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: DELTA NOVA Fel-
számoló és Tanácsadó Kft., 2890 Tata, Ady E. u. 67. cég-
jegyzékszáma: 11 09 002635.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070384/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 27. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) HUNGAROREÁL Építõ és
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(2510 Dorog, Borbála ltp. 27/2.; cégjegyzékszáma: 11 06
008809; adószáma: 21869293-2-11) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
HUNGAROREÁL Építõ és Szolgáltató Betéti Társaság
Nem bejegyzett székhelyei(i):
1181 Budapest, Csontvári Kosztka Tivadar utca 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉGCONTROLL

Felszámoló, Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., 1077 Bu-
dapest, Dohány u. 54. cégjegyzékszáma: 01 09 690835.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-07-070329/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) RLTEAM Építõipari és Szol-

gáltató Betéti Társaság (2800 Tatabánya, Vörösmarty
u. 5.; cégjegyzékszáma: 11 06 009071; adószáma:
21954409-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyon-
értékelõ Rt., 1091 Budapest, Üllõi út 51. cégjegyzékszá-
ma: 01 10 041596.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070348/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. június 29. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Cservenák és Társa Építõipari és
Fuvarozó Betéti Társaság (2800 Tatabánya, Kõrösi Cs .
Sándor tér 8. 4. em. 14.; cégjegyzékszáma: 11 06 009093;
adószáma: 21960961-2-11) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
TURBOGESZ Kereskedõ és Szolgáltató Betéti Társa-

ság;
VV GÉPTECH
Építõipari és Fuvarozó Betéti Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
2800 Tatabánya, Mártírok u. 78. 4. em. 3.
2800 Tatabánya, Dobó K. u. 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRACORG Felszá-

moló és Csõdmenedzselõ Rt., 1075 Budapest, Károly
krt. 3/a. cégjegyzékszáma: 03 10 100225.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-07-070557/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 8. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) FALBAU Építõipari, Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (2522 Dág , Deák F.
út 87.; cégjegyzékszáma: 11 06 009180; adószáma:
21497427-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelyei(i):
3015 Csány , Major út 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Vál-

ságmenedzser és Felszámoló Részvénytársaság, 1145 Bu-
dapest, Uzsoki u. 48. I/4. cégjegyzékszáma: 01 10 043681.
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A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070432/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 7. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ROHRSZER Építési-Szerelõ
Betéti Társaság (2800 Tatabánya, Cementgyári út 1.; cég-
jegyzékszáma: 11 06 009841; adószáma: 27256675-2-11)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
8161 Õsi, Ady Endre u. 27.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 33/ A . cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

A Komárom–Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-07-070419/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) JENCO Ingatlanforgalma-
zó, Építõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2800 Tatabánya, Ságvári E. u. 26. 2. em. 2.; cégjegyzék-
száma: 11 09 006004; adószáma: 11475598-2-11) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
JENCO Építõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-

saság;
JENCO Ingatlanforgalmazó, Építõ és Szolgáltató Kor-

látolt Felelõsségû Társság
Elõzõ székhelyei(i):
2800 Tatabánya, Komáromi út 16.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉGCONTROLL

Felszámoló, Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., 1077 Bu-
dapest, Dohány u. 54. cégjegyzékszáma: 01 09 690835.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070406/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KÁBÉ MIX Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2921 Ko-
márom, Ifjúság út 6.; cégjegyzékszáma: 11 09 008312;
adószáma: 12701681-2-11) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4. cégjegyzékszá-
ma: 01 09 683720.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070328/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 3. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KERAMO Építõipari és Ke-
reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2536 Nyer-
gesújfalu, Tó utca 8. 4. em. 1.; cégjegyzékszáma: 11 09
008353; adószáma: 12717590-2-11) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
2536 Nyergesújfalu, Sánc utca 32.
2510 Dorog, Bécsi út 75.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TREND Gazdasági

Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B. 2/17.
cégjegyzékszáma: 01 09 867547.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070064/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2207. augusztus 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) RÁCZKI Elektromos Szere-
lõ és Kivitelezõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (2517
Kesztölc , Akácos u. 19.; cégjegyzékszáma: 11 09 008498;
adószáma: 12768046-2-11) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 33/ A, cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070308/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. június 12. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) HNET TV Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2890 Tata, Alkot-
mány utca 2.; cégjegyzékszáma: 11 09 008589; adószáma:
12798218-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: TREND Gazdasági
Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B. 2/17.
cégjegyzékszáma: 01 09 867547.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-07-070403/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) GRANCO Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2536 Nyer-
gesújfalu, Duna utca 3/3. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 11 09
008807; adószáma: 12869697-2-11) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TREND Gazdasági
Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B. 2/17.
cégjegyzékszáma: 01 09 867547.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-07-070485/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 8. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) EMB 47 Ingatlanforgalmazási és
Ingatlanügynöki Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (2500 Esztergom, Árok utca 18.; cégjegyzék-
száma: 11 09 008859; adószáma: 12885495-2-11) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Rosenbhorg és Tsa Ingatlanforgalmazási és Ingatlan-

ügynöki Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
2500 Esztergom, Arany J. utca 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉGCONTROLL

Felszámoló, Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., 1077 Bu-
dapest, Dohány u. 54. cégjegyzékszáma: 01 09 690835.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-06-070528/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) TRIBLOND Kereskedelmi
és Vendéglátó Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800

Tatabánya, Kodály tér 5.; cégjegyzékszáma: 11 09
009148; adószáma: 12982183-2-11) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CONSULTATIO
Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft., 1121 Budapest,
Zugligeti út 6. cégjegyzékszáma: 01 09 062748.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság

3.Fpk.11-07-070500/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 8. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) BASA PLUSZ Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tata-
bánya, Dr. Vitális István utca 7. 3. em. 4.; cégjegyzékszá-
ma: 11 09 009309; adószáma: 13036584-2-11) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
PAVASZATÓ Fémipari, Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
2800 Tatabánya, Bánhidai ltp 405. 1. em. 8.
2800 Tatabánya, Komáromi út 35. 2. em. 12.
Nem bejegyzett székhelyei(i):
2800 Tatabánya, Puskin u. 7/b.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TREND Gazdasági

Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B. 2/17.
cégjegyzékszáma: 01 09 867547.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság

3.Fpk.11-07-070536/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 8. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) GABOBAU 2003 Építõipari és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2840
Oroszlány, Béke u. 24.; cégjegyzékszáma: 11 09 009528;
adószáma: 13108555-2-11) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: “HUNYADI” Vál-
ságmenedzser és Felszámoló Részvénytársaság, 1145 Bu-
dapest, Uzsoki u. 48. I/4. cégjegyzékszáma: 01 10 043681.
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A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-06-070600/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 31. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) EB EURO Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2840
Oroszlány, Táncsics M. u. 39.; cégjegyzékszáma: 11 09
009613; adószáma: 13134091-2-11) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
2800 Tatabánya, Komáromi út 31. fszt. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES

Vagyonkezelõ és Felszámoló Rt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9. cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-07-070250/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 9. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) “ MAREM ” Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2528 Úny ,
Páskom major 088.; cégjegyzékszáma: 11 09 009868; adó-
száma: 12086861-2-11) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„MAREM” STÚDIÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 17.
2113 Erdõkertes, Pálya u. 20.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-

delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Rt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11. Levélcím: 1581 Budapest, Pf. 108. cég-
jegyzékszáma: 01 10 041640.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-07-070169/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) START EURO BAU Építõ-
ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság (2890 Tata, Kazincbarcikai út 21/3.
1. em. 2.; cégjegyzékszáma: 11 09 010112; adószáma:

13287876-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelyei(i):
2890 Tata, Rákóczi u. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVALIKVID Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság,
1134 Budapest, Apály u. 4. B. ép. 4. em. 17. cégjegyzék-
száma: 01 09 724140.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070356/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 27. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PORTAESPADA Hungary
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (2887 Ácsteszér, Ácsteszérpuszta 0213 hrsz.; cég-
jegyzékszáma: 11 09 010168; adószáma: 12280704-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Kardhordó Olga és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
1062 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 15/a. V/2
1062 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 15/ A . 1. em. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-

lános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. em. 78. cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-07-070425/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 17. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Worker Men Munkaerõköz-
vetítõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõssé-
gû Társaság (2509 EsztergomKertváros, Pozsonyi u. 604.
8. ép.; cégjegyzékszáma: 11 09 010683; adószáma:
13456157-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ADVOCO Vagyon-
kezelõ és Tanácsadó Kft., 9022 Gyõr, Czuczor G. út 1824.
II . em. cégjegyzékszáma: 08 09 003091.
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A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070106/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 21. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) VIAMASTER Építõipari,
Ügyvitelszervezõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (2531 Tokod, Vörösmarty Mihály utca 7.; cég-
jegyzékszáma: 11 09 010695; adószáma: 13299114-2-11)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
VIAMASTER Utazási és Szállítmányozási Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
1038 Budapest, Temes u. 7/D.
2510 Dorog, Bécsi út 30.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4. cégjegyzékszá-
ma: 01 09 683720.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-07-070021/18. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KERTTREND 2001 Táj- és
Kertépítész, Termelõ, Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2510 Dorog, Baross Gá-
bor út 25. 4. em. 2.; cégjegyzékszáma: 11 09 011557; adó-
száma: 11908218-2-11) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ÖKODOM ’99 Táj- és Kertépítész, Termelõ és Keres-

kedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
1173 Budapest, Aranylúd u. 14.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi

Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3. cégjegyzékszáma: 01 09 668454.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-07-070361/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KNÓDEL TRADE Ipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság „végelszámolás alatt” (2836 Baj, Tóvárosi út 27. 2.

lház. 3. em. 1.; cégjegyzékszáma: 11 09 012123; adószá-
ma: 12152441-2-11) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KNÓDEL TRADE Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
2330 Dunaharaszti, Soroksári út 34/b
A bíróság által kijelölt felszámoló: A + P Módszer Gaz-

dasági Tanácsadó Kft., 1111 Budapest, Budafoki út 16.
cégjegyzékszáma: 01 09 461769.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-07-070461/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „RaptorX” Fémipari Gyár-
tó, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság (2500 Esztergom, Aranyhegyi u. 7. fszt. 3.; cég-
jegyzékszáma: 11 09 012518; adószáma: 13641841-2-11)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
8000 Székesfehérvár, Budai út 161.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGREEMENT

Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., 1114 Budapest,
Bocskai út 9. I. em. 5. cégjegyzékszáma: 01 09 719575.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-06-070638/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 27. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Gerecse Élelmiszeripari,
Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársaság
(2836 Baj, Külterület, Pf. 2. Hrsz. 033/1.; cégjegyzékszá-
ma: 11 10 001441; adószáma: 11185950-2-11) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
2843 Tardos , Ófalusor l.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding

Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45. cégjegyzékszáma: 01 10 044789. (A helyi ki-
rendeltség címe: 1037 Budapest, Zay u. 13. Levélcím:
1388 Budapest, Pf. 51.)
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A Nógrád Megyei Bíróság
4.Fpk.12-07-000194/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 8. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Salgó Korona Fém- és Építõipari,
Kereskedelmi Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(3141 Salgótarján, Fenyvesalja út 3.; cégjegyzékszáma:
12 06 004270; adószáma: 21151015-2-12) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Salgó Korona Fém- és Építõipari, Kereskedelmi Betéti

Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonke-

zelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor u.
11/ A cégjegyzékszáma: 01 09 739104. (A helyi kirendelt-
ség címe: 3100 Salgótarján, Pécskõ út 2. I/4. /3101
Salgótarján, Pf. 144.)

A Nógrád Megyei Bíróság
4.Fpk.12-07-000202/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 8. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) FÉF Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (2177 Erdõtarcsa,
Falujárók útja 23.; cégjegyzékszáma: 12 06 004282; adó-
száma: 20599382-2-12) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
FÉF Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
2060 Bicske, Magyar Sándor utca 24.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonke-

zelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor u.
11/ A cégjegyzékszáma: 01 09 739104. (A helyi kirendelt-
ség címe: 3100 Salgótarján, Pécskõ út 2. I/4. /3101
Salgótarján, Pf. 144.)

A Nógrád Megyei Bíróság
4.Fpk.12-07-000199/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 8. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) BÉTÉBAU Építõipari Szolgálta-
tó Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (2651 Rétság ,
Petõfi u. 46.; cégjegyzékszáma: 12 06 004543; adószáma:

21517790-2-12) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
BÉTÉBAU Építõipari Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVENT Vállalko-

zásfejlesztési, Kereskedelmi és Továbbképzõ Kft., 3100
Salgótarján, Kun utca 2. cégjegyzékszáma: 12 09 000931.

A Nógrád Megyei Bíróság
4.Fpk.12-07-000151/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 16. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PINÚRPUJAG Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (3133 Magyargéc , Bé-
ke út 3.; cégjegyzékszáma: 12 06 004750; adószáma:
21857261-2-12) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: B & B Gazdasági
Tanácsadó Kft., 3100 Salgótarján, Kun utca 2. cégjegy-
zékszáma: 12 09 001547.

A Nógrád Megyei Bíróság
4.Fpk.12-07-000112/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 16. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) VIRIDIS Mezõgazdasági,
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (3070
Bátonyterenye , Petõfi út 72/ A .; cégjegyzékszáma: 12 09
000485; adószáma: 10383533-2-12) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
3070 Bátonyterenye, Petõfi út 72/ A .
3070 Bátonyterenye, Ózdi út 45.
A bíróság által kijelölt felszámoló: B & B Gazdasági

Tanácsadó Kft., 3100 Salgótarján, Kun utca 2. cégjegy-
zékszáma: 12 09 001547.

A Nógrád Megyei Bíróság
2.Fpk.12-07-000182/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 8. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Palóc+ Sipos Kereskedelmi Kor-
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látolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt”
(2660 Balassagyarmat, Móricz Zsigmond út 1.; cégjegy-
zékszáma: 12 09 003193; adószáma: 11765820-2-12) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Palóc+ Sipos Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CMB Holding Gaz-

dasági, Mûszaki Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság, 1164 Budapest, Jövendõ u. 3. cégjegyzékszáma: 01
09 160583.

A Nógrád Megyei Bíróság
4.Fpk.12-07-000128/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) FULLMARK Mezõgazdasá-
gi, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (3100 Salgótarján, Damjanich út 38.; cégjegy-
zékszáma: 12 09 004338; adószáma: 13227968-2-12) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CMB Holding Gaz-
dasági, Mûszaki Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság, 1164 Budapest, Jövendõ u. 3. cégjegyzékszáma: 01
09 160583.

A Nógrád Megyei Bíróság
4.Fpk.12-07-000211/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 8. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Merlin Merkant Ipari, Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
„végelszámolás alatt” (3141 Salgótarján, Vasas út 15.;
cégjegyzékszáma: 12 09 004735; adószáma:
11009065-2-12) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
Merlin Autó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság;
Merlin Merkant Termeltetõ, Szolgáltató és Kereskedel-

mi Korlátolt Felelõsségû Társaság;
Merlin Merkant Termeltetõ, Szolgáltató és Kereskedel-

mi Korlátolt Felelõsségû Társaság;
Merlin Merkant Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
7768 Vokány, Bercsényi u. 29.

7300 Komló, Alkotmány u. 41.
1195 Budapest, Villanytelep u. 26.
2500 Esztergom, Kisduna sétány 30.
1221 Budapest, Honfoglalás u. 100.
1027 Budapest, Fazekas u. 2931.
6000 Kecskemét, Szövetség tér 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonke-

zelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor u.
11/ A cégjegyzékszáma: 01 09 739104. (A helyi kirendelt-
ség címe: 3100 Salgótarján, Pécskõ út 2. I/4. /3101 Salgó-
tarján, Pf. 144. /)

A Nógrád Megyei Bíróság
5.Fpk.12-07-000195/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) AlbaGyümölcsKer

Nagykereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság „végelszámolás alatt” (3100 Salgótarján,
Acélgyári u. 75. f. 5.; cégjegyzékszáma: 12 09 004805;
adószáma: 12705001-2-12) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
AlbaGyümölcsKer Nagykereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
8000 Székesfehérvár, Szörényi utca 46.
A bíróság által kijelölt felszámoló: B & B Gazdasági

Tanácsadó Kft., 3100 Salgótarján, Kun utca 2. cégjegy-
zékszáma: 12 09 001547.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-001018/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 9. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) KOVEX Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (2120 Dunakeszi, Kálmán u. 90.;
cégjegyzékszáma: 13 06 012955; adószáma:
24468468-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TAX AUDIT Vállal-
kozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1141 Budapest,
Jeszenák János u. 59. cégjegyzékszáma: 01 09 067624.
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A Pest Megyei Bíróság

12.Fpk.13-07-001037/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 8. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) LAKATOS BOX Sportszol-
gáltató Betéti Társaság (2310 Szigetszentmiklós, Hold
út 27.; cégjegyzékszáma: 13 06 029382; adószáma:
24625171-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-
gyonhasznosító Zrt ., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
VI. em. 3. cégjegyzékszáma: 01 10 044328.

A Pest Megyei Bíróság

11.Fpk.13-07-000989/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 4. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) TISZTA SZÍN 2000 Építõipari
Betéti Társaság (2030 Érd, Enikõ u. 2/b. 9. em. 37.; cég-
jegyzékszáma: 13 06 038869; adószáma: 20890078-2-13)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Csabaholding Szol-
gáltató Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4. cégjegy-
zékszáma: 01 09 683720.

A Pest Megyei Bíróság

11.Fpk.13-07-000950/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 31. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) H & H 4000 Építõipari Szolgáltató
és Kereskedelmi Betéti Társaság (2081 Piliscsaba,
Egyetem u. 3. 4. em. 34.; cégjegyzékszáma: 13 06 041938;
adószáma: 21080430-2-13) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CONTACT NORD
Felszámoló, Vagyonkezelõ Kft., 1078 Budapest, István
u. 47. II /14. cégjegyzékszáma: 01 09 463743.

A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-06-000298/21. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 15. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Dunavarsányi Élelmiszerfel-
dolgozó Korlátolt Felelõsségû Társaság (2370 Dabas,
Andrássy út 55.; cégjegyzékszáma: 13 09 065217; adószá-
ma: 10737334-2-13) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
2336 Dunavarsány, Bartók Béla u. 090/4 hrsz.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAX AUDIT Vállal-

kozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1141 Budapest,
Jeszenák János u. 59. cégjegyzékszáma: 01 09 067624.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-001185/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MAMÉSZ Építõipari és
Szállítási Korlátolt Felelõsségû Társaság (2100 Gödöl-
lõ, Gábor Áron u. 210.;

cégjegyzékszáma: 13 09 065735; adószáma:
10773288-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt ., 1055 Budapest, Szent István krt. l.
I. em. cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-07-000085/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 15. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) DEMETER DOMOKOS és
FIA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (2120 Dunakeszi, Barátság u. 45. VI /39.; cég-
jegyzékszáma: 13 09 067842; adószáma: 10897036-2-13)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
2120 Dunakeszi, Kikelet u. 42.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Csabaholding Szol-

gáltató Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4. cégjegy-
zékszáma: 01 09 683720.
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A Pest Megyei Bíróság

3.Fpk.13-07-000076/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 16. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BONCLEAN Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2120 Dunakeszi, Gör-
gey Artúr u. 50.; cégjegyzékszáma: 13 09 081712; adószá-
ma: 11806147-2-13) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):

2120 Dunakeszi, Görgey A . u. 42.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CONTACT NORD
Felszámoló, Vagyonkezelõ Kft., 1078 Budapest, István
u. 47. II /14. cégjegyzékszáma: 01 09 463743.

A Pest Megyei Bíróság

3.Fpk.13-06-001222/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) FULL3000 Haszongépjármû
Centrum Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság (2760 Nagykáta, Tápió u. 3.; cégjegy-
zékszáma: 13 09 081727; adószáma: 11807904-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):

2760 Nagykáta, Tápió u. 3.

2760 Nagykáta, Jászberényi út 78.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Csabaholding Szol-
gáltató Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4. cégjegy-
zékszáma: 01 09 683720.

A Pest Megyei Bíróság

3.Fpk.13-06-002453/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) FHZ Építõ és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2000 Szentendre, Ró-
mai sánc köz 2.; cégjegyzékszáma: 13 09 083217; adószá-
ma: 11906395-2-13) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CMB Holding Gaz-
dasági, Mûszaki Tanácsadó Kft., 1164 Budapest, Jövendõ
u. 3. cégjegyzékszáma: 01 09 160583.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-05-002042/22. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) TOP CASE GROUP Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2000 Szentendre, Debreceni utca 6.; cégjegyzékszáma:
13 09 086463; adószáma: 12553213-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt ., 1055 Budapest, Szent István krt. l.
I. em. cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-07-000681/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 1. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) PopularBau Építõ és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2120 Dunakeszi, Baráz-
da utca 1.; cégjegyzékszáma: 13 09 090972; adószáma:
12827149-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Csabaholding Szol-
gáltató Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4. cégjegy-
zékszáma: 01 09 683720.

A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-06-002499/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 17. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) CEGLÉDI TÚRÓ Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2700 Cegléd, Ipartelepi utca 5.; cégjegyzékszáma: 13 09
094728; adószáma: 13040484-2-13) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Fel-
számoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/ A fszt. 1. cég-
jegyzékszáma: 01 09 562281.

A Pest Megyei Bíróság
12.Fpk.13-07-000738/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 8. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) PLASTLINE HUNGARY Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2117 Isaszeg , Ady E. utca 47.; cégjegyzékszáma: 13 09
096453; adószáma: 12783829-2-13) 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 Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-000650/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) FLATEC Kereskedelmi és
Fémipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (2113 Erdõ-
kertes, Fõ utca 71. (Elõzõ székhelye: 2083 Solymár, Tö-
rökkút u. 49. ); cégjegyzékszáma: 13 09 099806; adószá-
ma: 13318637-2-13) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Vál-
ságmenedzser és Felszámoló Zrt ., 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I/4. cégjegyzékszáma: 01 10 043681.

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-07-000821/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KYRAMARKET Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2013 Pomáz, Árpád fejedelem út 7.; cégjegyzékszáma:
13 09 102034; adószáma: 12657018-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
1038 Budapest, Hollós Korvin utca 6.

A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 24.
cégjegyzékszáma: 01 09 566001.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-000742/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 16. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) RudolfLak 3000 Építõipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (2621 Verõce, Magyarkúti út 5.; cégjegyzékszáma:
13 09 103782; adószáma: 13067939-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TAX AUDIT Vállal-
kozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1141 Budapest,
Jeszenák János u. 59. cégjegyzékszáma: 01 09 067624.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-07-000775/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 4. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „IrsaTrans” Autókereskedelmi
és Fuvarozó Korlátolt Felelõsségû Társaság (2730 Al-
bertirsa, Hunyadi utca 7/1., elõzõ címe: 2730 Albertirsa,
Pozsonyi u. 16.; cégjegyzékszáma: 13 09 103923; adószá-
ma: 13521561-2-13) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: “HUNYADI” Vál-
ságmenedzser és Felszámoló Zrt ., 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I/4. cégjegyzékszáma: 01 10 043681.

A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-07-000270/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 27. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Immo Inga Ingatlanforgalmazó és
Idegenforgalmi Betéti Társaság (7400 Kaposvár, Szent
István utca 54.; cégjegyzékszáma: 14 06 305863; adószá-
ma: 21020931-2-14) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
GFL 2000 Tanácsadó Betéti Társaság
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Marcalkõ Bányaipari és Kereskedelmi Betéti Társaság

Elõzõ székhelyei(i):

7400 Kaposvár, Ezredév utca 1. fszt. 4.

Jogelõd(ök):

E & G Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság (részleges kiválás)

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1. I.
emelet cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Somogy Megyei Bíróság

2.Fpk.14-07-000238/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 19. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) CONNECTCOM 2001. Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (7400 Kaposvár, 48-as Ifjúság utca 72. fszt. 1.; cég-
jegyzékszáma: 14 06 306100; adószáma: 21122181-1-14)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):

CONNECTCOM 2001. Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4. cégjegyzékszá-
ma: 01 09 683720.

A Somogy Megyei Bíróság

1.Fpk.14-07-000240/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 2. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SIÓMEPHISTO Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság „felszámolás alatt” (8600
Siófok, Szûcs M. utca 1.; cégjegyzékszáma: 14 06 307687;
adószáma: 22213372-2-14) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

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

A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-06-000476/17. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 12. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) C-C Vendéglátó Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság „f. a .” (8638 Balatonlelle, Hortenzia utca
1.; cégjegyzékszáma: 14 09 304179; adószáma:
10371996-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelyei(i):
1124 Budapest, Mártonhegyi út 30.
1028 Budapest, Síp u. 7. szám
1124 Budapest, Mártonhegyi út 30.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-

kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1. cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-07-000223/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 28. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „BALOGH ÉS FIA” Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7400
Kaposvár, Cseri út 2.; cégjegyzékszáma: 14 09 304755;
adószáma: 12728057-2-14) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
7400 Kaposvár, Nádasdi utca 80.
7400 Kaposvár, Rózsa utca 57.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Portfólió Befektetési

és Vállalkozási Kft., 7400 Kaposvár, Virág u. 21. cégjegy-
zékszáma: 14 09 000928. (A helyi kirendeltség címe: 7400
Kaposvár, Virág u. 21.)

A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-07-000204/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. június 18. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KARÁM II . Kereskedelmi, Szolgál-
tató, Vendéglátó Korlátolt Felelõsségû Társaság „fel-
számolás alatt” (8600 Siófok, Fõ utca 170.; cégjegyzék-
száma: 14 09 305785; adószáma: 13221113-2-14) adós fi-
zetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
KARÁM II . Kereskedelmi, Szolgáltató, Vendéglátó

Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-

kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II /1. cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-07-000167/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 25. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Bodor és Társa Szolgáltató és Ke-
reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (7400 Ka-
posvár, Kõrösi Csoma Sándor utca 2/5.; cégjegyzékszáma:
14 09 305877; adószáma: 13259383-2-14) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
7400 Kaposvár, 9726/33.
Jogelõd(ök):
Bodor és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CERES Gazdasági

Tanácsadó és Felszámoló Kft., 7400 Kaposvár, Arany J.
tér 5. cégjegyzékszáma: 14 09 306648.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
1.Fpk.15-07-000939/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 1. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) INTAS NETWORK Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Gaga-
rin utca 17.; cégjegyzékszáma: 15 06 090956; adószáma:
21508156-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
4600 Kisvárda, Litki út 18.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-

kozásszervezõ 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
8.Fpk.15-07-000467/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 23. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KÁRPÁT-VMF Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4625 Záhony, Ady Endre
utca 1315.; cégjegyzékszáma: 15 06 092206; adószáma:
21851887-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
4700 Mátészalka, Csillag u. 9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-

gi Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1. em. 2.
cégjegyzékszáma: 01 09 269955. (A helyi kirendeltség cí-
me: 4900 Fehérgyarmat, Árpád u. 12.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
10.Fpk.15-07-000110/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 10. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) REX VINÓRUM Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (cégjegy-
zékszáma: 15 09 062835; adószáma: 11253453-2-15) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„NYIRAGRO” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
REX VINÓRUM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
4400 Nyíregyháza, Kinizsi u. 10.
4400 Nyíregyháza, Õz köz 57. 4. em. 3.
Nem bejegyzett székhelyei(i):
3907 Tállya , Nyerges úti telep
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
7.Fpk.15-07-000501/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 13. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) NAGYKERBAU Kereskedelmi és
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Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyír-
egyháza, Dózsa György utca 41.; cégjegyzékszáma: 15 09
068599; adószáma: 3102762-2-15) adós fizetésképtelen-
ségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KARTON DUÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
4244 Újfehértó, Debreceni u. 180.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-

gi Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1. em. 2.
cégjegyzékszáma: 01 09 269955. (A helyi kirendeltség cí-
me: 4900 Fehérgyarmat, Árpád u. 12.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-000214/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 15. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BM-BLACK-BAU Építõ-
ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõssé-
gû Társaság (4741 Jánkmajtis , Esze Tamás út 40.; cég-
jegyzékszáma: 15 09 069320; adószáma: 13311393-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolá-
sát elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
BMB-LACK-BAU
Építõipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
4355 Nagyecsed , Táncsics u. 8.
4741 Jánkmajtis , Esze Tamás út 40.
Nem bejegyzett székhelyei(i):
1042 Budapest 4. ker., Károlyi u. 42. fszt. 11.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADÓAKTUÁL

Könyvés Adószakértõi, valamint Kereskedelmi Kft., 4400
Nyíregyháza, Rákóczi u. 1820. 4401 Pf. 69. cégjegyzék-
száma: 15 09 060631.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
1.Fpk.15-07-000762/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 21. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Generál Profit Magyaror-
szág Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (4334 Hodász , Dózsa Gy. utca 48.; cégjegyzék-
száma: 15 09 071532; adószáma: 12869666-2-15) adós fi-

zetésképtelenségét megállapította és a felszámolását
elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 5.
1117 Budapest, Budafoki u. 111. 1. em.
1118 Budapest, Iglói u. 17. 3. em. 14.
Nem bejegyzett székhelyei(i):
4334 Hodász , Dózsa u. 48.
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 kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Vasvári P. u. 3.)

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
2.Fpk.16-07-000204/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 6. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PAPER WORLD “97 Ipari
és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (5000
Szolnok, Arany J. u. 11.; cégjegyzékszáma: 16 09 004718;
adószáma: 11503813-2-16) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2. cég-
jegyzékszáma: 01 09 566001.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
2.Fpk.16-07-000226/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 3. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) HOOK 2004 Ipari és Mezõ-
gazdasági Korlátolt Felelõsségû Társaság (5091 Tó-
szeg, Szabadság út 21/a.; cégjegyzékszáma: 16 09 007850;
adószáma: 13278744-2-16) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
5430 Tiszaföldvár, Árvai János út 88.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MHZ Pénzügyi Ta-

nácsadó Szolgáltató Kft., 5000 Szolnok, Szabadság tér 2.
A. ép . I. em. 10. cégjegyzékszáma: 16 09 001795.
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A Tolna Megyei Bíróság
4.Fpk.17-06-000213/15. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. május 23. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „IPI-ÉP-KER” Építõipari, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(7100 Szekszárd, Béri Balogh Á. u. 91. III /9.; cégjegyzék-
száma: 17 09 002815; adószáma: 11291763-2-17) adós fi-
zetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em. 3. cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-06-000182/16. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 19. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „Vasi Jump” Szolgáltató Betéti
Társaság „végelszámolás alatt” (9700 Szombathely,
Nagyvárad u. 5.; cégjegyzékszáma: 18 06 102328; adószá-
ma: 26860639-2-18) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„Vasi Jump ” Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 25.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4. cégjegyzékszá-
ma: 01 09 683720.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-07-000041/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 24. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) PÉNZTÁRS Kereskedelmi, Szol-
gáltató és Tanácsadó Betéti Társaság (9700 Szombat-
hely, Fõ tér 32. földszint 1.; cégjegyzékszáma: 18 06
103574; adószáma: 20331719-2-18) adós fizetésképtelen-
ségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
PÉNZTÁRS Pénzügyi Gazdasági Tanácsadói Betéti

Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
9700 Szombathely, Nagy Lajos király u. 48. A. ép .

9700 Szombathely, Álmos vezér u. 18.
9737 Bük, Kossuth u. 47.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADVOCO Vagyon-

kezelõ és Tanácsadó Kft., 9022 Gyõr, Czuczor G. út 1824.
II . em. cégjegyzékszáma: 08 09 003091.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-07-000080/16. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) TÉKA 2003 Kereskedelmi,
és Szolgáltató Betéti Társaság (9700 Szombathely, Szig-
ligeti utca 46.; cégjegyzékszáma: 18 06 105148; adószá-
ma: 21810639-2-18) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Rt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9. cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-06-000142/18. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 16. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SIS CONTACT Mûszaki
Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (9700 Szombathely, Vasút u. 13.; cégjegyzékszáma:
18 09 104089; adószáma: 11899581-2-18) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
9730 Kõszeg, Várkör 98.
A bíróság által kijelölt felszámoló: APPORT Vagyonér-

tékelõ és MûszakiGazdasági Szolgáltató Kft., 9700 Szom-
bathely, Engels u. 34. cégjegyzékszáma: 18 09 000366.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-06-000143/16. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 12. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ELITE 2003 Kereskedelmi Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (9700 Szombathely, Bartók
Béla krt. 40. G. ép . IV . em. 12.; cégjegyzékszáma: 18 09
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105669; adószáma: 13132422-2-18) adós fizetésképtelen-
ségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: HELP Kereskedel-
mi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft., 9700 Szombathely,
Kiskar u. 1. cégjegyzékszáma: 18 09 000505.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-07-000084/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 18. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) B & J 2000 Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9700 Szombat-
hely, Fõ tér 24.; cégjegyzékszáma: 18 09 106370; adószá-
ma: 13507837-2-18) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-
lános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12. V. lh.
78. cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-07-000131/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 15. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) FOTIS Bútorgyártóés Nagykeres-
kedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (8564 Ugod ,
hrsz. 03.; cégjegyzékszáma: 19 09 502464; adószáma:
11337229-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelyei(i):
8500 Pápa, Veszprémi út 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-

lános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12. V. lh.
78. cégjegyzékszáma: 01 10 044074. (A helyi kirendeltség
címe: 8200 Veszprém, Egyetem u. 9.)

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-07-000169/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 20. napján jogerõre emelke-

dett végzésével a(z) BAKONYHÚS 2004 Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (8226 Alsóörs, Ady End-
re u. 11.; cégjegyzékszáma: 19 09 507777; adószáma:
13336224-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PARA Gazdasági
Tanácsadó Kft., 1138 Budapest, Népfürdõ u. 7. cégjegy-
zékszáma: 01 09 710659.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-07-000212/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 18. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KONEKTOR Építõipari Szolgálta-
tó Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás
alatt” (8200 Veszprém, Gerenda utca 4.; cégjegyzékszá-
ma: 19 09 507803; adószáma: 13345112-2-19) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KONEKTOR Építõipari Szolgáltató Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: DUNA AUDIT

Könyvszakértõi Iroda Kft., 1087 Budapest, Kerepesi u.
29/B. VII . ép. II. em. cégjegyzékszáma: 01 09 162918.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-07-000175/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 18. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) NAGYZSO Építõipari Korlátolt
Felelõsségû Társaság (8100 Várpalota, Bakony utca 14.
VI . em. 21.; cégjegyzékszáma: 19 09 509317; adószáma:
13524409-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelyei(i):
2141 Csömör, Jókai u. 5.
Nem bejegyzett székhelyei(i):
8000 Székesfehérvár, Királykút lakónegyed 20. 1. em. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CégFelügyelet Fel-

számoló, Végelszámoló, Vagyonrendezõ és Csõdkezelõ
Kft., 1081 Budapest, Rákóczi u. 59. cégjegyzékszáma: 01
09 566915.
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A Zala Megyei Bíróság
3.Fpk.20-07-020243/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 7. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ZEMA 2001 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (8790 Zalaszentgrót, Platán
tér 5. 2. em. 6.; cégjegyzékszáma: 20 06 036805; adószá-
ma: 21028733-2-20) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ECCONT Gazdasá-
giellenõrzõ és Vagyonértékelõ Kft., 1064 Budapest, Rózsa
u. 71. cégjegyzékszáma: 01 09 712191. (A helyi kirendelt-
ség címe: 8900 Zalaegerszeg, Ady E. u. 4.)

A Zala Megyei Bíróság
3.Fpk.20-07-020235/3. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 7. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) UNITED-Zeg Szolgáltató
Betéti Társaság (8900 Zalaegerszeg, Pálóczi Horváth
Ádám u. 5.; cégjegyzékszáma: 20 06 037239; adószáma:
21363694-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-
lános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12. V. lh.
78. cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-06-020584/16. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. február 28. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) HS-Haus Ingatlankezelõ, Építõ-
ipari és Szolgáltató Betéti Társaság (8900 Zalaegerszeg,
Vörösmarty u. 15.; cégjegyzékszáma: 20 06 038382; adó-
száma: 22110444-2-20) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
HS-Haus- und Renovierungsservice Ingatlankezelõ,

Építõipari és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
8315 Gyenesdiás , Kossuth u. 100.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÉNZINFO Könyv-

szakértõ és Szaktanácsadó Kft., 9800 Vasvár, Szentmi-
hályfalvi u. 19/ A, cégjegyzékszáma: 18 09 100615.

CÉGHIRDETMÉNYEK

Felhívás vagyon értékesítésére

Az Alexander & Co. Gazdasági Szaktanácsadó Kft.
(Cg.: [01 09 709122]; 1042 Budapest, Árpád út 57–59.)
mint a Fõvárosi Bíróság 25. Fpk. 01-06-004640/9. sz. ha-
tározatában kijelölt JÁZMIN Bt. „f. a.” (Cg.:
[01 06 729126]; 1078 Budapest, Hernád u. 32.) felszámo-
lója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló társaság
tulajdonát képezõ:

– 12 m2-es fém árusítópavilont berendezéssel együtt.
Eddig büféként funkcionált. ÁNTSZ engedélye van. A pa-
vilon Budapesten a VII. kerületben van.

A pavilon becsértéke bruttó 350 000 Ft.
A pavilonért kellékszavatosságot a felszámoló nem vál-

lal. Beszámítással élni nem lehet. Az esetleges elõvásárlási
jogosultak elõvásárlási jogukat a jelen pályázaton belül
gyakorolhatják.

A pályázatokat a felszámoló postacímére (1396 Buda-
pest, 62. Pf. 464), vagy a felszámoló székhelyére (1042
Budapest, Árpád út 57–59.) kell benyújtani a Cégközlöny-
ben történõ közzétételtõl (2007. szeptember 27.) számított
15 napon belül. A pályázati borítékra kérjük ráírni:
,,JÁZMIN Bt. f. a. pályázat” jeligét. A pályázatok bontásá-
ra a jelen közzétételt követõ 15. nap eltelte után közjegyzõ
jelenlétében kerül sor.

A pályázaton az vehet részt:
– aki pályázatát a fenti határidõben és jeligével a fel-

számolóhoz eljuttatta, amely a szükséges igazolásokat tar-
talmazza, továbbá

– aki a becsérték 10%-át, mint bánatpénzt az Alexander
& Co. Kft.-nek a (Budapest Bank Rt.-nél vezetett
10103173-49893900-01000001 sz. bankszámlájára átuta-
lással, vagy a 1042 Budapest, Árpád út 57–59. sz. alatti
székhelyen lévõ házipénztárba) befizette úgy, hogy az leg-
késõbb a pályázat bontásakor minden kétséget kizáróan
igazolva legyen;

– aki legalább 60 napi ajánlati kötöttséget vállal;
– aki a kialakult vételár megfizetésére, a szerzõdés

megkötését követõen 8 banki napon belüli teljesítést
vállal.

A felszámoló a pályázatokat a jelen közzétételt követõ
30 napon belül bírálja el, s egyben azt – megfelelõ ajánlat
hiányában – eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályá-
zatot írhat ki. Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az
ajánlattevõk között nyilvános ártárgyalásra kerül sor,
amelynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõ-
zõen a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti. A pályázattal
kapcsolatban további információk szerezhetõk: Papp Zsu-
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zsanna felszámolóbiztostól a 06 (1) 428-1061-es telefon-
számon.

A NOVUM Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó és Mûsza-
ki Szolgáltató Kft. (Cg.: [01 09 268312]; 1068 Budapest,
Benczúr u. 8. I. 5.) mint a RÓZSAVÖLGYI Általános
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. „f. a.” (cégjegyzékszá-
ma: [01 09 264557]; székhelye: 1194 Budapest, Hoffher
Albert u. 2.; adószáma: [10847309-2-43]) kijelölt felszá-
molója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a RÓZSAVÖLGYI Kft. „f. a.” tulajdoná-
ban álló vagyonelemeket:

1. Vagyoncsoport:
Budapest XIX. ker., Iparos utcai telephely – kivett üzem

megnevezésû 1/1 tulajdoni hányadú (hrsz.: 168203/1. és
168203/2.) 17 298 m2 területen,

irányár: 600 000 000 forint + áfa.
2. Vagyoncsoport:
tárgyi eszközök (21 db hûtõpult és 12 db aggregát),
irányár: 1 000 000 forint + áfa.
3. Vagyoncsoport:
14 db használt haszongépjármû (tételes felsorolásuk a

feltételfüzetben található),
irányár: 5 500 000 forint + áfa.
4. Vagyoncsoport:
az Er-Ki-Hus Kft.-ben lévõ üzletrész,
irányár: 2 250 000 forint.
Az 1., 2., 3., 4. vagyoncsoport esetében a bánatpénz

mértéke a bruttó irányár 10%-a.
Az 1., 2., 3. és 4. vagyoncsoportokra külön-külön és

együttesen lehet ajánlatot tenni.
A megvásárlásra felkínált eszközökért az eladó kellék-

szavatosságot nem vállal, azt kifejezetten kizárja.
A vételárat a szerzõdéskötéstõl számított 5 naptári na-

pon belül, átutalással kell megfizetni. A beszámítást a
csõdtörvény kizárja.

A csõdtörvény 49/C. §-ában meghatározott elõvásárlási
jogosultak elõvásárlási jogukat a jelen pályázati eljárás ke-
retében gyakorolhatják.

A pályázati eljárás részletes feltételeit megállapító, va-
lamint a meghirdetett ingatlant bemutató feltételfüzet a
NOVUM Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó és Mûszaki
Szolgáltató Kft. felszámoló irodájában (1068 Budapest,
Benczúr u. 8. I. 5.) munkanapokon 9–12 óra között megte-
kinthetõ, illetve megvásárolható.

A pályázati ajánlatok érvényességének feltétele a bá-
natpénz elõzetes megfizetése a RÓZSAVÖLGYI Kft.
„f. a.” Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezetnél veze-
tett 73600149-11111283 számú bankszámlájára. (A
közlemény rovatban fel kell tüntetni: „RÓZSAVÖLGYI

Kft. f. a. bánatpénz”.) A bánatpénz akkor tekinthetõ
megfizetettnek, ha azt az itt megadott bankszámlaszá-
mon az ajánlattételi határidõ elõtt 24 órával jóváírták. A
bánatpénz elõzetes megfizetését a pályázat
benyújtásakor igazolni kell.

Az elõre megfizetett bánatpénz a nyertes pályázó eseté-
ben a vételárba beszámításra kerül, míg a többi pályázónak
a pályázatok értékelését követõ 8 munkanapon belül
visszautalásra kerül. A bánatpénz a pályázók javára nem
kamatozik.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó fõbb adatait,
30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a képviseletre jogo-
sult személy aláírási címpéldányát. Magánszemély pályá-
zó esetén a pályázatot teljes bizonyító erejû magán- vagy
közokiratba kell foglalni.

A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlott vételárat fo-
rintban, és nyilatkozatot arról, hogy az áfa e fölött értendõ,
valamint a pályázó nyilatkozatát a pályázati feltételek és a
pályázati feltételfüzetben szereplõ adásvételi szerzõdéster-
vezet elfogadásáról, továbbá arról, hogy a vásárlásra jogo-
sult az adásvételi szerzõdést a felszámoló felhívására 5 nap-
tári napon belül megköti. A pályázati ajánlatokban 60 napos
ajánlati kötöttséget kell vállalni.

A pályázati ajánlatokat magyar nyelven, egy példány-
ban, a pályázóra való utalás nélküli, zárt borítékban,
„RÓZSAVÖLGYI Kft. f. a. – pályázat” jeligével ellátva, a
dr. Walkshöfer Katalin budapesti közjegyzõ irodájában
(Budapest VI. kerület, Bajcsy-Zsilinszky út 65. II. 3.)
– személyesen vagy kézbesítõ útján –

2007. október 12-én 8 óra 30 perctõl 9 óráig

lehet benyújtani. A pályázati ajánlatok átvételérõl a pályá-
zó kérésére átvételi elismervényt kap.

A pályázati ajánlatokat a benyújtásuk helyszínén, 9 óra-
kor, közjegyzõ jelenlétében bontja fel a felszámoló. A pá-
lyázati ajánlatokról közjegyzõi okirat készül. A pályázat-
bontáson azok a pályázók, akik a bánatpénzeket megfizet-
ték, és ajánlatukat határidõben nyújtották be, részt ve-
hetnek.

A pályázatok értékelésére (eredményhirdetésre) 2007.
október 19-én, 8 óra 30 perckor kerül sor a felszámoló
székhelyén (Budapest VI., Benczúr u. 8. I. 5.). A felszá-
moló minden pályázót írásban értesít, egyben a nyertes pá-
lyázót/pályázókat értesíti az adásvételi szerzõdés megkö-
tésének idõpontjáról.

Amennyiben a benyújtott legmagasabb ajánlati árat kö-
vetõ ajánlati ár (ajánlati árak) a legmagasabb ajánlati ár
90%-át eléri (elérik), a felszámoló a pályázók között
– közjegyzõ jelenlétében – nyilvános ártárgyalást tart. Az
ártárgyalásra a felszámoló azokat az ajánlattevõket hívja
meg, akiknek az adott vagyoncsoportra benyújtott ajánlati
ára a legmagasabb ajánlati ár 90%-át elérte.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget, megfelelõ ajánlat hiányá-
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ban a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, és új
pályázatot írhat ki.

Az értékesítésre meghirdetett eszközök 2007. október
9-én 14–15 óra között, elõzetes egyeztetés alapján tekint-
hetõk meg [Tóth József, telefon: 06 (30) 931-0686].

További felvilágosítással Tankó Ilona felszámolóbiztos
(telefon: 321-8201, fax: 321-8072) és Tóth József [telefon:
06 (30) 931-0686] készséggel áll rendelkezésre.

A KURÁTOR-FELSZÁMOLÓ Szolgáltató Kft. (Cg.:
[01 09 726061]; székhelye: 1035 Budapest, Kórház u. 29.)
mint a KET-NET Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
„f. a.” (Cg.: [03 09 104177]; 6000 Kecskemét, Munkácsy
u. 6.) felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós cég alábbi vagyonát:
1. Abony, 04/16. hrsz. alatti, 47 012 m2 területû, telep-

hely megjelölésû ingatlan.
2. Abony, 04/19. hrsz. alatti, 115 m2 területû telek, ter-

mészetben: betonelemekbõl álló tároló.
3. Abony, 04/20. hrsz. alatti, 673 m2 területû szenny-

víztározó.
4. Abony, 04/21. hrsz. alatti, 1105 m2 területû szenny-

víztározó.
5. Abony, 04/23. hrsz. alatti, 237 m2 területû ingatlan,

2 db olajtároló tartállyal.
6. Abony, 04/32. hrsz. alatti, 57 m2 területû ingatlan,

keverõberendezéssel.
7. Abony, 04/33. hrsz. alatti, 159 m2 területû ingatlan,

természetben: 3 db olajtartály.
8. Abony, 04/38. hrsz. alatti, 32 m2 területû komp-

resszorház, kúttal.
9. Abony, 04/40. hrsz. alatti, 105 m2 területû mérleg-

ház.
10. Az adós cég 25 M Ft értékû követelésállománya.
Az 1–10. tételek együttes kikiáltási ára: 40 000 000 Ft +

áfa.
A pályázaton való részvétel feltétele:
– A megvásárolni kívánt vagyoncsoport irányára

5%-ának megfelelõ bánatpénz befizetése, jóváírása.
– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási

határidõtõl számított 40 napig fenntartja.
– Pályázati tájékoztatóban foglaltak megismerése és el-

fogadása.
A pályázati tájékoztató a felszámoló fióktelepének tit-

kárságán (6000 Kecskemét, Szövetség tér 1. II. 14.) mun-
kanapokon 9–14 óra között megtekinthetõ, illetve átve-
hetõ.

A pályázatoknak tartalmazniuk kell többek között a pá-
lyázó fõbb adatait, a megvásárolni kívánt vagyoncsoport

nevesítését, az ajánlott áfamentes vételárat, s a fizetési fel-
tételekre vonatkozó nyilatkozatot.

A pályázatot kiíró fenntarta magának a jogot, hogy:
– megfelelõ ajánlatok hiányában az adott vagyoncso-

portra vonatkozó pályázatot eredménytelennek nyilvánít-
sa, s új pályázat kiírásáról döntsön,

– a legkedvezõbb ajánlatot tevõ pályázók között nyil-
vános ártárgyalás keretében döntsön, az eljárásra vonatko-
zó 1991. évi IL. törvény 49/A. § (4) bekezdésében foglal-
taknak a figyelembevételével.

Az írásos pályázati ajánlatokat 2 példányban, zárt borí-
tékban KET-NET jeligével a KURÁTOR-FELSZÁ-
MOLÓ Kft. fióktelepének titkárságán (6000 Kecskemét,
Szövetség tér 1. II. 14.) kell benyújtani, melynek határ-
ideje:

2007. október 15. (hétfõ) 12 óra.

A pályázatok bontására és elõminõsítésére közjegyzõ
jelenlétében kerül sor.

A beérkezett ajánlatok elbírálására, az esetleges licitá-
lásra, a döntés kihirdetésére 2007. október 17-én (szerda)
10 órai kezdettel kerül sor, amelynek helyszíne a felszá-
moló cég kecskeméti fióktelepének irodája.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ munkanapokon 9–14 óra között a felszámoló cégnél,
Katona József ügyvezetõtõl [tel.: 06 (76) 497-667].

Elõzetes egyeztetés alpján az ingatlan helyszíni megte-
kintését biztosítjuk.

A KURÁTOR-FELSZÁMOLÓ Szolgáltató Kft. (Cg.:
[01 09 726061]; székhelye: 1035 Budapest, Kórház u. 29.
I. 3.; régi címe: 1033 Budapest, Polgár u. 8–10.; fióktele-
pe: 6000 Kecskemét, Szövetség tér 1.) mint a MENTHA
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.:
[03 09 112133]; 6070 Izsák, Arany J. u. 7.; adószám:
[10448955-2-03]) – Bács-Kiskun Megyei Bíróság
Fpk. 000423/2005/5. számú végzésével – kijelölt felszá-
molója (felszámolóbiztos: Katona József)

nyilvános árverés

útján értékesíti az adós cég tulajdonát képezõ részvénye-
ket. A 600 000 USD névértékû részvénycsomag a Trenton
Finances, Inc. 2200 B Douglas Blvd., Suite 100, Roseville,
California 95661 társaság tulajdonosi jogosultságát teste-
síti meg.

Kikiáltási ár: 10 000 000 Ft.
Az árverés helyszíne: a felszámoló irodája – 6000 Kecs-

kemét, Szövetség tér 1. II. 14.
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Az árverés idõpontja:

2007. október 16-án 9 óra.

Az árverésen részt vehet, aki a kikiáltási ár 5%-át vétel-
árba beszámító bánatpénzként legkésõbb 2007. október
12-ig beérkezõen, az adós cég Kereskedelmi és Hitelbank
Rt. kecskeméti fiókjánál vezetett 10402506-25012015-
00000000 számú bankszámlájára igazoltan befizeti.

A jogosultak a törvényben meghatározott elõvásárlási
jogukat az árverési feltételek keretében, az árverés hely-
színén gyakorolhatják.

A vevõ köteles az árveréstõl számított 10 napon belül
adásvételi szerzõdést kötni, és a teljes vételárat az adásvé-
teli szerzõdés szerint megfizetni, ellenkezõ esetben a bá-
natpénzt elveszíti.

Bõvebb információ a felszámoló 06 (76) 497-667-es te-
lefonszámán kérhetõ.

A VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zártkörûen Mû-
ködõ Részvénytársaság (cégjegyzékszám: [01 10 044074];
székhely: 1051 Budapest, Mérleg u. 12. V. 7–8.; korábbi
székhely: 7621 Pécs, Mátyás király u. 21.; levelezési cím:
7601 Pécs, Pf. 378) a CARNEX Ügynöki és Kereskedel-
mi Kft. „f. a.” (cégjegyzékszáma: [11 09 011714]; szék-
helye: 2500 Esztergom, Madách u. 3.; adószám:
[10477047-2-11]) Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1. Fpk. 11-06-070343/2. számú jogerõs végzésével kijelölt
felszámolója

nyilvános pályázati felhívás

útján egyben kívánja értékesíteni adós gazdálkodó szerve-
zet tulajdonát képezõ

budapesti, 36478/0/A/6. hrsz. alatt felvett, 107 m2 alap-
területû, „lakás” megnevezésû társasházi ingatlant, a hoz-
zá tartozó osztatlan közös 86/1000 tulajdoni hányaddal,

budapesti, 36478/0/A/8. hrsz. alatt felvett, 93 m2 alapte-
rületû, „lakás” megnevezésû társasházi ingatlant, a hozzá
tartozó osztatlan közös 69/1000 tulajdoni hányaddal,

budapesti, 36478/0/A/9. hrsz. alatt felvett, 55 m2 alapte-
rületû, „lakás” megnevezésû társasházi ingatlant, a hozzá
tartozó osztatlan közös 40/1000 tulajdoni hányaddal,

budapesti, 36478/0/A/10. hrsz. alatt felvett, 98 m2 alap-
területû, „lakás” megnevezésû társasházi ingatlant, a hoz-
zá tartozó osztatlan közös 75/1000 tulajdoni hányaddal,

budapesti, 36478/0/A/14. hrsz. alatt felvett, 70 m2 alap-
területû, „lakás” megnevezésû társasházi ingatlant, a hoz-
zá tartozó osztatlan közös 48/1000 tulajdoni hányaddal,
amely ingatlanok természetben a Budapest VIII. kerület,
Kölcsey u. 4. szám alatt fekszenek.

Az ingatlanok együttes irányára: 84 000 000 Ft (nyolc-
vannégymillió forint).

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos aján-
latokat kér benyújtani, melyeket a VECTIGALIS ZRt.,
8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 13. szám alatti fióktelepé-
re, illetve 8901 Zalaegerszeg, Pf. 235 címekre kér
„CARNEX Kft. f. a. VÉTELI AJÁNLAT” megjelöléssel,
zárt borítékban személyesen, vagy postai úton eljuttatni.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvé-
telérõl elismervényt állít ki.

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: magánszemély
ajánlattevõ esetében a pályázó nevét, személyi adatait, cí-
mét, az azonosítására alkalmas további adatokat, az aján-
lott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatko-
zatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, valamint a
vételár fedezetének igazolását; vállalkozás, illetve társa-
ság ajánlattevõ esetében: a pályázó nevét, székhelyét, az
azonosítására alkalmas további adatokat, hatályos cégki-
vonatát, a cégjegyzésre jogosult vezetõ tisztségviselõ(k)
aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, a vállalt
fizetési feltételeket, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötött-
ség vállalásáról, valamint a vételár fedezetének igazolását.

Az ajánlatok beérkezésének idõpontja: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2007.
szeptember 27.) számított 15. nap 12 óra.

Az értékesítéssel kapcsolatos további információ a fel-
számoló szervezet munkatársától, Péter Márta igazgatótól
a 06 (30) 946-5537-es telefonszámon kérhetõ.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A benyúj-
tási határidõt követõ 8 napon belül a felszámoló az ajánla-
tokat értékeli.

Az értékelés eredményérõl jegyzõkönyv készül, melyet
adós bármely hitelezõje megtekinthet.

Az ajánlatok elbírálásának eredményérõl a felszámoló
az érdekelteket írásban értesíti.

A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlatok hiányá-
ban eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot ír-
hat ki.

Megfelelõ pályázatok esetén az ajánlattevõk között
nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor, melynek fel-
tételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a részt ve-
võkkel a felszámoló ismerteti.

A felszámoló felhívja az érdekelteket az elõvásárlási
jog gyakorlására.

A 198. Sz. „Juris-Invest” Kft. (Cg.: [09 09 005219];
4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 1.) mint a BÍBOR KERT
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. „f. a.” (Cg.:
[09 09 002218]; 4121 Szentpéterszeg, Kossuth u. 51/A)
adós gazdálkodó szervezetnek Hajdú-Bihar Megyei Bíró-
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ság 4. Fpk. 09-07-000077. sz. végzésével kijelölt felszá-
molója

pályázat

útján értékesíti a társaság tulajdonát képezõ ingatlanokat.

I. Ingatlan
Szentpéterszeg, Kossuth u. 47 sz. alatt található, szent-

péterszegi 76. hrsz. alatt nyilvántartott kivett, irodaház
megnevezésû 4309 m2 alapterületû belterületi ingatlan.

Az utcafronton álló irodaház hagyományos építési mód-
ban, teljesen alápincézett kivitelben épült. 12 helyiséget
magában foglaló épület alapterülete kb. 400 m2. Az ingat-
lan közmûvekkel jól ellátott (víz, villany, vezetékes gáz).

Irányára: 26 000 000 Ft (az ingatlan irányára 20% áfát
tartalmaz).

II. Ingatlan
Szentpéterszeg, Kossuth u. 53 sz. alatt található, szent-

péterszegi 79. hrsz. alatt nyilvántartott kivett, lakóház, ud-
var megnevezésû 255 m2 alapterületû belterületi ingatlan.
Az ingatlanon felülépítmény nem található.

Irányára: 600 000 Ft (az ingatlan irányára 20% áfát tar-
talmaz).

III. Ingatlan
Szentpéterszeg, Kossuth u. 51/A alatt található, szent-

péterszegi 78/2. hrsz. alatt nyilvántartott kivett, lakóház,
udvar, gazdasági épület megnevezésû 476 m2 alapterületû
belterületi ingatlan.

Az ingatlanon lakóépület ikerházas építési módban, két-
szintes kivitelben, hagyományos sávalappal, téglafalak-
kal, cseréphéjazással épült. Teljeskörûen felújított, kb.
200 m2 lakóterû. Közmûvekkel jól ellátott (víz, villany,
vezetékes gáz).

Irányára: 8 300 000 Ft (az ingatlan irányára 20% áfát
tartalmaz).

A pályázatokat

2007. október 15-én 11–12 óra

között kell benyújtani – a pályázó nevére utalás nélkül –
kettõ példányban, zárt borítékban ,,Pályázat a
BÍBOR-KERT Kft. f. a. ingatlanára” felirattal, a kiíró
4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 1. sz. alatt lévõ irodájába.
A pályázatok átvételérõl a felszámolóbiztos igazolást
ad ki.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– Magánszemély vagy cég azonosító adatait (cégkivo-

nat, aláírási címpéldány csatolandó).
– A megajánlott vételárat, külön feltüntetve az áfa

összegét.
– Fizetési biztosítékot (bankgarancia, banki vagy ügy-

védi letét a pályázat kiírója javára elhelyezve, hitelígér-
vény a pályázatban szereplõ ingatlanhoz kapcsolódóan,

egyéb fizetési garanciák, amelyekbõl a pályázat kiírója a
megajánlott vételár megfizetését teljes biztonsággal meg-
állapíthatja).

– Bánatpénz megfizetésének igazolása.
A pályázónak az irányárra számított 5%-os mértékû bá-

natpénzt kell megfizetni a BÍBOR-KERT Kft. „f. a.” Po-
csaj és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett
61100082-17087898-00000000 sz. számlájára.

A bánatpénz az ajánlattevõ javára nem kamatozik, a
nyertes ajánlattevõ bánatpénze a vételárba beszámít.

Nem jár vissza a bánatpénz, ha az ajánlattevõ ajánlatát
az ajánlati kötöttség tartama alatt visszavonja. A nyertes
pályázónak akkor sem jár vissza, ha visszalép, a neki felró-
ható okból, illetve az érdekkörében felmerülõ okok miatt a
szerzõdéskötés meghiúsul, vagy, mint vevõ, a vállalt fize-
tési kötelezettségének nem tesz maradéktalanul eleget,
vagy az ajánlati kötöttség tartama alatt a szerzõdést nem
köti meg.

Az ajánlati kötöttség a pályázat benyújtásától számított
30 nap.

A pályázatokat 2007. október 15-én 14 órakor, közjegy-
zõ jelenlétében értékeljük.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy
– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot ered-

ménytelennek nyilvánítsa és új pályázat kiírásáról
döntsön.

Amennyiben több megfelelõ, azonos értékû vételár vo-
natkozásában legfeljebb 10%-kal eltérõ pályázat érkezik,
a pályázat kiírója nyilvános ártárgyalást tart.

Amennyiben ártárgyalás tartására kerül sor, annak idõ-
pontja: 2007. október 18. 10 óra.

Az ártárgyaláson részt vevõknek a megajánlott többlet
vételárról további fedezettel kell rendelkezni, melyet zárt
borítékban kell átadni az ártárgyalás megtartása elõtt a je-
lenlévõ közjegyzõnek. A részt vevõk csak az igazolt fede-
zetig árverezhetnek.

A pályázat kiírója felhívja az elõvásárlásra jogosultak
figyelmét, hogy elõvásárlási jogukkal a pályázat értékelé-
sének idõpontjában élhetnek.

Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabály-
ban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A
pályázat elbírálásáról a felszámoló az összes pályázót a pá-
lyázat eredményének megállapításától számított 8 napon
belül értesíti, egyben felszólítja a nyertes ajánlattevõt az
adásvételi szerzõdés megkötésére.

A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerzõ pályá-
zó az adóssal szemben beszámítással nem élhet.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás dr. Kö-
kényesi Antal ügyvédtõl kérhetõ a 06 (20) 355-8813-as,
valamint a 06 (54) 402-227-es telefonszámokon.
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A Budapest Investment Zrt. (Cg.: [01 10 041755]; 1037
Budapest, Seregély u. 17.) mint a KÁLLA-Ingatlanfej-
lesztõ és Szolgáltató Kft. „f. a.” (cégjegyzékszám:
[13 09 090696]; székhely: 2144 Kerepes, Madarász J.
u. 51.; adószám: [12490525-2-13]) bíróság által kijelölt
felszámolója

nyilvános pályázat

keretében értékesíti a felszámolás alatt álló társaság alábbi
vagyontárgyait:

Ionto-Boby gép ( + kellékek)
Hangtechnikai rendszer
Bodystar (Iono Care, Slide Styler, Sono Styler, Vacup-

ress Duo)
Ergonline 300 szol. Éremaut. kiszellõzõ
Tetováló gép
Kezelõszék (2 db)
Bútor
A fenti eszközök irányára: 4 500 000 Ft + áfa.
Ajánlatot csak az összes eszközre egyben lehet beadni.
A pályázónak szándéka komolyságának bizonyítására

500 000 (ötszázezer) forintot kell ajánlati biztosítékként
megfizetni a KÁLLA Kft. f. a. K&H Bank Nyrt.-nél veze-
tett 10201006-50155105-00000000 számú számlájára
„KÁLLA Kft. ajánlati biztosíték” megjelöléssel. A teljesí-
tés igazolását a pályázathoz mellékelni kell. E nélkül a pá-
lyázat érvénytelen. A pályázatokat a jelen felhívásban és a
pályázati útmutatóban meghatározott részletes feltételek
szerint két példányban zárt borítékban ,,KÁLLA Kft. f. a.”
megjelöléssel

2007. október 17-én 9 óráig

lehet beadni a Budapest Investment Zrt. felszámolási tit-
kárságán (Budapest III. ker., Seregély u. 17.). A pályáza-
tok bontására 2007. október 17-én 9 órakor közjegyzõ
elõtt kerül sor. Több megfelelõ, azonos értékû, érvényes
pályázat esetén 2007. október 17-én 9 óra 30 perckor nyil-
vános ártárgyalásra kerül sor az útmutatóban meghatáro-
zott feltételek szerint. A pályázati felhívás és útmutató
alapján határidõben benyújtott pályázatok kerülnek elbírá-
lásra.

A pályázati felhívás és útmutató a Budapest Invest-
ment Zrt. felszámolási titkárságán vehetõ át a hirdetés
Cégközlönyben történõ megjelenését követõ naptól, mun-
kanapokon 10 és 14 óra között (1037 Budapest, Seregély
u. 17.). A vagyontárgyakat a pályázati útmutató birtoká-
ban, telefonon elõre egyeztetett idõpontban lehet megte-
kinteni a TONDA Kft. által bérelt Budapest XII. kerület,
Alkotás u. 53. szám alatt található helyiségben.

A pályázat kiírója felhívja az elõvásárlásra jogosultak
figyelmét, hogy elõvásárlási jogukat a nyilvános értékesí-
tés keretében a többször módosított 1991. évi IL. törvény
49/C. § (2) bekezdésében foglaltak szerint gyakorolhatják.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a je-
len felhívást visszavonja, a pályázatot – megfelelõ pályá-
zat hiánya esetén – sikertelennek nyilvánítsa.

Minden további kérdésben készséggel áll rendelkezésé-
re a Budapest Investment Zrt.-nél a 368-4652-es telefon-
számon Bana Károlyné felszámolóbiztos és Halászné
dr. Balkay Hanna ügyvéd.

A Budapest Investment Zrt. (cégjegyzékszám:
[01 10 041755]; 1034 Budapest, Seregély u. 17.) mint a
FOR-MED Faipari és Kereskedelmi Kft. „f. a.” (cég-
jegyzékszám: [13 09 086591]; 2378 Pusztavacs, Irsai u. 1.;
adószám: [11839611-2-13]; FOR-MED Kft. „f. a.”) bíró-
ság által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

keretében értékesíti a felszámolás alatt álló társaság ingat-
lan-nyilvántartás szerint, Pusztavacs külterület 0196/6.
hrsz. alatt nyilvántartott kivett gazdasági épület és udvar
megnevezésû, 4,3349 m2 ingatlant a rajta található felépít-
ményekkel együtt (továbbiakban: ingatlan).

Az ingatlan irányára: 36 000 000 Ft (harminchatmillió
forint), mely az áfát nem tartalmazza.

Ajánlatot csak az ingatlan egészére lehet beadni.
A pályázónak szándéka komolyságának bizonyítására

ajánlati biztosítékként a pályázat tárgyát képezõ ingatlan
jelen kiírásban rögzített értékének 10%-át kell teljesítenie
a Budapest Investment Zrt. OTP Bank Nyrt.-nél vezetett
11786001-23006870 számú számlájára történõ átutalással
„FOR-MED Kft. f. a.” megjelöléssel. Az ajánlati biztosí-
ték teljesítésének igazolását a pályázathoz mellékelni kell.
E nélkül a pályázat érvénytelen.

A pályázatokat a jelen felhívásban és a pályázati útmu-
tatóban meghatározott részletes feltételek szerint két pél-
dányban zárt borítékban FOR-MED Kft. „f. a.” megjelö-
léssel

2007. október 17-én 11 óráig

lehet beadni a Budapest Investment Zrt. felszámolási tit-
kárságán (Budapest III., Seregély u. 17.). A pályázatok
bontására közjegyzõ elõtt kerül sor. Több érvényes megfe-
lelõ, azonos értékû pályázat esetén 2007. október 17-én
11 óra 30 perckor nyilvános ártárgyalásra kerül sor az út-
mutatóban meghatározott feltételek szerint. A pályázati
felhívásban és útmutatóban meghatározott határidõn belül
benyújtott pályázatok kerülnek elbírálásra. A pályázati
felhívás és útmutató a Budapest Investment Zrt. felszámo-
lási titkárságán vehetõ át a hirdetés Cégközlönyben tör-
ténõ megjelenését követõ naptól munkanapokon 10 és
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14 óra között (1034 Budapest, Seregély u. 17.). Az ingat-
lant pályázati útmutató birtokában lehet megtekinteni, elõ-
re egyeztetett idõpontban. A pályázat kiírója felhívja az
elõvásárlásra jogosultak figyelmét, hogy elõvásárlási jo-
gukat a nyilvános értékesítés keretében az 1997. évi
XXVII. törvénnyel is módosított 1991. évi IL. törvény
49/C. § (2) bekezdésében foglaltak szerint gyakorolhatják.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a je-
len felhívást visszavonja, a pályázatot – megfelelõ pályá-
zat hiánya esetén – sikertelennek nyilvánítsa.

Minden további kérdésben készséggel áll rendelkezésé-
re a Budapest Investment Zrt.-nél a 368-4652-es telefon-
számon Bana Károlyné felszámolóbiztos és Halászné
dr. Balkay Hanna.

A Budapest Investment Zrt. (Cg.: [01 10 041755]; 1037
Budapest, Seregély u. 17.) mint az ARAGONIT Építõ-
ipari Kivitelezõ és Kereskedelmi Kft. „f. a.” (cégjegy-
zékszám: [01 09 077620]; székhely: 1194 Budapest, Ma-
darassy László u. 24.; adószám: [10576380-2-43]) bíróság
által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

keretében értékesíti a felszámolás alatt álló társaság Nyír-
egyháza belterület, 6834/1. hrsz. alatt nyilvántartott, ter-
mészetben, Nyíregyháza, Kinizsi u. 3. sz. alatti, kivett te-
lephely megnevezésû ingatlanát (továbbiakban: ingatlan).

Az ingatlan irányára: 43 945 000 Ft, mely az áfát nem
tartalmazza.

A pályázónak szándéka komolyságának bizonyítására
4 000 000 Ft-ot (négymillió forintot) kell ajánlati biztosí-
tékként befizetnie az ARAGONIT Kft. „f. a.” OTP Bank
NyRt.-nél vezetett 11793007-29902217 sz. számlájára. A
befizetés igazolását a pályázathoz mellékelni kell. Az iga-
zolás nélkül a pályázat érvénytelen.

A pályázatokat a jelen felhívásban és a pályázati útmu-
tatóban meghatározott részletes feltételek szerint két pél-
dányban zárt borítékban ,,ARAGONIT Kft. f. a.” megjelö-
léssel

2007. október 17-én 10 óráig

lehet beadni a Budapest Investment Zrt. felszámolási tit-
kárságán (Budapest III., Seregély u. 17.). A pályázatok
bontására 2007. október 17-én 10 órakor közjegyzõ elõtt
kerül sor. Több megfelelõ, azonos értékû, érvényes pályá-
zat esetén 2007. október 17-én 10 óra 30 perckor nyilvános
ártárgyalásra kerül sor az útmutatóban meghatározott fel-
tételek szerint. A pályázati felhívás és útmutató alapján ha-
táridõben benyújtott pályázatok kerülnek elbírálásra. A

pályázati felhívás és útmutató a Budapest Investment Zrt.
felszámolási titkárságán vehetõ át a hirdetés Cégközlöny-
ben történõ megjelenését követõ naptól, munkanapokon
10 és 14 óra között (1037 Budapest, Seregély u. 17.). Az
ingatlant a pályázati útmutató birtokában, telefonon elõre
egyeztetett idõpontban lehet megtekinteni.

A pályázat kiírója felhívja az elõvásárlásra jogosultak
figyelmét, hogy elõvásárlási jogukat, a nyilvános értékesí-
tés keretében, a többször módosított 1991. évi IL. törvény
49/C. § (2) bekezdésében foglaltak szerint gyakorolhatják.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a je-
len felhívást visszavonja, a pályázatot – megfelelõ pályá-
zat hiánya esetén – sikertelennek nyilvánítsa.

Minden további kérdésben készséggel áll rendelkezésé-
re a Budapest Investment Zrt.-nél a 368-4652-es telefon-
számon Bana Károlyné felszámolóbiztos és Halászné
dr. Balkay Hanna ügyvéd.

Az ERVI ABC Kft. „f. a.” (cégjegyzékszáma:
[19 09 506846]; székhelye: 8200 Veszprém, Batthyány
u. 21/D) a FACTOR Kft. (cégjegyzékszáma:
[01 09 269929]; székhelye: 1031 Budapest, Kazal u. 65.)
felszámolója a Cstv. 49. § (1) bekezdésének megfelelõen

ismételt nyilvános pályázat

útján kínálja fel megvételre a felszámolás alatt álló társa-
ság tulajdonát képezõ:

1. Mûszaki és egyéb berendezéseket, illetve gépeket,
összesen: 50 000 forint + áfa (összesen: 60 000 forint)
becsértéken. Állományuk pénztárgépeket, számítógépet,
hûtõszekrényt és egyéb kisebb értékû eszközöket foglal
magában. Valamennyi fizikailag közepesen használt álla-
potú. Többségük mûködõképes. Konstrukciójuk több
éves, erkölcsileg avult.

2. Árukészletet összesen: 1 700 000 forint + áfa (össze-
sen: 2 040 000 forint) becsértéken. Az eszközcsoport né-
hány száz darab, különbözõ rendeltetésû és méretû ruha-
nemût, lábbelit, illetve egyéb mûanyag bolti cikket tartal-
maz. Az esetlegesen védett, jogi oltalom alatt álló márka-
névvel ellátott termékek származása nem igazolható.

A kiíró a berendezések, gépek, illetve az árukészlet állo-
mányt tételeiben megbontás nélkül értékesíti. Az ingósá-
gok a felszámolóval elõzetesen egyeztetett idõpontban,
Budapesten megtekinthetõk.

A birtokba vétellel és az elszállítással összefüggésben
szükséges mindennemû intézkedés és felmerülõ költség,
illetve az esetleges kártérítési és más felelõsség a vevõt ter-
heli.

2434 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2007/40. szám



Az elõvásárlásra jogosultak vételi szándékukat a Cstv.
vonatkozó rendelkezéseinek megfelelõ módon, a beérke-
zés határidejéig jelentsék be.

A pályázaton történõ részvétel feltétele 150 000 forint
összegû bánatpénz átutalása az MKB Bank Nyrt. által ve-
zetett 10300002-20362559-70073285 számú bankszámlá-
ra. Az átutalási megbízás „Jogosult neve” rovatában a
FACTOR Kft.-t, „Közlemény” rubrikájában a felszámolás
alatt álló társaság nevét szükséges feltüntetni.

A bánatpénz nem kamatozik, költséget nem eredmé-
nyez. A vételárba beszámításra kerül. Sikertelen pályázat
esetén a kiíró visszautalja.

Az ajánlat formailag tartalmazza a bánatpénz megfize-
tésének igazolását, a vételár és a vállalt fizetési határidõ
számszerû meghatározását, végül 90 napra vállalt ajánlati
kötöttség kinyilvánítását.

A pályázatot tartalmazó ,,ERVI ABC Kft. f. a. pályázat”
megjelölésû zárt boríték beérkezésének határideje a Cég-
közlönyben történt megjelenést (2007. szeptember 27.) kö-
vetõ 15. nap 15 óra. Benyújtására személyesen a felszá-
moló, 1143 Budapest, Besnyõi u. 13. szám alatt található
irodájában, illetve postai úton a FACTOR Kft., 1576 Bu-
dapest, Pf. 52 levelezési címen van lehetõség.

Az ajánlatok bontása a beérkezés határidejétõl számított
10 napon belül, a Cstv. 49/A. § (2) bekezdésének megfele-
lõen közjegyzõ jelenlétében történik meg. Eredményérõl a
pályázók írásban értesítésre kerülnek.

A felszámoló a pályázatot a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése
értelmében megfelelõ ajánlat hiányában eredménytelen-
nek nyilváníthatja. Több azonos (a vételárár tekintetében

legfeljebb 10 százalékos eltérést mutató) pályázat esetén
az ajánlattévõk között ártárgyalást tart. További felvilágo-
sítás Balogh Sándor ügyintézõnél kérhetõ a 252-3576-os
telefonszámon.

Kereskedelmi képviselet megszûnése

A Malaysian Airline System Berhad Rt. Magyaror-
szági Közvetlen Kereskedelmi Képviselete (Cg.:
[01 12 073503]; székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere
János u. 1. IV. 40.) mint a Malaysian Airline System Ber-
had Rt. [cégjegyzékszáma: 206/71. (10601-W); székhe-
lye: 33rd Floor, Bangunan MAS, Jalan Sultan Ismail,
MY–50250 Kuala Lumpur, Malajzia)] magyarországi ke-
reskedelmi képviselete, a 2007. június 28-i alapítói határo-
zattal megszûnik, és a képviselet vezetõje útján törlésre ké-
relmezi a cégbíróságnál.

Felhívjuk az esetleges hitelezõket, hogy az 1997. évi
CXXXII. törvény, a külföldi székhelyû vállalkozások ma-
gyarországi fióktelepeirõl és kereskedelmi képviseleteirõl
a 23. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint követe-
léseiket a Cégközlönyben történt megjelenéstõl (2007.
szeptember 27.) számított 30 napon belül a külföldi cég
fenti kereskedelmi képviseleténél jelentsék be.
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY

– az egészségbiztosítási ágazat központi igazgatási szerve, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
hivatalos lapja – az elõfizetõi érdekeket szem elõtt tartva, kedvezõ áron kívánja az egészségügyi
ágazatban érdekeltek rendelkezésére bocsátani a jogszabályok szövegét, valamint a munkához szük-
séges aktuális OEP-közleményeket, -felhívásokat, -tájékoztatókat. Lapunk címzettjei elsõsorban: az alap-
elátásban részt vevõ háziorvosok; fekvõbeteg-ellátó és szakellátó intézmények; gyógyszert, gyógyászati
segédeszközt gyártók, illetve forgalmazók; gyógyfürdõk; oktatási intézmények; társadalombiztosítási kifi-
zetõhelyek, foglalkoztatók; könyvelõk; adótanácsadók stb.

Az Egészségbiztosítási Közlöny elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax-
számán.

2007. évi éves elõfizetési díj: 22 176 Ft áfával, féléves elõfizetés: 11 088 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható 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 Egészségbiztosítási Közlöny címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................

Utca, házszám: ...........................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .....................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság
elnöke: Gilyán György. A szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható 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.
2007. évi éves elõfizetési díj: 99 792 Ft. Egy példány ára: 210 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +189 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.
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