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 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2007. évi CXIV.
tör vény

az agrárgazdaság fejlesztésérõl  szóló
1997. évi CXIV. tör vény módosításáról*

1.  § Az ag rár gaz da ság fej lesz té sé rõl  szóló 1997. évi
CXIV. tör vény (a továb biak ban: Tör vé ny) 5.  §-a he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„5.  § (1) A Kor mány az ag rár gaz da ság és az agrár-
 vidékfejlesztés mû kö dé sé nek elõ se gí té sé re a mi nisz ter út -
ján ala kít ja ki a szak ér tõi és szak ta nács adá si te vé keny ség
gya kor lá sá nak fel té te le it és gon dos ko dik a szak ér tõi és
szak ta nács adá si rend szer mû köd te té sé rõl.

(2) Az ag rár gaz da sá gi és az ag rár-vi dék fej lesz té si szak -
te rü le te ken szak ér tõ ként vagy szak ta nács adó ként csak az a 
sze mély te vé keny ked het, aki erre kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zot tak sze rint en ge délyt ka pott és en nek alap ján
õt az en ge dé lye zõ szerv az e cél ra lét re ho zott ha tó sá gi
nyil ván tar tás ba be je gyez te.

(3) A tör vény ha tá lya nem ter jed ki a ter ve zõ- és szak ér -
tõ mér nö kök, valamint épí té szek szak mai ka ma rá i ról  szóló 
1996. évi LVIII. tör vény, valamint a Ma gyar Nö vény vé dõ
Mér nö ki és Nö vény or vo si Ka ma rá ról  szóló 2000. évi
LXXXIV. tör vény sze rin ti szak ér tõk név jegy zé ké nek ve -
ze té sé re, illetve ezen szak ér tõk en ge dé lye zé sé re.”

2.  § A Tör vé ny a kö vet ke zõ 5/A.  §-sal egé szül ki:
„5/A.  § (1) A szak ér tõi név jegy zék nek tar tal maz nia kell

a szak ér tõ kö vet ke zõ ada ta it és te vé keny sé gé re vo nat ko zó
té nye ket:

a) név;
b) szü le té si hely, év, hó, nap;
c) any ja neve;
d) ér te sí té si cím, el ér he tõ ség (te le fon szám, e-ma il, fax -

szám);
e) a szak te rü let (szak- és rész te rü let) meg ne ve zé se;
f) re giszt rá ci ós szám, a be jegy zés idõ pont ja és az en ge -

dély ér vé nyes sé gé nek meg hosszab bí tá sa ese tén a meg -
hosszab bí tás idõ pont ja;

g) is ko lai vég zett ség (ok le ve let ki ál lí tó is ko la meg ne -
ve zé se, he lye és az ok le vél szá ma, kel te);

h) szak ké pe sí tés, kép zés he lye, ide je;
i) mun ka hely, be osz tás (a mun ka kö rök rész le tes meg -

je lö lé sé vel és az al kal ma zás kez dõ idõ pont já nak fel tün te -
té sé vel);

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. szep tem ber 24-i ülés nap ján
 fogadta el.

j) ko ráb bi tu do má nyos és szak mai pub li ká ci ós te vé -
keny ség, vagy tu do má nyos fo ko zat;

k) az en ge dély fel füg gesz té sé nek kez dõ és be fe je zõ
idõ pont ja;

l) a név jegy zék bõl való tör lés idõ pont ja.
(2) A szak ta nács adói név jegy zék nek tar tal maz nia kell a

szak ta nács adó kö vet ke zõ ada ta it és te vé keny sé gé re vo nat -
ko zó té nye ket:

a) név;
b) szü le té si hely, év, hó, nap;
c) any ja neve;
d) re giszt rá ci ós szám, a be jegy zés idõ pont ja és az en ge -

dély ér vé nyes sé gé nek meg hosszab bí tá sa ese tén a meg -
hosszab bí tás idõ pont ja, valamint a szak ta nács adói iga zol -
vány szá ma, a ki adás idõ pont ja;

e) ér te sí té si cím, el ér he tõ ség (te le fon szám, e-ma il, fax -
szám);

f) a szak te rü let (szak- és rész te rü let) meg ne ve zé se;
g) is ko lai vég zett ség (ok le ve let ki ál lí tó is ko la meg -

nevezése, he lye és az ok le vél szá ma, kel te);
h) szak ta nács adói alap vizs ga ered mé nye;
i) a kü lön jog sza bály ban elõ írt kép zé si, to vább kép zé si

prog ram ban való rész vé tel té nye, illetve a vizs ga ered -
ménye;

j) mi nõ sí tett szak ta nács adói cím (amennyi ben ilyen nel
ren del ke zik);

k) az en ge dély fel füg gesz té sé nek kez dõ és be fe je zõ
idõ pont ja;

l) a fog lal koz ta tó te rü le ti szak ta nács adá si köz pont ada -
tai (gaz dál ko dó szer ve zet, in téz mény meg ne ve zé se, szék -
he lye, te lep he lye, szak te rü le te meg ne ve zé se, az ál ta la fog -
lal koz ta tott szak ta nács adók név jegy zé ke);

m) a név jegy zék bõl való tör lés idõ pont ja.”

3.  § A Tör vé ny a kö vet ke zõ 5/B.  §-sal egé szül ki:
„5/B.  § (1) A szak ér tõi vagy szak ta nács adói név jegy -

zék ben nyil ván tar tott ada tok kö zül köz ér dek bõl a kö vet -
ke zõk mi nõ sül nek nyil vá nos nak:

a) név;
b) ér te sí té si cím, az érin tett írás be li hoz zá já ru lá sa ese -

tén az el ér he tõ ség (te le fon szám, e-ma il, fax szám);
c) a szak te rü let (szak te rü le tek) meg ne ve zé se;
d) a re giszt rá ci ós szám, a be jegy zés idõ pont ja, az en ge -

dély ér vé nyes sé gé nek meg hosszab bí tá sa ese tén a meg -
hosszab bí tás idõ pont ja, valamint a szak ta nács adói iga zol -
vány szá ma, a ki adás idõ pont ja;

e) mi nõ sí tett szak ta nács adói cím.
(2) A szak ér tõi vagy szak ta nács adói név jegy zék ben

nyil ván tar tott és az (1) be kez dés ben fel nem so rolt ada tok
nem mi nõ sül nek nyil vá nos adat nak. A nem nyil vá nos sze -
mé lyes adat az en ge dé lye zõ szer ven kí vü li más szerv nek
csak ala pos ok kal to váb bít ha tó. Az adat to váb bí tás ala pos
ok kal tör té nik, ha azt

a) a fel adat kör ében el já ró bí ró ság, ügyész ség tá jé koz -
ta tá sát,
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b) az ügyész ál tal jó vá ha gyott meg ke re sés re a fel adat -
kör ében el já ró nyo mo zó ha tó ság tá jé koz ta tá sát (amennyi -
ben az bün te tõ el já rás meg in dí tá sa vagy le foly ta tá sa ér de -
ké ben szük sé ges),

c) az ille té kes nem zet biz ton sá gi szerv ál tal en ge dé lye -
zett meg ke re sés re a fel adat kör ében el já ró nem zet biz ton sá -
gi szol gá lat tá jé koz ta tá sát szol gál ja,

d) tör vény elõ ír ja vagy meg en ge di.
(3) Az en ge dé lye zõ szerv a nyil ván tar tott szak ér tõ vagy

szak ta nács adó ada ta it és a rá vo nat ko zó té nye ket ke ze li,
to váb bá a szak ta nács adót e mi nõ sé gé nek iga zo lá sá ra a
név jegy zék be tör té nõ fel vé tel lel egy ide jû leg szak ta nács -
adói iga zol vánnyal lát ja el.

(4) A név jegy zék ben sze rep lõ sze mély ti zen öt na pon
be lül kö te les be je len te ni az en ge dé lye zõ szerv nek a név -
jegy zék ben nyil ván tar tott ada ta i ban be kö vet ke zett vál to -
zást.”

4.  § A Tör vé ny a kö vet ke zõ 8/A.  §-sal egé szül ki:
„8/A.  § (1) A me zõ gaz da sá gi ter me lõ a me zõ gaz da sá gi

szak igaz ga tá si szerv ré szé re ter més becs lé si cél ból a kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint kö te les gaz dál ko -
dá sá ról ada tot szol gál tat ni.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti adat szol gál ta tás ke re té ben a 
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott gaz dál ko dá si ada to -
kon túl a me zõ gaz da sá gi ter me lõ a kö vet ke zõ ada ta it kö te -
les szol gál tat ni:

a) név;
b) lak cím, szék hely (te lep hely);
c) re giszt rá ci ós szám.
(3) A ter més becs lé si ada tok ki zá ró lag sta tisz ti kai cél ra

hasz nál ha tók fel.”

5.  § A Tör vé ny 10.  § (2) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy
a) az ag rár gaz da sá gi és ag rár-vi dék fej lesz té si szak te rü -

le tek kö rét, a szak ér tõi te vé keny ség en ge dé lye zé sé nek fel -
té te le it és rész le tes el já rá si sza bá lya it,

b) az ag rár gaz da sá gi és ag rár-vi dék fej lesz té si szak ta -
nács adók szak te rü le te i nek kö rét, a szak ta nács adói te vé -
keny ség en ge dé lye zé sé nek fel té te le it és rész le tes el já rá si
sza bá lya it,

c) az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben a 
szak ér tõi és szak ta nács adói te vé keny ség en ge dé lye zé sé -
vel kap cso la tos igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jak mér té két és
meg fi ze té sé nek sza bá lya it,

d) a ter més becs lés sel kap cso la tos adat szol gál ta tás
rész le tes sza bá lya it
ren de let ben ál la pít sa meg.”

6.  § A Tör vé ny 11.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„11.  § Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy ren de let ben 
je löl je ki

a) az ag rár gaz da sá gi adat bá zist mû köd te tõ szer vet
vagy szer ve ket;

b) az ag rár gaz da sá gi és ag rár-vi dék fej lesz té si szak te rü -
le te ken a szak ér tõk és szak ta nács adók te vé keny sé gét en -
ge dé lye zõ szer vet vagy szer ve ket;

c) a te rü le ti szak ta nács adó köz pon tok nyil ván tar tás ba
vé te le cél já ból el já ró szer vet vagy szer ve ket.”

7.  § Ez a tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha -
tály ba.

8.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a me zõ -
gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, valamint ha lá sza ti tá mo -
ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso ló dó el já rás
egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII. tör vény 81.  §
(3) be kez dés c) pont já nak he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

[Fel ha tal ma zást kap az ag rár po li ti ká ért fe le lõs mi nisz -
ter arra, hogy:]

„c) a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si ta nács adá si
rend szer fel ál lí tá sá ra, mû kö dé sé re vo nat ko zó rész le tes
sza bá lyo kat,”
[ren de let ben ál la pít sa meg.]

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

2007. évi CXV.
tör vény

az egységes élelmiszer-biztonsági szervezetalakítással
összefüggõ tör vények módosításáról*

1.  § (1) Az élel mi sze rek rõl  szóló 2003. évi LXXXII. tör -
vény (a továb biak ban: Étv.) 19.  §-ának a) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az élel mi szer biz ton sá gért fe le lõs mi nisz ter a Ma gyar
Élel mi szer könyv]

„a) I. kö te te elõ írásainak és III. kö te té nek az Euró pai
Kö zös ség irány el ve i nek át vé te lé vel ké szült elõ írásainak
sor szá mát, je lét, cí mét, a kö te le zõ al kal ma zás idõ pont ját,
és amennyi ben kö zös sé gi irány el vet vesz át, annak szá mát
– a fo gyasz tó vé de le mért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés -
ben – ren de let tel ki ad ja, és az egyes elõ írásokat a Ma gyar
Köz löny ben köz zé te szi,”
 (2) Az Étv. 20.  §-ának (3)–(5) be kez dé sei he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Fel ha tal ma zást kap az élel mi szer biz ton sá gért fe le -
lõs mi nisz ter, hogy a fo gyasz tó vé de le mért fe le lõs mi nisz -
ter rel együt tes ren de let ben sza bá lyoz za

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. ok tó ber 1-jei ülés nap ján fo gad ta el.
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a) az élel mi sze rek je lö lé sét a ke res ke de le mért fe le lõs
mi nisz ter rel egyet ér tés ben,

b) az élel mi sze rek ha tó sá gi el len õr zé sé nek sza bá lya it.
(4) Fel ha tal ma zást kap az élel mi szer biz ton sá gért fe le lõs 

mi nisz ter, hogy ren de let ben sza bá lyoz za
a) az élel mi szer-elõ ál lí tás fel té te le it,
b) az ivó víz és az ás vány víz pa lac ko zá sá nak és for ga -

lom ba ho za ta lá nak sza bá lya it,
c) a szük sé ges en ge dé lyek és vizs gá la tok díj át, to váb bá 

a dí jak meg fi ze té sé nek és fel hasz ná lá sá nak mód ja it, az
adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter egyet ér té sé vel, valamint

d) az élel mi szer-elõ ál lí tás és for ga lom ba ho za tal élel -
mi szer-hi gi é ni ai fel té te le it.

(5) Fel ha tal ma zást kap az élel mi szer biz ton sá gért fe le lõs 
mi nisz ter, hogy a fo gyasz tó vé de le mért fe le lõs mi nisz ter
egyet ér té sé vel ren de let tel ki ad ja a Ma gyar Élel mi szer -
könyv kö te le zõ elõ írásait.”
 (3) Az Étv. 20.  §-ának (8)–(12) be kez dé sei he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(8) Fel ha tal ma zást kap
a) az egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter, hogy az élel mi -

szer biz ton sá gért fe le lõs mi nisz ter rel együt tes ren de let ben
sza bá lyoz za az élel mi sze rek kel kap cso la tos tápanyag-
 összetételre és az egész ség re vo nat ko zó ál lí tá so kat,

b) az élel mi szer biz ton sá gért fe le lõs mi nisz ter, hogy az
egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter rel együt tes ren de let ben
sza bá lyoz za a tech no ló gi ai se géd anya go kat.

(9) Fel ha tal ma zást kap az élel mi szer biz ton sá gért fe le lõs 
mi nisz ter, hogy az egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter rel
egyet ér tés ben ren de let ben sza bá lyoz za a ven dég lá tás hi -
giéniai fel té te le it.

(10) Fel ha tal ma zást kap az élel mi szer biz ton sá gért fe le -
lõs mi nisz ter, hogy az egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter rel
együt tes ren de let ben sza bá lyoz za az élel mi sze rek mik ro -
bi o ló gi ai szennye zett sé gé nek meg en ged he tõ mér té két,
valamint a ra dio ak tív és ve gyi szennye zett ség gel kap cso -
la tos elõ írásokat.

(11) Fel ha tal ma zást kap az egész ség ügyért fe le lõs mi -
nisz ter, hogy az élel mi szer biz ton sá gért fe le lõs mi nisz ter -
rel egyet ér tés ben ren de let ben sza bá lyoz za

a) a kü lön le ges táp lál ko zá si célú élel mi sze rek re,
b) az ét rend-ki egé szí tõk re,
c) a vi ta mi nok, ás vá nyi anya gok és bi zo nyos egyéb

anya gok élel mi sze rek hez tör té nõ hoz zá adá sá ra
vo nat ko zó elõ írásokat.

(12) Fel ha tal ma zást kap az élel mi szer biz ton sá gért fe le -
lõs mi nisz ter, hogy

a) ren de let ben sza bá lyoz za a ven dég lá tó ter mé kek elõ -
ál lí tá sá nak fel té te le it,

b) az élel mi sze rek for ga lom ba ho za ta lá nak fel té te le it a
ke res ke de le mért fe le lõs mi nisz ter rel, valamint a fo gyasz -
tó vé de le mért fe le lõs mi nisz ter rel együt tes ren de let ben
sza bá lyoz za.”

(4) Az Étv. 20.  §-ának (14) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép, és egy ide jû leg a § a kö vet ke zõ
(15) be kez dés sel egé szül ki:

„(14) Fel ha tal ma zást kap az élel mi szer biz ton sá gért fe -
le lõs mi nisz ter, hogy ren de let ben sza bá lyoz za az élel mi -
sze rek kel érint ke zés be ke rü lõ anya gok fel hasz ná lá sá nak
sza bá lya it.

(15) Fel ha tal ma zást kap a hon véd ele mért fe le lõs mi -
nisz ter, hogy az élel mi szer biz ton sá gért fe le lõs mi nisz ter -
rel, valamint az egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter rel együt -
tes ren de let ben sza bá lyoz za a Ma gyar Hon véd ség élel mi -
szer biz ton ság gal kap cso la tos fel ada ta it.”

2.  § Az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény
247.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy]
„a) a ke res ke de le mért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben 

a vá sá ri, a pi a ci és a vá sár csar no ki áru sí tás köz egész ség -
ügyi-jár vány ügyi sza bá lya it,”
[ren de let ben ál la pít sa meg.]

3.  § (1) Az ál lat egész ség ügy rõl  szóló 2005. évi
CLXXVI. tör vény 47.  §-a (2) be kez dé sé nek 19. pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter arra, hogy ren de let ben 
ál la pít sa meg:]

„19. a ke res ke de le mért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés -
ben a vá sá ri, a pi a ci és a vá sár csar no ki áru sí tás ál lat egész -
ség ügyi és élel mi szer-biz ton sá gi sza bá lya it;”
 (2) Az ál lat egész ség ügy rõl  szóló 2005. évi CLXXVI.
tör vény 47.  §-a (2) be kez dé sé nek 21. pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter arra, hogy ren de let ben 
ál la pít sa meg:]

„21. a köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben
az ál la tok szál lí tá sá ra vo nat ko zó kö zös sé gi jogi elõ írások
vég re haj tá sá val kap cso la tos ren del ke zé se ket;”

4.  § A nö vény vé de lem rõl  szóló 2000. évi XXXV. tör -
vény 65.  §-ának (3)–(6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy a kör nye zet -
vé de le mért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben ren de let ben
sza bá lyoz za

a) a nö vény vé dõ sze rek for ga lom ba ho za ta lá nak és fel -
hasz ná lá sá nak en ge dé lye zé sé re, a nö vény vé dõ szer ha tó -
anya gok ra, a nö vény vé dõ sze rek osz tá lyo zá sá ra, tá ro lá sá -
ra, cso ma go lá sá ra, je lö lé sé re, szál lí tá sá ra, vissza adá sá ra,
vissza vé te lé re, a nö vény vé dõ sze rek kí sér le ti célú fel hasz -
ná lá sá ra és annak fel té te le i re, valamint a nö vény vé dõ szer
en ge dély fenn tar tá si díj ára és az en ge dé lye zé si el já rás dí -
já nak meg osz tá sá ra,

b) a ter més nö ve lõ anya gok en ge dé lye zé sé re, tá ro lá sá -
ra, for gal ma zá sá ra és fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó rész le tes
sza bá lyo kat, to váb bá

c) az ál la ti hul la dé kok ból ké szí tett kom posz tok me zõ -
gaz da sá gi te rü le ten tör té nõ fel hasz ná lá sá nak fel té te le it.
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(4) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy a kör nye zet vé -
de le mért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben ren de let ben
sza bá lyoz za a nö vény vé dõ szer rel szennye zett cso ma go ló -
esz kö zök hul la dé ká nak ke ze lé sé re vo nat ko zó rész le tes
szak mai sza bá lyo kat.

(5) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy ren de let ben
sza bá lyoz za a nö vény ben, nö vé nyi ter mék ben meg en ged -
he tõ nö vény vé dõ szer ma ra dék, il le tõ leg ter més nö ve lõ
anyag ból szár ma zó meg en ge dett to xi kus ve gyi anyag tar -
ta lom ér té ket.

(6) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy – a kör nye zet -
vé de le mért fe le lõs mi nisz ter rel és az adó po li ti ká ért fe le lõs
mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a nö vény vé del mi igaz ga tá si
szol gál ta tá si dí ja kat ren de let ben sza bá lyoz za.”

5.  § (1) A sza bály sér té sek rõl  szóló 1999. évi LXIX. tör -
vény 35.  §-a a kö vet ke zõ j) pont tal egé szül ki:

[A jog sza bály ban ha tás kö rük be utalt sza bály sér té si
ügyek ben a sza bály sér té si ha tó ság jog kö rét gya ko rol ják]

„j) az élel mi szer-biz ton sá gi szerv.”
 (2) A sza bály sér té sek rõl  szóló 1999. évi LXIX. tör vény
134.  §-a (2) be kez dé sé nek d)–e) pont ja he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

[Hely szí ni bír ság ki sza bá sá ra jo go sult]

„d) a 35.  § a)–h) és j) pont ja i ban fel so rolt szer vek ré szé -
rõl el já ró sze mély;

e) a ta laj vé del mi ha tó ság, az ál lat egész ség ügyi ha tó ság
erre fel jo go sí tott dol go zó ja;”

6.  § A ta kar má nyok elõ ál lí tá sá ról, for ga lom ba ho za ta lá -
ról és fel hasz ná lá sá ról  szóló 2001. évi CXIX. tör vény
18.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ c) pont tal egé szül ki:

[Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy]

„c) a meg en ge dett nél na gyobb mér ték ben a gyárt mány -
lap ban, illetve a je lö lé sen vagy a kí sé rõ ok má nyon fel tün -
te tett ér té kek tõl el té rõ vagy a mi nõ sé gé ben ká ro sult ta kar -
mány ér ték csök ken té sé nek és a mi nõ ség vé del mi bír ság -
nak ki szá mí tá si mód ját, mér té két”

[ren de let ben sza bá lyoz za.]

7.  § (1) Ez a tör vény 2007. no vem ber 1-jén lép ha tály ba.
 (2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az ál la tok vé del mé rõl és kí mé le té rõl  szóló 1998. évi
XXVIII. tör vény 49.  §-a (4) be kez dé sé nek d) pont ja, a ta -
kar má nyok elõ ál lí tá sá ról, for ga lom ba ho za ta lá ról és fel -
hasz ná lá sá ról  szóló 2001. évi CXIX. tör vény 18.  §-a
(2) be kez dé sé nek d) pont ja, valamint (2) be kez dé se
k) pont já nak „ , valamint a mi nõ ség vé del mi bír ság ki szá -
mí tá sá nak mód ját és mér té két” szö veg ré sze.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az önkormányzati és területfejlesztési
miniszter

28/2007. (X. 12.) ÖTM
rendelete

az önkormányzatok és jogi személyiségû társulásaik
európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás
kiegészítése 2007. évi támogatásának rendjérõl

A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2006. évi CXXVII. tör vény 5. szá mú mel lék let 12. pont já -
ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az ön kor mány za ti és
terület fejlesztési mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
168/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) pont já ban meg -
ha tá ro zott fel adat kö röm 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 egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ -
ket ren de lem el:

1.  §

A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl szóló
2006. évi CXXVII. tör vé ny (a to váb bi ak ban: Költség -
vetési Tv.) 5. szá mú mel lék let 12. pont já ban fog lalt elõ -
irány zat az ön kor mány za tok és jogi sze mé lyi sé gû tár su lá -
sa ik euró pai uni ós fej lesz té si pá lyá za tai sa ját for rás ki egé -
szí té sé hez (a továb biak ban: EU Ön erõ Alap tá mo ga tás)
nyújt tá mo ga tást.

Értelmezõ rendelkezések

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban
a) euró pai uni ós fej lesz té si célú pá lyá zat: a

2004–2006-os és a 2007–2013-as fi nan szí ro zá si idõ szak -
ban az Euró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap ból, az Euró pai
Szo ciá lis Alap ból, a Ko hé zi ós Alap ból, az Euró pai Me zõ -
gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból, a 2004–2006-os idõ -
szak ban az INTERREG Kö zös sé gi Kez de mé nye zés és a
Szom széd sá gi Prog ra mok for rá sa i ból, a 2007–2013-as
idõ szak ban az Euró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap, az
Elõ csat la ko zá si Tá mo ga tá si Esz köz és az Euró pai Szom -
széd sá gi és Part ner sé gi Esz köz pénz ügyi ala pok egyes te -
rü le ti együtt mû kö dés hez kap cso ló dó prog ra mok ból,
valamint az EGT Fi nan szí ro zá si Me cha niz mus ból és a
Nor vég Fi nan szí ro zá si Me cha niz mus ból adó dó tá mo ga tá -
sok el nye ré se ér de ké ben meg hir de tett fej lesz té si célú pá -
lyá za tok (a továb biak ban: uni ós pá lyá zat);
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b) el nyert uni ós tá mo ga tás: el nyert uni ós tá mo ga tás -
nak az te kint he tõ, ha a tá mo ga tás el nye ré sé rõl a pá lyá zót
kü lön le vél ben ér te sí tik;

c) fej lesz té si célú pá lyá zat: fel hal mo zá si te vé keny ség
tá mo ga tá sá ra irá nyuló pá lyá zat, amely új vagy a ko ráb bi -
nál mû sza ki, tech ni kai szem pont ból kor sze rûbb tár gyi esz -
kö zök lét re ho zá sá ra irá nyul, vagy a meg lé võ tár gyi esz kö -
zök mû sza ki, tech ni kai pa ra mé te re i nek kor sze rû sí té sét
 valósítja meg;

d) ked ve zõ el bí rá lást iga zo ló do ku men tum: a meg ítélt
uni ós tá mo ga tás ról  szóló, az érin tett fe lek ál tal alá írt tá mo -
ga tá si szer zõ dés;

e) te le pü lé si ön kor mány za tok tár su lá sai:
ea) a he lyi ön kor mány za tok tár su lá sa i ról és együtt mû -

kö dé sé rõl  szóló 1997. évi CXXXV. tör vény (a továb biak -
ban: Ttv.) 16.  §-a sze rin ti jogi sze mé lyi ség gel ren del ke zõ
tár su lás, to váb bá

eb) a te le pü lé si ön kor mány za tok több cé lú kis tér sé gi
tár su lá sá ról  szóló 2004. évi CVII. tör vény (a továb biak -
ban: Ktt.) sze rint meg ala kult több cé lú kis tér sé gi tár su lás
(a továb biak ban: kis tér sé gi tár su lás);

f) sa ját for rás: a he lyi ön kor mány za tok ál tal – az uni ós
és az EU Ön erõ Alap tá mo ga tás sal meg va ló sí ta ni ter ve zett 
fej lesz tés re – kép vi se lõ-tes tü le ti ha tá ro zat tal jó vá ha gyott,
il le tõ leg a kép vi se lõ-tes tü let költ ség ve té si ren de le té be
fog lalt fel ha tal ma zá sa alap ján a pol gár mes ter nyi lat ko za -
tá val, kis tér sé gi tár su lás ese tén a tár su lá si ta nács ha tá ro za -
tá val jó vá ha gyott for rás, amely be a la kos sá gi hoz zá já ru -
lás, az egyéb szer ve ze tek tá mo ga tá sa és egyéb ma gán for -
rás nem szá mít bele; az ea) pont sze rin ti tár su lá sok ese tén a 
tár su lás tag ön kor mány za tai ál tal a meg va ló sí ta ni ter ve zett
fej lesz tés re kép vi se lõ-tes tü le ti ha tá ro zat tal jó vá ha gyott,
il le tõ leg a kép vi se lõ-tes tü let költ ség ve té si ren de le té be
fog lalt fel ha tal ma zá sa alap ján a pol gár mes ter nyi lat ko za -
tá val jó vá ha gyott for rás.

Általános rendelkezések

3.  §

(1) Az EU Ön erõ Alap tá mo ga tás igé nyel he tõ az EU
struk tu rá lis alap ja i ból (Euró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si
Alap és Euró pai Szo ciá lis Alap), az Euró pai Me zõ gaz da -
sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból és Ko hé zi ós Alap já ból, az
EGT Fi nan szí ro zá si Me cha niz mus ból és a Nor vég Fi nan -
szí ro zá si Me cha niz mus ból adó dó tá mo ga tá sok ból 2006.
ok tó ber 31-ét köve tõen el nyert uni ós tá mo ga tá sok hoz
szük sé ges ön kor mány za ti sa ját for rás ki egé szí té sé hez a
(2) be kez dés ben fog lal tak figye lembe véte lével.
 (2) Az (1) be kez dés ben meg je lölt uni ós tá mo ga tá sok ese -
té ben az EU Ön erõ Alap tá mo ga tás ak kor igé nyel he tõ, ha

a) a fej lesz tés az 5.  § (1) be kez dés sze rin ti pá lyá zó he -
lyi ön kor mány zat, ön kor mány za ti tár su lás és kis tér sé gi
tár su lás va gyo ná nak gya ra po dá sát ered mé nye zi,

b) a fej lesz tés nem kez dõ dött meg, vagy amennyi ben a
fej lesz tés meg va ló sí tá sa fo lya mat ban van, annak mû sza -
ki-pénz ügyi le zá rá sa az EU Ön erõ Alap tá mo ga tá si igény
be nyúj tá sát kö ve tõ 60 na pon be lül nem tör té nik meg,

c) a fej lesz tés nek van a 2007. vagy az azt kö ve tõ
év(ek)re üte me zett ki fi ze té se, illetve rész e.

4.  §

Az EU Ön erõ Alap ból nyúj tan dó tá mo ga tás ról az ön -
kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter dönt.

Az EU Önerõ Alap igénylésének általános
feltételei

5.  §

(1) Az EU Ön erõ Alap tá mo ga tás ra igényt nyújt hat be
a) az a te le pü lé si ön kor mány zat, amely
aa) a tár sa dal mi-gaz da sá gi és inf ra struk tu rá lis szem -

pont ból el ma ra dott, illetve az or szá gos át la got je len tõ sen
meg ha la dó mun ka nél kü li ség gel súj tott te le pü lé sek jegy -
zé ké rõl  szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. ren de let (a továb -
biak ban: Ren de let) alap ján tár sa dal mi, gaz da sá gi és inf ra -
struk tu rá lis szem pont ból el ma ra dott, vagy

ab) 2005. és 2006. évek ben az ön hi bá ju kon kí vül hát rá -
nyos hely zet ben lévõ he lyi ön kor mány za tok tá mo ga tá sá -
ban ré sze sült, vagy

ac) a te rü let fej lesz tés ked vez mé nye zett tér sé ge i nek
jegy zé ké rõl  szóló kü lön jog sza bály alap ján ked vez mé nye -
zett kis tér ség hez tar to zik,

b) az aa)–ac) pon tok sze rin ti fel té te lek nek nem meg fe -
le lõ te le pü lé si ön kor mány zat, amennyi ben az ál ta la fenn -
tar tott egyes, e ren de let 8.  §-ában meg ha tá ro zott, tér sé gi
fel ada tot el lá tó in téz mény fej lesz té sé nek meg va ló sí tá sá -
hoz nyer el uni ós tá mo ga tást,

c) a kis tér sé gi tár su lás
ca) az ál ta la fenn tar tott in téz mé nyek fej lesz té sé re,

 illetve
cb) azon fej lesz té si célú uni ós pá lyá za tá hoz szük sé ges

sa ját for rás ki egé szí té sé hez, amely a kis tér sé gi tár su lás va -
gyo ná nak gya ra po dá sát szol gál ja, és amellyel a kis tér sé gi
tár su lás va la mennyi tag ja egyet ért,

d) a Ttv. 16.  §-a sze rin ti jogi sze mé lyi sé gû tár su lás ese -
tén a tár sult ön kor mány za tok ne vé ben el já ró – tár su lá si
meg ál la po dás ban erre fel ha tal ma zott – te le pü lé si ön kor -
mány zat, ez eset ben tá mo ga tás ki zá ró lag a jogi sze mé lyi -
sé gû tár su lás aa), ab) vagy ac) pont sze rin ti fel té te lek nek
meg fe le lõ tag jai ál tal – a fej lesz té si célú uni ós pá lyá zat -
ban – vál lalt sa ját for rás alap ján,

e) Pécs Me gyei Jogú Vá ros Ön kor mány za ta a
„Pécs – Euró pa Kul tu rá lis Fõ vá ro sa” pro jekt meg va ló sí tá -
sá hoz, to váb bá
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f) azon me gyei jogú vá ro sok ön kor mány za tai, me lyek a 
Kor mány ál tal jó vá ha gyott, ki emelt kör nye zet vé del mi be -
ru há zá so kat va ló sí ta nak meg
[az a)–f) pon tok sze rin ti igény lõk a továb biak ban együt te -
sen: Pá lyá zó].

 (2) A Pá lyá zó be nyújt hat ja EU Ön erõ Alap tá mo ga tás ra 
igé nyét ab ban az eset ben is, amennyi ben az uni ós tá mo ga -
tást az ál ta la fenn tar tott költ ség ve té si szerv nyer te el.

(3) Az (1) be kez dés d) pont ja sze rin ti eset ben, ha a jogi
sze mé lyi sé gû tár su lás az ál ta la fenn tar tott egyes, e ren de let 
8.  §-ában meg ha tá ro zott, tér sé gi fel ada tot el lá tó in téz mény 
fej lesz té sé nek meg va ló sí tá sá hoz nyer el uni ós tá mo ga tást,  
a tár su lás ban részt vevõ va la mennyi ön kor mány zat ál tal
vál lalt sa ját for rás alap ján igé nyel he tõ az EU Ön erõ Alap
tá mo ga tás.

6.  §

(1) A Pá lyá zó nak az EU Ön erõ Alap tá mo ga tás irán ti
pá lyá za tát 2007. ok tó ber 31-éig kell a Ma gyar Ál lam -
kincs tár re gi o ná lis igaz ga tó sá ga i nak me gye szék he lyen ta -
lál ha tó szak te rü le ti fel ada to kat el lá tó szer ve ze ti egy sé ge i -
hez (a továb biak ban: Igaz ga tó ság) be nyúj ta nia.
 (2) A pá lyá zat hoz a Pá lyá zó nak – az (5) be kez dés re fi -
gye lem mel – csa tol nia kell:

a) az uni ós pá lyá zat ked ve zõ el bí rá lá sát iga zo ló do ku -
men tu mot,

b) te le pü lé si ön kor mány zat pá lyá za ta ese tén a kép vi se -
lõ-tes tü let nek vagy köz gyû lés nek az uni ós pá lyá zat meg -
va ló sí tá sá hoz biz to sí tott sa ját for rás vál la lá sát ta nú sí tó hi -
te le sí tett ha tá ro za ti ki vo na tát vagy a kép vi se lõ-tes tü let
költ ség ve té si ren de let be fog lalt fel ha tal ma zá sa alap ján a
pol gár mes ter nyi lat ko za tát, kis tér sé gi tár su lás ese tén a tár -
su lá si ta nács ha tá ro za tá nak hi te le sí tett ki vo na tát, a Ttv.
16.  §-a sze rin ti jogi sze mé lyi sé gû tár su lás ese tén va la -
mennyi a pá lyá zat ban részt vevõ ön kor mány zat ese té ben a
sa ját for rás vál la lá sát ta nú sí tó hi te le sí tett ha tá ro za ti ki vo -
na tát vagy a kép vi se lõ-tes tü let költ ség ve té si ren de let be
fog lalt fel ha tal ma zá sa alap ján a pol gár mes ter nyilatko -
zatát,

c) te le pü lé si ön kor mány za tok tár su lá sa ese tén a tár su -
lá si meg ál la po dást,

d) amennyi ben az uni ós pá lyá zat a 9.  § sze rin ti cé lok
meg va ló sí tá sát szol gál ja, a kis tér sé gi tár su lás 9.  § sze rin ti
nyi lat ko za tát, és

e) az e ren de let mel lék le te it ké pe zõ – a (3) be kez dés ben 
fog lal tak figye lembe véte lével – pon to san és hi ány ta la nul
ki töl tött adat la po kat.
 (3) A (2) be kez dés b) pont ja sze rin ti kép vi se lõ-tes tü le ti,
köz gyû lé si, tár su lá si ta ná csi ha tá ro zat nak vagy pol gár -
mes te ri nyi lat ko zat nak a kö vet ke zõ ket kell tar tal maz nia:

a) a Pá lyá zó meg ne ve zé sét,
b) a kép vi se lõ-tes tü le ti, köz gyû lé si, tár su lá si ta ná csi

ha tá ro zat ese tén annak szá mát,

c) a ter ve zett fej lesz tés
ca) pon tos meg ne ve zé sét,
cb) pénz ügyi üte me zé sét,
cc) össz költ sé gét,
cd) pénz ügyi for rá sa i nak össze té te lét és azok éves üte -

me zé sét,
d) a for rá sok biz to sí tá sá nak vál lalt mód ját.

 (4) Az 5.  § (1) be kez dés c) és d) pont ja sze rin ti Pá lyá zó
ese té ben a 6.  § (2) be kez dés c) pont ja sze rint az igény lés -
hez csa to lan dó tár su lá si meg ál la po dás nak tar tal maz nia
kell a vo nat ko zó kü lön jog sza bá lyok ban elõ ír tak mel lett

a) a vál lalt költ ség vi se lés nem tel je sí té sé nek kö vet kez -
mé nye it,

b) a tár sult ön kor mány za tok nyi lat ko za tát ar ról, hogy
át vál lal ják a fej lesz tés kö zös meg va ló sí tá sá ból ki vá ló ön -
kor mány zat(ok) sa ját for rás ré szé nek fi nan szí ro zá sát.
 (5) Az 5.  § (1) be kez dés e) pont ja sze rin ti Pá lyá zó pá lyá -
za tát a (2) be kez dés b) és e) pont ja sze rin ti do ku men tu -
mok, valamint az Euró pa Kul tu rá lis Fõ vá ro sa 2010 prog -
ram be ru há zá si (fej lesz té si) for rá sa i nak biz to sí tá sá ról és a
prog ram meg va ló sí tá sá val kap cso la tos fel ada tok ról  szóló
szer zõ dés má so la ti pél dá nyá nak csa to lá sá val nyújt hat ja
be.
 (6) A (2) be kez dés ben fog lalt do ku men tu mo kat pa pír
ala pon, egy ere de ti és két hi te le sí tett má so la ti pél dány ban
kell csa tol ni. A má so la ti pél dányt a he lyi ön kor mány zat
jegy zõ je, kis tér sé gi tár su lás ese tén a mun ka szer ve zet ve -
ze tõ je hi te le sí ti. A (2) be kez dés e) pont ja sze rin ti adat la po -
kat – me lyek az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi -
nisz té rium (a továb biak ban: ÖTM) hon lap já ról tölt he tõk
le – elekt ro ni ku san kell ki töl te ni és elekt ro ni kus úton is
csa tol ni kell. A ki töl tést köve tõen en nek nyom ta tott vál to -
za ta szol gál az igény lés pa pír ala pú be nyúj tá sá hoz.
 (7) A Pá lyá zó igény lé sé nek va la mennyi – e ren de let
mel lék le tei sze rin ti – adat la pot tar tal maz nia kell, ame lyek
sem tar tal muk ban, sem alak juk ban nem vál toz tat ha tók
meg.

7.  §

(1) Az Igaz ga tó ság meg vizs gál ja a pá lyá za tot, és – hi á -
nyos ság ész le lé se ese tén – az ál lam ház tar tás ról  szóló
1992. évi XXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Áht.)
64/B.  § (3) be kez dé se alap ján a Pá lyá zót hi ány pót lás ra
szó lít ja fel a pá lyá zat be nyúj tá sát kö ve tõ 10 na pon be lül. A 
Pá lyá zó nak a hi ány pót lá sá ra a fel szó lí tás kéz hez vé te lé tõl
szá mí tott nyolc na pon be lül van le he tõ sé ge.
 (2) Az Igaz ga tó ság az EU Ön erõ Alap tá mo ga tás irán ti
igé nye ket az Áht. 64/B.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
vizs gá la tá nak le zá rá sát köve tõen – annak ered mé nyé rõl
 szóló tá jé koz ta tá sá nak be csa to lá sá val – egy ere de ti és egy
hi te les má so la ti pél dány ban 5 na pon be lül meg kül di az
ÖTM ré szé re.
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 (3) Amennyi ben a Pá lyá zó a hi ány pót lás nak nem tesz
ele get vagy nem meg fele lõen tel je sí ti, az Igaz ga tó ság a
támo gatási igényt nem to váb bít ja az ÖTM ré szé re, és er rõl
tá jé koz tat ja a Pá lyá zót és az ÖTM-et.

Az EU Ön erõ Alap pá lyá za tok igény lé sé nek az uni ós
fej lesz té si pá lyá za tok cél ja sze rin ti to váb bi fel té te lei

8.  §

Az 5.  § (1) be kez dés b) pont ja és az 5.  § (3) be kez dés
sze rin ti tér sé gi fel ada tot el lá tó in téz mény alatt

a) a szo ciá lis ága zat ban a sza ko sí tott el lá tást nyúj tó in -
téz mé nyek, to váb bá azon alap szol gál ta tá si fel ada tot el lá tó
in téz mé nyek, ame lyek fenn tar tó ja ön kor mány za tok tár su -
lá sa,

b) az egész ség ügyi ága zat ban a já ró- és fek võ be teg
szak el lá tást nyúj tó in téz mé nyek, to váb bá azon sür gõs sé gi
alap el lá tást nyúj tó in téz mé nyek, ame lyek fenn tar tó ja ön -
kor mány za tok tár su lá sa,

c) az ok ta tá si ága zat ban a kö zép is ko la, kol lé gi um, to -
váb bá a szak kép zést nyúj tó in téz mé nyek, be le ért ve a tér -
sé gi in teg rált szak kép zõ köz pon tot (a továb biak ban:
TISZK),

d) a kul tu rá lis ága zat ban a tér sé gi moz gó könyv tá ri
szol gál ta tá so kat nyúj tó vá ro si könyv tá rak
ér ten dõk.

9.  §

(1) Amennyi ben a Pá lyá zó óvo da, ál ta lá nos is ko la vagy
kö zép is ko la lét re ho zá sá ra, fej lesz té sé re nyert el uni ós tá -
mo ga tást, az EU Ön erõ Alap tá mo ga tást az aláb bi fel té te -
lek tel je sí té se ese tén igé nyel he ti:

a) a meg lé võ in téz mény nek tel je sí te ni szük sé ges a
Költ ség ve té si Tv. 8. szá mú mel lék let IV. A több cé lú kis -
tér sé gi tár su lá sok tá mo ga tá sa, Ki egé szí tõ sza bá lyok
2.1. pont ja sze rin ti fel té te le ket (a továb biak ban: át lag lét -
szám-fel té te lek),

b) in téz mény fej lesz té se ese tén a Pá lyá zó nak vál lal nia
kell, hogy az in téz mény ben leg alább öt évig tel je sül ni fog -
nak az át lag lét szám-fel té te lek,

c) az in téz mény fej lesz té se a kis tér ség köz ok ta tá si in -
téz ke dé si terv e sze rint szük sé ges, to váb bá

d) amennyi ben a Pá lyá zó nem kis tér sé gi tár su lás, a kis -
tér ség ben mû kö dõ kis tér sé gi tár su lás tá mo gat ja a pá lyá zat
meg va ló sí tá sát, és er rõl nyi lat ko zik.
 (2) Szo ciá lis vagy gyer mek jó lé ti alap el lá tást nyúj tó in -
téz mény ki ala kí tá sá ra, fej lesz té sé re el nyert uni ós pá lyá -
zat hoz kap cso ló dó an az EU Ön erõ Alap tá mo ga tás az
aláb bi fel té te lek tel je sí té se ese tén igé nyel he tõ:

a) az 5.  § (1) be kez dés d) pont ja sze rin ti Pá lyá zó ese té -
ben a tár sult te le pü lé sek együt tes la kos ság szá má nak el kell 
ér nie szo ciá lis alap szol gál ta tást nyúj tó in téz mény ese tén
leg alább a 3000, gyer mek jó lé ti alap el lá tást nyúj tó in téz -

mény ese tén leg alább az 5000 fõt, és a Pá lyá zó nak vál lal -
nia kell, hogy az in téz ménnyel leg alább öt évig részt vesz
kis tér ség ben mû kö dõ kis tér sé gi tár su lás feladatellá -
tásában,

b) amennyi ben egy te le pü lé si ön kor mány zat ön ál ló an
pá lyá zik olyan in téz mény fej lesz té sé re, ki ala kí tá sá ra,
mely olyan köz szol gál ta tást nyújt, me lyet a kis tér ség ben
mû kö dõ kis tér sé gi tár su lás el lát, a te le pü lé si ön kor mány -
zat nak vál lal nia kell, hogy az in téz mé nyé vel leg alább öt
évig részt vesz a kis tér sé gi tár su lás kü lön jog sza bály sze -
rint meg szer ve zett fel adat el lát ásá ban,

c) amennyi ben a Pá lyá zó nem kis tér sé gi tár su lás, az
a) és b) pon tok ese té ben to váb bi fel té tel, hogy a kis tér ség -
ben mû kö dõ kis tér sé gi tár su lás tá mo gas sa a pá lyá zat meg -
va ló sí tá sát, és er rõl nyi lat koz zon.
 (3) Egész ség ügyi sür gõs sé gi alap el lá tást nyúj tó in téz -
mény ki ala kí tá sá ra, fej lesz té sé re el nyert uni ós pá lyá zat hoz 
kap cso ló dó an, amennyi ben a Pá lyá zó nem kis tér sé gi tár -
su lás, az EU Ön erõ Alap tá mo ga tás igény lé sé nek to váb bi
fel té te le, hogy a kis tér ség ben mû kö dõ kis tér sé gi tár su lás a
pá lyá za tot tá mo gas sa, és er rõl nyi lat koz zon.

Az EU Önerõ Alap támogatási igények elbírálása, 
a támogatás mértéke

10.  §

(1) Az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter a
be ér ke zõ pá lyá za tok ról – a pá lyá za tok nak, il le tõ leg a
 hiánypótlás(ok)nak – az ÖTM-be ér ke zé sé tõl szá mí tott
60 na pon be lül dönt.
 (2) Az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter a
tá mo ga tá si dön tés nél elõny ben ré sze sít he ti

a) a pá lyá zat ala nya sze rint a te le pü lé si ön kor mány za -
tok tár su lá sai pá lyá za ta it,

b) a pá lyá zat cél ja sze rint a 9.  § sze rin ti fej lesz té si célú
pá lyá za to kat,

c) a 2006. év ben be ru há zá si kon cep ció be nyúj tá sá val
cím zett tá mo ga tá si igé nyü ket jel zett és uni ós tá mo ga tást
el nye rõ pá lyá za to kat, valamint

d) Pécs Me gyei Jogú Vá ros Ön kor mány za tá nak a 6.  §
(5) be kez dés sze rin ti pá lyá za tát.
 (3) Az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter az
igé nyelt nél ala cso nyabb össze gû tá mo ga tás meg íté lé sé re
is jo go sult. Eb ben az eset ben a tá mo ga tá si szer zõ dés meg -
kö té se elõtt az érin tett Pá lyá zó val egyez tet ni szük sé ges.

11.  §

Nem ré sze sül het tá mo ga tás ban a Pá lyá zó, ha
a) adós ság ren de zé si el já rás alatt áll,
b) nem fõ ked vez mé nye zett vagy egye dü li ked vez mé -

nye zett a ked ve zõ el bí rá lást iga zo ló do ku men tum ban,
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c) a hi ány pót lá si kö te le zett sé gé nek nem tett ha tár idõ re
ele get, vagy azt csak rész ben tel je sí tet te,

d) a hi ány pót lás, valamint az ÖTM ké ré sé re meg tett ki -
egé szí té sek, mó do sí tá sok el le né re az igény lés ben sze rep lõ
ada tok, valamint a be csa tolt do ku men tu mok hi á nyo sak,
hi bá sak,

e) az el nyert EU tá mo ga tás ra ki írt pá lyá zat hoz szük sé -
ges sa ját for rás fi nan szí ro zá sá ra vo nat ko zó elõ írások azt
nem te szik le he tõ vé,

f) a pá lyá zat ban fog lalt ada tok nem egyez nek meg az
uni ós tá mo ga tá si szer zõ dés pénz ügyi-mû sza ki ada ta i val,

g) nem fej lesz té si célú uni ós tá mo ga tás hoz igény li a
szük sé ges sa ját for rás ki egé szí té sét.

12.  §

(1) Az EU Ön erõ Alap tá mo ga tás meg ha tá ro zá sá nak
alap ját a ked ve zõ el bí rá lást iga zo ló do ku men tum alap ján
szá mí tott vagy ab ban rög zí tett, a Pá lyá zó költ ség ve té sé -
ben vál lalt sa ját for rás össze ge ké pe zi.
 (2) A 16.  § sze rin ti tá mo ga tá si szer zõ dés ben a tá mo ga -
tás szá za lé kos mér té ke, össze ge és üte me zé se a ked ve zõ
el bí rá lást iga zo ló do ku men tum ban fog lalt ada tok alap ján
ke rül meg ha tá ro zás ra.
 (3) Amennyi ben az (1) be kez dés sze rin ti ked ve zõ el bí -
rá lást iga zo ló do ku men tum nem fo rint ban, ha nem eu ró ban 
rög zí ti a fi nan szí ro zás hoz szük sé ges össze get, és az át vál -
tás ár fo lya má ról nem ren del ke zik, ak kor ezen össze gek az
uni ós tá mo ga tá sok te kin te té ben 272,5 Ft/euró át vál tá si
mér ték kel ke rül nek fo rint ban meg ha tá ro zás ra, és ké pe zik
a to váb bi szá mí tá sok alap ját.

13.  §

(1) Az EU Ön erõ Alap tá mo ga tás mér té ke – az (5) be -
kez dés ki vé te lé vel – nem ha lad hat ja meg a Pá lyá zó sa ját
for rás szá za lé ká ban ki fe jez ve

a) a struk tu rá lis ala pok ból és az Euró pai Me zõ gaz da sá -
gi Vi dék fej lesz té si Alap ból, valamint a Ko hé zi ós Alap ból
igé nyelt tá mo ga tás ese té ben a 40%-ot,

b) a Kö zös sé gi Kez de mé nye zé sek és az Euró pai Re gi o -
ná lis Fej lesz té si Alap ból, Elõ csat la ko zá si Tá mo ga tá si
Esz köz és az Euró pai Szom széd sá gi és Part ner sé gi Esz köz
ala pok ból meg hir de tett fej lesz té si célú pá lyá za ti prog ra -
mok, valamint az EGT Fi nan szí ro zá si Me cha niz mus és a
Nor vég Fi nan szí ro zá si Me cha niz mus tá mo ga tá sa ese té ben 
a 30%-ot.
 (2) Az (1) be kez dés sze rin ti leg ma ga sabb tá mo ga tá si
mér té ken fe lül

a) a Ren de let alap ján tár sa dal mi-gaz da sá gi és inf ra -
struk tu rá lis szem pont ból el ma ra dott és az or szá gos át la got

je len tõ sen meg ha la dó mun ka nél kü li ség gel egy aránt súj -
tott ön kor mány za tok és az 5.  § (1) be kez dés ab) pont ja sze -
rin ti ön kor mány za tok 10%-kal,

b) a te rü let fej lesz tés ked vez mé nye zett tér sé ge i nek
jegy zé ké rõl  szóló kü lön jog sza bály sze rin ti hát rá nyo sabb
hely ze tû kis tér ség ben meg ala kult kis tér sé gi tár su lá sok
10%-kal,

c) a te rü let fej lesz tés ked vez mé nye zett tér sé ge i nek
jegy zé ké rõl  szóló kü lön jog sza bály sze rin ti leg hát rá nyo -
sabb hely ze tû kis tér ség ben meg ala kult kis tér sé gi tár su lá -
sok 20%-kal
ma ga sabb tá mo ga tást kap hat nak.
 (3) A Ko hé zi ós Alap sa ját for rás ki egé szí té sé hez jó vá -
ha gyott EU Ön erõ Alap tá mo ga tás pá lyá za ton ként a
900 mil lió fo rin tot nem ha lad hat ja meg. Et tõl el tér ni ki zá -
ró lag ab ban az eset ben le het, ha a fej lesz tés több te le pü lés
rész vé te lé vel va ló sul meg, valamint a fej lesz tés cél ja és a
tér ség jel lem zõi alap ján in do kolt. Ek kor e ha tár te le pü lé -
sen ként leg fel jebb 250 mil lió fo rint tal meg emel he tõ, de a
tá mo ga tás nem ha lad hat ja meg az (1) be kez dés a) pont ja
sze rin ti mér té ket.
 (4) Az 5.  § (1) be kez dés d) pont ja sze rin ti ön kor mány za -
tok tár su lá sa ese té ben ön kor mány za ton ként szük sé ges fel -
tün tet ni a fej lesz tés hez vál lalt összes sa ját for rás össze gét.
 (5) Az 5.  § (1) be kez dés e) pont ja sze rin ti pá lyá zat ese té -
ben az EU Ön erõ Alap tá mo ga tás össze ge leg fel jebb a
„Pécs – Euró pa Kul tu rá lis Fõ vá ro sa” pro jekt uni ós tá mo -
ga tás ra jo go sult össz költ sé gé nek (34,6 mil li árd fo rint nak)
5%-a.

14.  §

Az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter a dön -
té sé rõl az el bí rá lást kö ve tõ 15 mun ka na pon be lül ér te sí ti a
Pá lyá zó kat.

15.  §

A meg ítélt EU Ön erõ Alap tá mo ga tás vissza nem té rí -
ten dõ tá mo ga tás, amely a fej lesz tés tel jes idõ tar ta má ra vo -
nat ko zó an ke rül meg ál la pí tás ra.

Támogatási szerzõdés megkötése

16.  §

(1) Az EU Ön erõ Alap tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak fel -
té te le it tá mo ga tá si szer zõ dés ben rög zí ti az ön kor mány za ti
és te rü let fej lesz té si mi nisz ter és a Pá lyá zó. 

(2) A tá mo ga tá si szer zõ dés elõ ké szí té sét az ÖTM vég zi.
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 (3) A tá mo ga tá si szer zõ dés ön kor mány za ti és te rü let -
fej lesz té si mi nisz ter ál tal alá írt 4 pél dá nyát az ÖTM a Pá -
lyá zó nak meg kül di, aki egyet ér té se ese tén a tá mo ga tá si
szer zõ dés 3 pél dá nyát leg ké sõbb a kéz hez vé tel tõl szá mí -
tott 30 na pon be lül az arra jo go sult alá írá sá val el lát va
vissza kül di az ÖTM ré szé re.

17.  §

A tá mo ga tá si szer zõ dés nek tar tal maz nia kell
a) a Pá lyá zó ál tal meg va ló sí tan dó fej lesz tés – a 6.  §

(5) be kez dés sze rin ti szer zõ dés és a ked ve zõ el bí rá lást iga -
zo ló do ku men tum sze rin ti – pon tos meg ne ve zé sét és azo -
no sí tó ada ta it,

b) az EU Ön erõ Alap tá mo ga tás szá za lé kos mér té két,
össze gét és éves üte me zé sét,

c) az EU Ön erõ Alap tá mo ga tás fo lyó sí tá sá nak felté -
teleit,

d) az EU Ön erõ Alap tá mo ga tás fel hasz ná lás fel té te le it,
e) a Pá lyá zó ál tal vál lalt kö te le zett sé gek nem vagy

rész be ni tel je sí té se ese tén irány adó, e ren de let 23.  §-a sze -
rin ti jog kö vet kez mé nye ket.

18.  §

(1) A Pá lyá zó ré szé rõl a ked ve zõ el bí rá lást iga zo ló do -
ku men tum bár mely pont já nak meg sér té se a tá mo ga tá si
szer zõ dés meg sér té sét is je len ti.
 (2) Amennyi ben a tá mo ga tá si szer zõ dés ben vál lalt kö te -
le zett ség meg va ló sí tá sa meg hi ú sul, tar tós aka dály ba üt kö -
zik, valamint ha a szer zõ dést érin tõ ada tok és kö rül mé nyek 
vál toz nak, a Pá lyá zó ha la dék ta la nul kö te les e tényt írás ban 
az ÖTM ré szé re be je len te ni.

Az EU Önerõ Alap folyósítása, felhasználása

19.  §

A tá mo ga tás költ ség ve té si for rá sa a Költ ség ve té si Tv.
5. szá mú mel lék let 12. pont ja sze rin ti elõ irány zat.

20.  §

(1) Az EU Ön erõ Alap tá mo ga tást a tá mo ga tá si szer zõ -
dés ben fog lal tak sze rint, tel je sít mény ará nyo san, az ÖTM
utal vá nyo zá sa alap ján a Ma gyar Ál lam kincs tár fo lyó sít ja a 
Pá lyá zó költ ség ve té si el szá mo lá si szám lá já ra.

 (2) Az EU Ön erõ Alap fo lyó sí tá sa
a) a ked ve zõ el bí rá lást iga zo ló do ku men tum ban fog lalt 

ki fi ze té si üte me zés hez iga zo dik, és

b) éven kén ti össze ge nem ha lad hat ja meg a ked ve zõ el -
bí rá lást iga zo ló do ku men tum ban meg ha tá ro zott éven kén ti 
üte me(ke)t, ki vé ve, ha a fej lesz tés meg va ló sí tá sa so rán

ba) elõ zõ évi ma rad vány fel hasz ná lás tör té nik,

bb) a ked ve zõ el bí rá lást iga zo ló do ku men tum mó do sí -
tá sá val az uni ós tá mo ga tás évek kö zöt ti át üte me zé sé re ke -
rül sor.

21.  §

Az EU Ön erõ Alap tá mo ga tás jog ta lan fel hasz ná lá sá nak 
mi nõ sül, ha

a) a Pá lyá zó a tá mo ga tás igény lé sé hez va lót lan ada tot
szol gál ta tott,

b) a Pá lyá zó az EU Ön erõ Alap tá mo ga tá sát nem a tá -
mo ga tá si szer zõ dés ben rög zí tett tá mo ga tá si cél ra és fel té -
te lek nek meg fele lõen hasz nál ja fel,

c) a Pá lyá zó a fej lesz tés össz költ sé gé nek nö ve ke dé se
nél kül sa ját for rás ból, át vett pénz esz köz bõl, költ ség ve té si
tá mo ga tás ból vagy tá mo ga tás ér té kû be vé tel ként az adott
fej lesz tés ese té ben to váb bi fej lesz té si for rá sok hoz jut (sa -
ját for rás to váb bi ki vál tá sa),

d) a jog sza bály ban erre fel jo go sí tott szer vek vizs gá la ta
alap ján a Pá lyá zó nak (költ ség ve té si szer vé nek) vissza fi ze -
té si kö te le zett sé ge ke let ke zik,

e) a Pá lyá zó (illetve költ ség ve té si szer ve) el vesz ti az
uni ós tá mo ga tás ra való jo go sult sá gát.

Ellenõrzés és elszámolás

22.  §

(1) A tá mo ga tá si szer zõ dés ben fog lal tak tel je sí té sét jog -
sza bály ban erre fel jo go sí tott szer vek el len õr zik.

 
(2) A Pá lyá zó kö te les

a) az EU Ön erõ Alap tá mo ga tás fel hasz ná lá sát – szám -
lák kal és az egyéb szük sé ges do ku men tu mok kal alá tá -
maszt va – el kü lö ní tet ten és nap ra ké szen nyil ván tar ta ni, az
el len õr zés re fel jo go sí tott szer vek meg ke re sé sé re az ellen -
õr zés le foly ta tá sá hoz szük sé ges tá jé koz ta tást meg ad ni, a
kért do ku men tu mo kat ren del ke zés re bo csá ta ni,

b) az EU Ön erõ Alap tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ról tárgy -
év de cem ber 31-ei for du ló nap pal a min den ko ri zár szám -
adás ke re té ben és annak rend je sze rint el szá mol ni. Az év
végi el szá mo lás sza bály sze rû sé gé nek fe lül vizs gá la tá ra az
Áht. 64/D.  §-ában fog lal tak az irány adók.
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(3) A EU Ön erõ Alap tá mo ga tás igény be vé te lé nek és az
el szá mo lás sza bály sze rû sé gé nek vizs gá la tát az Igaz ga tó -
ság vég zi a Ma gyar Ál lam kincs tár ál tal min den  évben ki -
adás ra ke rü lõ köz le mény ben meg ha tá ro zott mó don.

23.  §

(1) A Pá lyá zó a 21.  § alap ján meg ál la pí tott jog ta lan fel -
hasz ná lás ese tén a tá mo ga tást kö te les vissza fi zet ni a köz -
pon ti költ ség ve tés be. Amennyi ben a Pá lyá zó a 9.  § (1) be -
kez dés a) pont já ban fog lal ta kat

a) a pá lyá zat be nyúj tá sá nak évé ben nem tel je sí ti, ak kor 
a tá mo ga tást kö te les vissza fi zet ni a köz pon ti költség -
vetésbe,

b) 5 éven be lül nem tel je sí ti, ak kor idõ ará nyo san, éven -
te 20%-kal csök ken tett összeg ben kö te les vissza fi zet ni a
köz pon ti költ ség ve tés be.
 (2) Az (1) be kez dés alap ján vissza fi ze ten dõ tá mo ga tás
után a Pá lyá zó a jegy ban ki alap ka mat két sze re sé nek meg -
fe le lõ mér té kû ka ma tot kö te les fi zet ni a jog ta lan igény be -
vé tel nap já tól a vissza fi ze tés nap já ig.
 (3) Jegy ban ki alap ka ma ton, ha a Pá lyá zó vissza fi ze té si
kö te le zett sé gé nek

a) az igény be vé tel évé ben tesz ele get, a meg elõ zõ év
át la gos jegy ban ki alap ka ma tát,

b) az igény be vé tel évét köve tõen tesz ele get, az igény -
be vé tel éve át la gos jegy ban ki alap ka ma tát kell ér te ni.

Átmeneti és záró rendelkezések

24.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 5. na pon lép ha tály -
ba, ezzel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a he lyi ön kor mány za -
tok euró pai uni ós fej lesz té si pá lyá za ta i hoz szük sé ges ön -
kor mány za ti sa ját for rás ki egé szí té se 2006. évi tá mo ga tá -
sá nak rend jé rõl  szóló 15/2006. (III. 14.) BM ren de let
(a továb biak ban: R.) az zal, hogy

a) az R. alap ján be nyúj tott EU Ön erõ Alap tá mo ga tá si
igé nyek ese té ben ren del ke zé se it al kal maz ni kell,

b) az R. alap ján az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si 
Mi nisz té ri um hoz be nyúj tott, de el nem bí rált EU Ön erõ
Alap pá lyá za tok ese té ben a dön tés a 19.  §-ban meg ha tá ro -
zott költ ség ve té si for rás ter hé re tör té nik.

Baj nai Gor don s. k.,
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
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1. mel lék let a 28/2007. (X. 12.) ÖTM rendelethez

Adatlap
EU Önerõ Alap igényléséhez*

I. Pá lyá zó ada tai:

 1. Ön kor mány zat/több cé lú kis tér sé gi tár su lás neve:

 2. Ön kor mány za ti tár su lás (ki vé ve több cé lú kis tér sé gi tár su lás) neve:

 3. Ön kor mány za ti tár su lás (ki vé ve több cé lú kis tér sé gi tár su lás) ese té ben 
a szék hely ön kor mány zat neve:

 4. Az ön kor mány za tot/Tár su lást kép vi se li (pol gár mes ter/el nök)**

 5. Ön kor mány zat/Szék hely ön kor mány zat/Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás 
KSH kód ja:

 6. Ön kor mány zat/Szék hely ön kor mány zat/Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás 
címe (ir.szám, te le pü lés, út/utca, hsz.):

 7. Ön kor mány zat/Szék hely ön kor mány zat/Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás 
el ér he tõ sé ge:

Fax:
Tel.:
e-ma il:

 8. Ön kor mány zat/Szék hely ön kor mány zat/Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás 
adó szá ma:

 9. Ön kor mány zat/Szék hely ön kor mány zat/Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás 
törzs szá ma:

10. Az EU Ön erõ Alap igény lést elõ ké szí tõ sze mély(ek) neve:

11. Az EU Ön erõ Alap igény lést elõ ké szí tõ sze mély(ek) te le fon szá ma:

12. Az EU Ön erõ Alap igény lést elõ ké szí tõ sze mély(ek) e-ma il címe:

 * A ren de let 5.  § (1) be kez dés d) pont ja sze rin ti jogi sze mé lyi sé gû tár su lás nak a 2. mel lék le tét is ki kell töl te nie!
** Nem több cé lú kis tér sé gi tár su lás ese té ben a Szék hely ön kor mány zat pol gár mes te ré nek meg ne ve zé se szük sé ges.
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II. A tá mo ga tan dó fel adat meg je lö lé se:

 1. Az el nyert uni ós tá mo ga tás meg je lö lé se:

 2. Az el nyert uni ós tá mo ga tás a ren de let 8.  §-a alap ján [8.  § a); 8.  § b);
8.  § c); 8.  § d) sze rin ti tér sé gi fel ada tot el lá tó in téz mény fej lesz té sét
szol gál ja/nem]:

 3. Az uni ós tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö té sé re jo go sult szer ve zet meg -
ne ve zé se:

 4. Az uni ós tá mo ga tá si szer zõ dés azo no sí tó ja:

 5. A fej lesz tés nek az uni ós tá mo ga tá si szer zõ dés ben meg je lölt meg -
nevezése:

 6. A fej lesz tés rö vid le írá sa (A be adott uni ós pá lyá zat ban meg je lölt mû -
sza ki tar ta lom nak meg fele lõen!):

III. Nyi lat ko za tok:

Hoz zá já ru lok, hogy az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 18/C.  § (13)–(14) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott ada to kat a 18/C.  § (12) és (14) be kez dé sé ben fel so rolt szer vek a 13/A. § (5)–(8) be kez dés ben, valamint a 18/C.  §
(12)–(13) be kez dés ben fog lal tak sze rint fel hasz nál ják.

Kelt: …………………, 2007. év ………………… hó ……… nap

………………………………………………………
az ön kor mány za tot/Tár su lást kép vi se lõ alá írá sa

2. mel lék let a 28/2007. (X. 12.) ÖTM rendelethez

A Pályázó Társulás adatai

Sor -
szám

KSH kód Ön kor mány zat neve

A jo go sult
 ön kor mány zat ra

jutó összes
 sa ját for rás

 (fo rint)

EU Ön erõ Alap
tá mo ga tás ma xi má -

lis mér té ke a
13.  §-ban fog lal tak

sze rint
(%-ban)

Ön kor mány zat ra
jutó EU Ön erõ
Alap tá mo ga tás

(fo rint)

 1. 0% 0

 2. 0% 0

 3. 0% 0

 4. 0% 0

 5. 0% 0

 6. 0% 0

 7. 0% 0

 8. 0% 0

 9. 0% 0

10. 0% 0

11. 0% 0

12. 0% 0

13. 0% 0

14. 0% 0

15. 0% 0
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Sor -
szám

KSH kód Ön kor mány zat neve

A jo go sult
 ön kor mány zat ra

jutó összes
 sa ját for rás

 (fo rint)

EU Ön erõ Alap
tá mo ga tás ma xi má -

lis mér té ke a
13.  §-ban fog lal tak

sze rint
(%-ban)

Ön kor mány zat ra
jutó EU Ön erõ
Alap tá mo ga tás

(fo rint)

16. 0% 0

17. 0% 0

18. 0% 0

19. 0% 0

20. 0% 0

21. 0% 0

22. 0% 0

23. 0% 0

24. 0% 0

25. 0% 0

26. 0% 0

27. 0% 0

28. 0% 0

29. 0% 0

30. 0% 0

31. 0% 0

32. 0% 0

33. 0% 0

34. 0% 0

35. 0% 0

36. 0% 0

37. 0% 0

38. 0% 0

39. 0% 0

40. 0% 0

41. 0% 0

42. 0% 0

43. 0% 0

44. 0% 0

45. 0% 0

46. 0% 0

47. 0% 0

48. 0% 0

49. 0% 0

50. 0% 0

51. 0% 0

52. 0% 0

53. 0% 0
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Sor -
szám

KSH kód Ön kor mány zat neve

A jo go sult
 ön kor mány zat ra

jutó összes
 sa ját for rás

 (fo rint)

EU Ön erõ Alap
tá mo ga tás ma xi má -

lis mér té ke a
13.  §-ban fog lal tak

sze rint
(%-ban)

Ön kor mány zat ra
jutó EU Ön erõ
Alap tá mo ga tás

(fo rint)

54. 0% 0

55. 0% 0

56. 0% 0

57. 0% 0

58. 0% 0

59. 0% 0

60. 0% 0

61. 0% 0

62. 0% 0

63. 0% 0

64. 0% 0

65. 0% 0

66. 0% 0

67. 0% 0

68. 0% 0

69. 0% 0

70. 0% 0

71. 0% 0

72. 0% 0

73. 0% 0

74. 0% 0

75. 0% 0

76. 0% 0

77. 0% 0

78. 0% 0

79. 0% 0

80. 0% 0

81. 0% 0

82. 0% 0

83. 0% 0

84. 0% 0

85. 0% 0

86. 0% 0

87. 0% 0

88. 0% 0

89. 0% 0

Sa ját for rás mind össze sen: 0 0% 0



2007/136. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 9783

3. mel lék let a 28/2007. (X. 12.) ÖTM rendelethez

A Pályázó fejlesztésének pénzügyi adatai

A Pá lyá zó meg ne ve zé se: 0

Ré gió

Me gye

EU Ön erõ Alap tá mo ga tás ma xi má lis mér té ke a 13. §-ban 
fog lal tak sze rin ti szá mí tás alap ján (%-ban)

0,0%

A) Az uni ós tá mo ga tás sal el is mert és el szá mol ha tó költ sé gek alap ján szá mí tott be ru há zá si össz költ ség (Ft):

For rá sok meg ne ve zé se 2007. év 2008. év 2009. év 2010. év 2011. év
Össze sen:

(fo rint)

1. EU Ala pok ból igé nyelt for rás össze ge 0

2. A fej lesz tés hez ha zai társ fi nan szí ro zás ke re té ben 
   biz to sí tott összeg 

0

3. A Pá lyá zó összes sa ját for rá sa (3.1.+3.2.) 0 0 0 0 0 0

 3.1. A Pá lyá zó ál tal költ ség ve té sé nek ter hé re  vál lalt
      sa ját for rás össze ge

0

 3.2. Hi tel 0

4. Egyéb for rá sok össze sen (4.1.+4.2.+4.3.) 0 0 0 0 0 0

 4.1. La kos sá gi hoz zá já ru lás* 0

 4.2. Egyéb ma gán for rás 0

 4.3. Egyéb szer ve ze tek tá mo ga tá sa 0

5. A be ru há zás össz költ sé ge (1.+2.+3.+4.1.+4.2.+4.3.) 0 0 0 0 0 0

Az EU Ön erõ Alap ból ma xi má li san igé nyel he tõ tá mo ga -
tás össze ge:

A Pá lyá zó ál tal igé nyelt EU Ön erõ Alap tá mo ga tás össze ge:

B) Az uni ós tá mo ga tás sal el nem is mert be ru há zá si költ sé gek (Ft):

Meg ne ve zés Össze ge:

Össze sen: 0

C) Be ru há zá si költ sé gek mind össze sen (A+B): 0

Nyi lat ko zat: Hoz zá já ru lok, hogy az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 18/C. § (13)–(14) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott ada to kat a 18/C. § (12) és (14) be kez dé sé ben fel so rolt szer vek a 13/A. § (5)–(8) be kez dés ben,
valamint a 18/C. § (12)–(13) be kez dés ben fog lal tak sze rint fel hasz nál ják.

Kelt: …………………, 2007. év ………………… hó ……… nap

………………………………………………………………

az ön kor mány za tot/Tár su lást kép vi se lõ alá írá sa

* La kos sá gi hoz zá já ru lás ese té ben csa tol ni kell az en nek iga zo lá sá ra szol gá ló do ku men tu mot.
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4. mel lék let a 28/2007. (X. 12.) ÖTM rendelethez

Adatlap

a rendelet 9.  § (1) bekezdés szerinti közoktatási célú pályázatokhoz*

In téz mény neve:

In téz mény OM azo no sí tó ja:

In téz mény szék he lye:

2006/2007. ne ve lé si év/tan év 2007/2008. ne ve lé si év/tan év

 1.

In téz mény fenn tar tó ja/fenn tar tói
(in téz mé nyi tár su lás ese tén az 
1. he lyen a szék hely sze re pel jen):

In téz mény fenn tar tó ja/fenn tar tói
(in téz mé nyi tár su lás ese tén az 
1. he lyen a szék hely sze re pel jen):

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

 9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Óvo da Óvo da

A nem ze ti, et ni kai ki sebb sé gek ne ve lé sé re 
szer ve zett cso por tok összes gyer mek szá -
ma

A nem ze ti, et ni kai ki sebb sé gek ne ve lé sé re 
szer ve zett cso por tok összes gyer mek szá -
ma

A nem ze ti, et ni kai ki sebb sé gek ne ve lé sé re 
szer ve zett cso por tok szá ma

A nem ze ti, et ni kai ki sebb sé gek ne ve lé sé re 
szer ve zett cso por tok szá ma

Át lag lét szám tel je sü lé se: 1 Át lag lét szám tel je sü lé se: 1

Az ön ál ló an el in dí tott 1. és 2. ne ve lé si év
nem ve gyes cso port ja i ba járó gyer me kek
szá ma

Va la mennyi gyer mek szá ma 
(a 10 000 fõ nél na gyobb la kos ság szá mú
ön kor mány zat vagy azon in téz mé nyi tár -
su lá sok ese té ben, me lyek nek tag ja 
10 000 fõ nél na gyobb la kos ság szá mú ön -
kor mány zat, ki zá ró lag az ön ál ló an in dí tott 
2. és 3. ne ve lé si év cso port ja i ba járó gyer -
me kek szá mát kell je löl ni)

Az ön ál ló an el in dí tott 1. és 2. ne ve lé si év
nem ve gyes cso port ja i nak szá ma

Va la mennyi cso port szá ma (a 10 000 fõ -
nél na gyobb la kos ság szá mú ön kor mány -
zat vagy azon in téz mé nyi tár su lá sok
ese té ben, me lyek nek tag ja 10 000 fõ nél
na gyobb la kos ság szá mú ön kor mány zat,
ki zá ró lag az ön ál ló an in dí tott 2. és 3. ne -
ve lé si év cso port ja i nak szá mát kell je löl -
ni)

0

Át lag lét szám tel je sü lé se: 1 Át lag lét szám tel je sü lé se: 1

* 9.  § (1) be kez dé se sze rin ti cé lok ese tén kö te le zõ en ki töl ten dõ.



2007/136. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 9785

Az ön ál ló an el in dí tott 3. ne ve lé si év nem
ve gyes cso port já ba járó gyer me kek szá ma

A 10 000 fõ nél na gyobb la kos ság szá mú
ön kor mány zat vagy azon in téz mé nyi tár -
su lá sok ese té ben, me lyek nek tag ja 
10 000 fõ nél na gyobb la kos ság szá mú ön -
kor mány zat az ön ál ló an el in dí tott 1. ne ve -
lé si év nem ve gyes cso port ja i ba járó
gyer me kek szá ma

Az ön ál ló an el in dí tott 3. ne ve lé si év nem
ve gyes cso port ja i nak szá ma

A 10 000 fõ nél na gyobb la kos ság szá mú
ön kor mány zat vagy azon in téz mé nyi tár -
su lá sok ese té ben, me lyek nek tag ja 
10 000 fõ nél na gyobb la kos ság szá mú ön -
kor mány zat az ön ál ló an el in dí tott 1. ne ve -
lé si év nem ve gyes cso port ja i nak szá ma

Át lag lét szám tel je sü lé se: 1 Át lag lét szám tel je sü lé se: 1

A ve gyes cso por tok ban a kis- és kö zép sõ
cso por tos korú gyer me kek szá ma

A 10 000 fõ nél na gyobb la kos ság szá mú
ön kor mány zat vagy azon in téz mé nyi tár -
su lá sok ese té ben, me lyek nek tag ja 
10 000 fõ nél na gyobb la kos ság szá mú ön -
kor mány zat a ve gyes cso por tok ban a kis -
cso por tos korú gyer me kek szá ma

A ve gyes cso por tok ban a nagy cso por tos
korú gyer me kek szá ma

A 10 000 fõ nél na gyobb la kos ság szá mú
ön kor mány zat vagy azon in téz mé nyi tár -
su lá sok ese té ben, me lyek nek tag ja 
10 000 fõ nél na gyobb la kos ság szá mú ön -
kor mány zat a ve gyes cso por tok ban a kö -
zép sõ és nagy cso por tos korú gyer me kek
szá ma

A ve gyes cso por tok szá ma A 10 000 fõ nél na gyobb la kos ság szá mú
ön kor mány zat vagy azon in téz mé nyi tár -
su lá sok ese té ben, me lyek nek tag ja 
10 000 fõ nél na gyobb la kos ság szá mú ön -
kor mány zat a ve gyes cso por tok szá ma

Át lag lét szám tel je sü lé se: 1 Át lag lét szám tel je sü lé se: 1

Ál ta lá nos Is ko la Ál ta lá nos Is ko la

1–4. év fo lyam

1–4. év fo lya mon a nem ze ti, et ni kai ki -
sebb sé gek ne ve lé sé re szer ve zett osz tá lyok 
összes ta nu ló szá ma

1–4. év fo lya mon a nem ze ti, et ni kai ki -
sebb sé gek ne ve lé sé re szer ve zett osz tá lyok 
összes ta nu ló szá ma

1–4. év fo lya mon a nem ze ti, et ni kai ki -
sebb sé gek ne ve lé sé re szer ve zett osz tá lyok 
szá ma

1–4. év fo lya mon a nem ze ti, et ni kai ki -
sebb sé gek ne ve lé sé re szer ve zett osz tá lyok 
szá ma

0 0 0

Át lag lét szám tel je sü lé se: 1 Át lag lét szám tel je sü lé se: 1

A nem össze vont 1. és 2. osz tály ba járó
ta nu lók szá ma

A nem össze vont 1. osz tály ba járó ta nu lók 
szá ma

A nem össze vont 1. és 2. osz tá lyok szá ma A nem össze vont 1. osz tá lyok szá ma

Át lag lét szám tel je sü lé se: 1 A 2–3. év fo lya mon a nem össze vont osz -
tá lyok ban ta nu lók szá ma

A nem össze vont 3. és 4. osz tály ba járó
ta nu lók szá ma

A 2–3. év fo lya mon a nem össze vont osz -
tá lyok szá ma

A nem össze vont 3. és 4. osz tá lyok szá ma Át lag lét szám tel je sü lé se: 1

Át lag lét szám tel je sü lé se: 1 A nem össze vont 4. osz tály ba járó ta nu lók 
szá ma

Az össze vont osz tály ba járó ta nu lók ból az 
1–2. osz tá lyos korú ta nu lók szá ma

A nem össze vont 4. osz tá lyok szá ma

Az össze vont osz tály ba járó ta nu lók ból a
3–4. osz tá lyos korú ta nu lók szá ma

Át lag lét szám tel je sü lé se: 1
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Az össze vont osz tá lyok szá ma Az össze vont osz tály ba járó ta nu lók kö zül 
az 1. osz tá lyos ta nu lók szá ma

Át lag lét szám tel je sü lé se: 1 Az össze vont osz tály ba járó ta nu lók kö zül 
a 2. és 3. osz tá lyos ta nu lók szá ma

Az össze vont osz tály ba járó ta nu lók kö zül 
a 4. osz tá lyos ta nu lók szá ma

Az 1–4. év fo lya mo kon össze vont osz tá -
lyok szá ma

Át lag lét szám tel je sü lé se: 1

5–8. év fo lyam

5–8. év fo lya mon nem ze ti, et ni kai ki sebb -
sé gek ne ve lé sé re szer ve zett osz tá lyok
összes ta nu ló szá ma

 5–8. év fo lya mon a nem ze ti, et ni kai ki -
sebb sé gek ne ve lé sé re szer ve zett osz tá lyok 
összes ta nu ló szá ma

5–8. év fo lya mon a nem ze ti, et ni kai ki -
sebb sé gek ne ve lé sé re szer ve zett osz tá lyok 
szá ma

5–8. év fo lya mon a nem ze ti, et ni kai ki -
sebb sé gek ne ve lé sé re szer ve zett osz tá lyok 
szá ma

0 0 0

Át lag lét szám tel je sü lé se: 1 Át lag lét szám tel je sü lé se: 1

A nem össze vont 5. és 6. osz tály ba járó
ta nu lók szá ma

A nem össze vont 5. osz tály ba járó ta nu lók 
szá ma

A nem össze vont 5. és 6. osz tá lyok szá ma A nem össze vont 5. osz tá lyok szá ma

Át lag lét szám tel je sü lé se: 1 A 6–7. év fo lya mon a nem össze vont 
osz tá lyok ban ta nu lók szá ma

A nem össze vont 7. és 8. osz tály ba járó
ta nu lók szá ma

A 6–7. év fo lya mon a nem össze vont 
osz tá lyok szá ma

A nem össze vont 7. és 8. osz tá lyok szá ma Át lag lét szám tel je sü lé se: 1

Át lag lét szám tel je sü lé se: 1 A nem össze vont 8. osz tály ba járó ta nu lók 
szá ma

Az össze vont osz tály ba járó ta nu lók ból az 
5. osz tá lyos korú ta nu lók szá ma

A nem össze vont 8. osz tá lyok szá ma

Az össze vont osz tály ba járó ta nu lók ból a
6. osz tá lyos korú ta nu lók szá ma

Át lag lét szám tel je sü lé se: 1

Az össze vont osz tály ba járó ta nu lók ból a
7. osz tá lyos korú ta nu lók szá ma

Az össze vont osz tály ba járó ta nu lók kö zül 
az 5. osz tá lyos ta nu lók szá ma

Az össze vont osz tály ba járó ta nu lók ból a
8. osz tá lyos korú ta nu lók szá ma

Az össze vont osz tály ba járó ta nu lók kö zül 
a 6. osz tá lyos ta nu lók szá ma

5–8. év fo lya mon az össze vont osz tá lyok
szá ma

Az össze vont osz tály ba járó ta nu lók kö zül 
a 7. osz tá lyos ta nu lók szá ma

Át lag lét szám tel je sü lé se: 1 Az össze vont osz tály ba járó ta nu lók kö zül 
a 8. osz tá lyos ta nu lók szá ma

Az 5–8. év fo lya mo kon össze vont osz tá -
lyok szá ma

Át lag lét szám tel je sü lé se: 1

Nyi lat ko zat: Hoz zá já ru lok, hogy az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 18/C.  § (13)–(14) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott ada to kat a 18/C.  § (12) és (14) be kez dé sé ben fel so rolt szer vek a 13/A. § (5)–(8) be kez dés ben,
valamint a 18/C.  § (12)–(13) be kez dés ben fog lal tak sze rint fel hasz nál ják. 

 
Kelt: …………………, 2007. év ………………… hó ……… nap

……………………………………………………………
az ön kor mány za tot/Tár su lást kép vi se lõ alá írá sa



A pénzügyminiszter
23/2007. (X. 12.) PM

rendelete

a közalkalmazottak jogállásáról  szóló
1992. évi XXXIII. tör vénynek a pénzügyminiszter
ágazati irányítása alá tartozó szerveknél történõ

végrehajtásáról  szóló 17/1993. (VI. 18.) PM rendelet
módosításáról

A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény 20/B.  §-ának (2) be kez dé sé ben,
22.  §-ának (4) és (9) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zá sok 
alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vénynek (a továb biak ban: Tör vé ny) a pénz -
ügy mi nisz ter ága za ti irá nyí tá sa alá tar to zó szer vek nél tör -
té nõ vég re haj tá sá ról  szóló 17/1993. (VI. 18.) PM ren de let
(a továb biak ban: Ren de let) 2.  § (2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A Vám- és Pénz ügy õr ség Or szá gos Pa rancs nok sá -
gá nál és alá ren delt szer ve i nél, illetve a Pénz ügy mi nisz té -
rium In for ma ti kai Szol gál ta tó Köz pont nál köz al kal ma zot -
ti jog vi szony – fi zi kai mun ka kö rök ki vé te lé vel – csak ma -
gyar ál lam pol gár ral lé te sít he tõ.”

2.  §

A Ren de let az aláb bi 2/B. §-sal és azt meg elõ zõ al cím -
mel egé szül ki:

„[A Törvény 20/B.  § (2) bekezdéséhez]

2/B. § Nem kö te le zõ pá lyá zat ki írá sa
a) olyan mun ka kör be töl té se ese té ben, amely te kin te té -

ben – 90 na pon be lül – már leg alább két al ka lom mal ered -
mény te le nül ke rült ki írás ra pá lyá za ti fel hí vás;

b) a 2. szá mú mel lék let ben sze rep lõ iro dai és ügy vi te li
mun ka kö ri cso port ban, szol gál ta tó jel le gû mun ka kö ri cso -
port ban, valamint ki se gí tõ mun ka kö ri cso port ban fel so rolt
mun ka kö rök ese té ben, ha azok ha la dék ta lan be töl té se a fo -
lya ma tos fel adat el lát ás biz ton sá gos meg szer ve zé sé hez el -
en ged he tet le nül szük sé ges, és a fo lya ma tos fel adat el lát ás
nyúj tá sá hoz szük sé ges sze mé lyi fel té te lek más mun ka -
szer ve zé si esz kö zök kel nem biz to sít ha tók;

c) olyan mun ka kör be töl té se ese tén, amely a 2. szá mú
mel lék let alap ján „A”–,,E” fi ze té si osz tály ba tör té nõ be so -
ro lás sal tölt he tõ be.”

3.  §

A Ren de let 3/A.  § he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„3/A.  § A Vám- és Pénz ügy õr ség Or szá gos Pa rancs nok -
sá gá nál és alá ren delt szer ve i nél, a Pénz ügy mi nisz té rium
In for ma ti kai Szol gál ta tó Köz pont nál, valamint a Kincs tá ri
Va gyo ni Igaz ga tó ság nál ha tá ro zott ide jû ma ga sabb ve ze -
tõi, illetve ve ze tõi meg bí zás is ad ha tó.”

4.  §

A Ren de let 6.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) A köz al kal ma zot tak va gyon nyi lat ko za tá nak nyil -
ván tar tá sát és el len õr zé sét a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról
 szóló 1992. évi XXIII. tör vény és a va gyon nyi lat ko zat té -
te lé rõl, át adá sá ról, ke ze lé sé rõl, az ab ban fog lalt ada tok vé -
del mé rõl, valamint a Köz szol gá la ti El len õr zé si Hi va tal
szer ve ze té rõl, mû kö dé sé rõl és az el len õr zé si el já rás le foly -
ta tá sá ról  szóló 114/2001. (VI. 29.) Korm. ren de let ben fog -
lal tak meg fe le lõ al kal ma zá sá val a kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott szerv vég zi.”

5.  §

A Ren de let a kö vet ke zõ 9. és 10.  §-ok kal és a 9. §-t meg -
elõ zõ al cím mel egé szül ki:

„[A Törvény 22.  §-ának (4) és (9) bekezdéseihez]

9.  § (1) A mun kál ta tó a mun ka kör ön ál ló el lá tá sá hoz
szük sé ges gya kor la ti, el mé le ti is me re tek szá mon ké ré se ér -
de ké ben a gya kor nok ré szé re fél éven te vizs ga fel ada tot je -
löl ki. A vizs ga fel ada tot a szak mai ve ze tõ (se gí tõ) az ön -
álló fel adat el lát ás szem pont já ból írás ban ér té ke li.

(2) A szak mai ve ze tõ (se gí tõ) a gya kor nok szak mai elõ -
re ha la dá sá ról – az (1) be kez dés sze rin ti vizs ga fel ada tot is
ala pul véve – a mun kál ta tó ré szé re fél éven te ér té ke lést ké -
szít. Az értékelés tartalmazza

a) a gya kor nok ál tal az adott idõ szak ban el vég zett fel -
ada tok fõbb tí pu sa it,

b) a fel ada tok ál tal meg kö ve telt te vé keny sé gek körét,
c) a gya kor nok ál tal el sa já tí tott gya kor la ti, el mé le ti is -

me re te ket.
(3) A gya kor nok a rá vo nat ko zó ér té ke lés be be te kint het, 

és amennyi ben annak tar tal mát ki fo gá sol ja, írá sos vé le mé -
nyét az ér té ke lés hez mellékelni kell.

(4) A mun kál ta tó fél éven te a gya kor nok te vé keny sé gét
írás ban – az el vég zett fel ada tok vég re haj tá sa so rán nyúj -
tott tel je sít mény és a szá mon ké rés alap ján – mi nõ sí ti. A
mun kál ta tó a mi nõ sí tést a köz al kal ma zott köz vet len fe let -
te se mel lett – ha sze mé lyük nem azo nos – a szak mai ve ze -
tõ (se gí tõ) értékelésének, javaslatának ismeretében készíti
el.

(5) A gya kor no ki idõ vel kap cso la tos szak mai kö te le -
zett sé gek, a gya kor no ki idõ alat ti szá mon ké rés fel té te le i -
nek, és a gya kor nok szak mai ve ze tõ je (se gí tõ je) fel ada ta i -
nak rész le tes sza bá lya it, to váb bá a gya kor no ki kö ve tel mé -
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nyek tel je sí té sé vel és a tel je sít mény mé ré sé vel össze füg gõ
rész le tes el já rá si ren det, valamint a gya kor no ki mi nõ sí tés
kü lö nös szabályait a mun kál ta tó által megállapított
gyakornoki szabályzat tartalmazza.

10.  § A Pénz ügy mi nisz té rium In for ma ti kai Szol gál ta tó
Köz pont alap te vé keny sé gé nek el lá tá sá val össze füg gõ
mun ka kö rök:

a) in for ma ti kai rend szer szer ve zõ,

b) rend szer gaz da,

c) szoft ver fej lesz tõ,

d) ta nács adó,

e) in for ma ti kus,

f) prog ra mo zó,

g) szá mí tó gép-há ló zat üze mel te tõ,

h) me ne dzser (pro jekt ve ze tõ).”

6.  §

(1) A Ren de let 1. szá mú mel lék le te he lyé be je len ren de -
let 1. szá mú mel lék le te lép.

(2) A Ren de let 2. szá mú mel lék le te he lyé be je len ren de -
let 2. szá mú mel lék le te lép.

(3) A Ren de let 3. szá mú mel lék le te he lyé be je len ren de -
let 3. szá mú mel lék le te lép.

Átmeneti és záró rendelkezések

7.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály -
ba, és egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a Ren de let 3.  §-ának (5)
és (6) bekezdése.

(2) A Ren de let 2/B. §-ának c) pont ja 2007. de cem ber
31-én ha tá lyát vesz ti.

(3) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti.

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter

1. számú melléklet
a 23/2007. (X. 12.) PM rendelethez

„1. számú melléklet
a 17/1993. (VI. 18.) PM rendelethez

A pénz ügy mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze tek:

Vám- és Pénz ügy õr ség Or szá gos Pa rancs nok sá ga és
alá ren delt szervei

PM Nem ze ti Prog ram en ge dé lye zõ Iroda
PM In for ma ti kai Szol gál ta tó Köz pont
Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság”
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2. számú melléklet a 23/2007. (X. 12.) PM rendelethez

„2. szá mú mel lék let a 17/1993. (VI. 18.) PM ren de let hez

A) A közalkalmazottak fizetési osztályba sorolása, munkakörök elnevezése, vezetõi pótlék mértéke

Mun ka kör meg ne ve zé se

Fi ze té si osz tá lyok Ve ze tõi pót lék
mér té ke

a pót lék alap
%-ában

A B C D E F G H I J

Ma ga sabb ve ze tõk:

el nök X X X X X 300%

al el nök X X X X X 250%

el nök he lyet tes X X X X X 250%

fõ igaz ga tó X X X X X 300%

fõ igaz ga tó-he lyet tes X X X X X 250%

igaz ga tó X X X X X 300%

igaz ga tó he lyet tes X X X X X 250%

ve zér igaz ga tó X X X X X 300%

ve zér igaz ga tó-he lyet tes X X X X X 300%

gaz da sá gi igaz ga tó X X X X X 300%

Ve ze tõk:

há ló za ti egy ség igaz ga tó X X X X X 200%

há ló za ti egy ség igaz ga tó he lyet tes X X X X X 150%

igaz ga tó (re gi o ná lis igaz ga tó) X X X X X 200%
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Mun ka kör meg ne ve zé se

Fi ze té si osz tá lyok Ve ze tõi pót lék
mér té ke

a pót lék alap
%-ában

A B C D E F G H I J

igaz ga tó he lyet tes (re gi o ná lis igaz ga tó he lyet tes) X X X X X 150%

fõ osz tály ve ze tõ X X X X X 200%

fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes X X X X X 150%

me gyei iro da ve ze tõk X X X X X 150%

osz tály ve ze tõ X X X X X 125%

osz tály ve ze tõ-he lyet tes X X X X X 100%

ön ál ló osz tály ve ze tõ-he lyet tes X X X X X 100%

tit kár ság ve ze tõ X X X X X 100%

üdü lõ ve ze tõ X X X X X 100%

ügy fél szol gá la ti iro da ve ze tõ X X X X X 100%

rész leg ve ze tõ X X X X X 100%

cso port ve ze tõ X X X X X 100%

Egyéb mun ka kö rök
 1. Szak ér tõi mun ka kö ri cso port, ezen be lül:

gyûj te mény ke ze lõ X X

in for ma ti kai rend szer szer ve zõ X X X

jo gász, jog ta ná csos X X

ki emelt szak ér tõ X X X X

köz gaz dász X X X X

me ne dzser, pro jekt ve ze tõ X X X

mér nök X X X X

mu ze o ló gus X X X

or vos X X

öko ló gus X X X

pszi chi á ter X X

pszi cho ló gus X X

re fe rens (mun ka kör meg je lö lé sé vel) X X X X

rend szer gaz da X X

sza bá lyo zó (ko or di ná tor) X X X

szak ér tõ X X X X

szak re fe rens X X X

szoft ver fej lesz tõ X X X

ta nács adó X X X X X

ta nár (pe da gó gus) X X X X

új ság író X

üzem mér nök X

üz let kö tõ X X

ve ze tõ üz let kö tõ X X

 2. Ügy in té zõi mun ka kö ri cso port, ezen be lül:

ál ta lá nos tit kár X X X

asszisz tens (szak asszisz tens) X X X X

be csüs X X

bel sõ ellen õr X X X X X

bér el szá mo ló X X X

elõ adó X X X

fõ elõ adó X X X X

in for ma ti kus X X X
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Mun ka kör meg ne ve zé se

Fi ze té si osz tá lyok Ve ze tõi pót lék
mér té ke

a pót lék alap
%-ában

A B C D E F G H I J

kár ren de zõ X X X X

ko or di ná tor, szer ve zõ X X X

köny ve lõ (mun ka kör meg je lö lé sé vel) X X X X X

könyv tá ros X X X X

könyv tá ros (ve ze tõ) X X X

pénz tá ros X X X

prog ra mo zó X X X X X

szá mí tó gép-há ló zat üze mel te tõ X X X

ügy in té zõ X X X X X

 3. Iro dai és ügy vi te li mun ka kö ri cso port, ezen be lül:

adat rög zí tõ X X

ad mi niszt rá tor X X X

gyors- és gép író X X X

irat tá ros X X X

kéz be sí tõ X X

ki ad vány szer kesz tõ X X

könyv tá ros asszisz tens X

nyil ván tar tó X X X X X

pos tá zó (ex pe di á ló) X X X

szá mí tó gép prog ram-fut ta tó X X

szá mí tó gé pes szö veg szer kesz tõ X X

te le fon köz pont ke ze lõ X X

tit kár nõ X X X X

ügy ke ze lõ (ope rá tor) X X X X

 4. Szol gál ta tó jel le gû mun ka kö ri cso port, ezen be lül:

anyag be szer zõ X X X

asz ta los X X X

bü fé ve ze tõ X X

ét te rem ve ze tõ X X X

ét te rem ve ze tõ-he lyet tes X X

fel szol gá ló, pin cér X X X

fes tõ, má zoló, ta pé tá zó X X X

gép jár mû ve ze tõ X X X

gond nok X X X

gyógy tor nász X X X X X X

kar ban tar tó X X X X

ka zán fû tõ X X X

ker tész X X X

kõ mû ves X X X

kony ha ve ze tõ X X X

la ka tos X X X

masszõr X X X X

mû sze rész X X X

nyom dász X X X

rak tár ke ze lõ X X X

sza kács, fõ sza kács X X X
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Mun ka kör meg ne ve zé se

Fi ze té si osz tá lyok Ve ze tõi pót lék
mér té ke

a pót lék alap
%-ában

A B C D E F G H I J

tech ni kus X X

vil lany sze re lõ X X X

víz-, gáz-, köz pon ti fû tés-sze re lõ X X X

 5. Ki se gí tõ mun ka kö ri cso port, ezen be lül:

be ta ní tott mun kás X X X

csa pos X X

éj je li õr X

kony hai dol go zó X X

se géd mun kás X

szál lí tó mun kás X

ta ka rí tó X

B) A munkakör ellátásához figye lembe vehetõ
illetménynövekedésre jogosító további szakképesítések

meghatározása

1. Az „E”, „F”, „G”, „H”, „I” fi ze té si osz tály ba tar to zó
mun ka kö rök nél az aláb bi, fel sõ fo kú, illetve emelt szin tû
szak ké pe sí té sek fo gad ha tók el, amennyi ben a Tör vé ny
66.  §-ában meg ha tá ro zott fel té te lek nek meg fe lel nek:

adó ta nács adó
bank i szak ügy in té zõ
bank i ta nács adó
biz to sí tá si ta nács adó
in gat lan ke ze lõ
mér leg ké pes köny ve lõ
ok le ve les adó szak ér tõ
ok le ve les könyv vizs gá ló
ok le ve les pénz ügyi re vi zor
pénz ügyi szak ügy in té zõ
pénz ügyi ta nács adó
pénz ügyi-szám vi te li szak el len õr
szab vány al ko tó
szak jo gász ok le vél lel ren del ke zõ
szak köz gaz dász ok le vél lel ren del ke zõ
szám vi te li szak ügy in té zõ
sze mély ügyi gaz dál ko dó
tûz vé del mi fõ elõ adó
vám ügy in té zõ

2. A „B”, „C”, „D” fi ze té si osz tály ba tar to zó mun ka kö -
rök nél az aláb bi szak ké pe sí té sek fo gad ha tók el, amennyi -
ben a Tör vé ny 66.  §-ában fog lalt fel té te lek nek megfe -
lelnek:

bank i ügy in té zõ
be csüs I.
biz to sí tá si ügy in té zõ
épí té si mû sza ki ellen õr II.
igaz ga tá si ügy in té zõ-ügy ke ze lõ

in gat lan köz ve tí tõ
in gat lan-nyil ván tar tá si ügy in té zõ
ké pe sí tett köny ve lõ
mun ka erõ-pi a ci ügy in té zõ
pénz ügyi szám vi te li bank i ügy in té zõ
pénz ügyi ügy in té zõ
pénz ügyi-szám vi te li ügy in té zõ
szá mí tás tech ni kai szoft ver üze mel te tõ
szám vi te li ügy in té zõ
sze mély ügyi ügy in té zõ
tûz vé del mi elõ adó
ügy vi tel szer ve zõ
vál lal ko zá si ügy in té zõ
vám ke ze lõ”

3. számú melléklet
a 23/2007. (X. 12.) PM rendelethez

[3. számú melléklet
a 17/1993. (VI. 18.) PM rendelethez]

A köz al kal ma zot tak va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett -
sé gé vel járó munkakörök

a Vám- és Pénz ügy õr ség nél:
– fõ osz tály ve ze tõ
– fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes
– igaz ga tó
– igaz ga tó he lyet tes
– osz tály ve ze tõ
– osz tály ve ze tõ-he lyet tes
– üdü lõ ve ze tõ
– bel sõ ellen õr (re vi zor)
– kony ha ve ze tõ
– ét te rem ve ze tõ



To váb bá mind azon mun ka kö rök ben (pénz ügyi-gaz da -
sá gi, be ru há zá si és köz be szer zé si te rü le ten), me lyek el lá -
tá sa so rán a köz al kal ma zott:

– köz be szer zé si mun ka fel ada tot lát el vagy el len õriz,
– köz be szer zé si pá lyá zat meg hir de té sé ben vagy el bí rá -

lá sá ban szak mai dön tést hoz, köz re mû kö dik,
– költ ség ve té si vagy ál lam ház tar tá si pénz ke ze lést vé -

gez, mely után szá má ra ér ték ke ze lé si pót lé kot ál la pí tot tak
meg,

– jo go sult költ ség ve té si vagy ál lam ház tar tá si szám la
alá írá sá ra,

– jo go sult költ ség ve té si vagy ál lam ház tar tá si szám la
el len jegy zé sé re,

– jo go sult költ ség ve té si vagy ál lam ház tar tá si szám la
ér vé nye sí té sé re,

– költ ség ve té si vagy ál lam ház tar tá si szám la ter hé re
egye di ki fi ze té sek rõl dön tést hoz,

– la kás gaz dál ko dá si vagy in gat lan gaz dál ko dá si és el -
he lye zé si fel ada to kat lát el.

a Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság nál:
– ve zér igaz ga tó
– ve zér igaz ga tó-he lyet te sek
– kor mány za ti ne gyed meg va ló sí tá sá ért fe le lõs pro jekt

szer ve ze ti egy sé ge i nek munkatársai
– igaz ga tók
– fõ osz tály ve ze tõk
– fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te sek
– re gi o ná lis igaz ga tók
– re gi o ná lis igaz ga tó he lyet te sek
– me gyei iro da ve ze tõk
– be ru há zá si fõ osz tály mun ka tár sai
– ér té ke sí té si fõ osz tály mun ka tár sai
– va gyon ke ze lé si fõ osz tály mun ka tár sai
– tu laj do no si va gyon fel ügye le ti fõ osz tály mun ka tár sai
– jogi fõ osz tály mun ka tár sai
– kor mány za ti el he lye zé si fõ osz tály mun ka tár sai
– biz ton sá gi igaz ga tó mun ka tár sai
– rend szer gaz dai jo go sult ság gal ren del ke zõ mun ka tár sak
– ve zér igaz ga tó tit kár nõi, asszisz ten sei
– ve zér igaz ga tó-he lyet tes tit kár nõi, asszisz ten sei

a PM Nem ze ti Prog ram en ge dé lye zõ Iro dá nál:
– igaz ga tó
– igaz ga tó he lyet tes

a PM In for ma ti kai Szol gál ta tó Köz pont nál:
Ma ga sabb ve ze tõi és ve ze tõi mun ka kö rök:
– el nök
– el nök he lyet tes
– igaz ga tó
– fõ osz tály ve ze tõ
– fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes
– ön ál ló osz tály ve ze tõ
– osz tály ve ze tõ

Egyéb mun ka kö rök (pénz ügyi, gaz da sá gi, közbeszer -
zési és be ru há zá si te rü le ten):

– cso port ve ze tõ
– re fe rens
– fõ elõ adó
– elõ adó
– ügy in té zõ
– bel sõ ellen õr

 III. rész HATÁROZATOK

Az Or szág gyû lés ha tá ro za tai

Az Országgyûlés
87/2007. (X. 12.) 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 kö vet ke zõk sze rint
 módosul:

Az Or szág gyû lés

a Hon vé del mi és ren dé sze ti bi zott ság ba

Ju hász Gá bor he lyett
Ka ta nics Sán dort,

a Nem zet biz ton sá gi bi zott ság ba

Ju hász Gá bor he lyett
Föld esi Zol tánt

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

Nya kó Ist ván s. k., V. Né meth Zsolt 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 8-i ülés nap ján fo gad ta el.
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Az Országgyûlés
88/2007. (X. 12.) OGY

határozata

Tóth András országgyûlési képviselõ mentelmi
ügyében*

A Ma gyar Köz tár sa ság Or szág gyû lé se Tóth And rás
ország gyûlési kép vi se lõ men tel mi jo gát a Pes ti Köz pon ti
Ke rü le ti Bí ró ság 16.B.25326/2005. szá mú meg ke re sé sé -
vel érin tett ügy ben nem füg gesz ti fel.

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

Nya kó Ist ván s. k., V. Né meth Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
89/2007. (X. 12.) OGY

határozata

a Fogyasztóvédelmi eseti bizottság tisztségviselõinek
és tagjainak megválasztásáról szóló

11/2007. (III. 7.) OGY határozat módosításáról**

A Fo gyasz tó vé del mi ese ti bi zott ság tiszt ség vi se lõ i nek
és tag ja i nak meg vá lasz tá sá ról szóló 11/2007. (III. 7.) OGY 
ha tá ro zat – a „Fo gyasz tó vé del mi ese ti bi zott ság” létre -
hozásáról szóló 12/2007. (III. 7.) OGY ha tá ro zat 76/2007.
(IX. 28.) OGY ha tá ro zat 2. pont já val mó do sí tott 4. pont -
jára te kin tet tel – a kö vet ke zõk sze rint mó do sul:

El nök: Ale xa György (MSZP)

Al el nök: Ko szo rús Lász ló (Fi desz)

Al el nök: dr. Han kó Fa ra gó Mik lós (SZDSZ)

Al el nök: Mol nár Béla (KDNP)

Al el nök: Al más sy Kor nél (MDF)

Tag jai: Bo rensz ki Er vin (MSZP)

Dér Zsu zsan na (MSZP)

dr. Jó zsa Ist ván (MSZP)

Mes ter há zy At ti la (MSZP)

Tö rök Zsolt (MSZP)

 * A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2007. ok tó ber 8-i ülés nap ján fo gad ta el.

** A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2007. ok tó ber 8-i ülés nap ján fo gad ta el.

Bagi Béla (Fi desz)

dr. Gógl Ár pád (Fi desz)

dr. Nyit rai Zsolt (Fi desz)

Szat má ry Kris tóf (Fi desz)

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

Nya kó Ist ván s. k., V. Né meth Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
90/2007. (X. 12.) OGY

határozata

az Új Magyarország Fejlesztési Terv végrehajtását
felügyelõ eseti bizottság tisztségviselõinek és tagjainak 

megválasztásáról szóló 56/2006. (XII. 20.) OGY
határozat módosításáról*

Az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv vég re haj tá sát fel -
ügye lõ ese ti bi zott ság tiszt ség vi se lõ i nek és tag ja i nak meg -
vá lasz tá sá ról szóló 56/2006. (XII. 20.) OGY ha tá ro zat a
kö vet ke zõk sze rint mó do sul:

Az Or szág gyû lés a bi zott ság ba

dr. Ba ráth Ete le he lyett

Var ju Lász lót

a bi zott ság al el nö ké vé,

Var ju Lász ló he lyett

Gy. Né meth Er zsé be tet

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

Nya kó Ist ván s. k., V. Né meth Zsolt 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 8-i ülés nap ján fo gad ta el.
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Az Alkot mány bíró ság
ha tá ro za tai

Az Alkotmánybíróság
57/2007. (X. 12.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkot mány bíró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság nak az or szá gos nép sza va zás ki tû zé sé re irá nyuló kez -
de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek hi te le sí té se tár gyá ban
ho zott ha tá ro za ta ellen be nyúj tott ki fo gás alap ján meg hoz -
ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Alkot mány bíró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
99/2007. (III. 26.) OVB ha tá ro za tát hely ben hagy ja.

Az Alkot mány bíró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

A Ma gya rok Vi lág szö vet sé ge or szá gos nép sza va zá si
kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek min ta pél dá nyát nyúj -
tot ta be hi te le sí tés cél já ból az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság hoz (a továb biak ban: OVB). Az alá írás gyûj tõ íven a
kö vet ke zõ kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért-e az zal, hogy mûvi med dõ vé té telt ki zá ró lag
és csa kis pon to san meg ha tá ro zott egész ség ügyi ok ból le -
hes sen vé gez ni?”

Az OVB a 99/2007. (III. 26.) OVB ha tá ro za tá val meg ta -
gad ta az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét.
A ha tá ro zat in do ko lá sá ban – az Alkot mány bíró ság
43/2005. (XI. 14.) AB ha tá ro za tá ra (a továb biak ban: Abh.) 
utal va – az OVB meg ál la pí tot ta: „az ered mé nyes nép sza -
va zás a csa lád ter ve zé si célú mûvi med dõ vé té tel tel jes és
ha tár idõ nél kü li meg til tá sá val olyan jog al ko tá si kö te le -
zett sé get te rem te ne az Or szág gyû lés szá má ra, amely nem
egyez tet he tõ össze a ha tá lyos Al kot mánnyal, így bur kol -
tan annak mó do sí tá sá ra kö te lez ne.”

Az or szá gos nép sza va zás kez de mé nye zõ je a tör vényes
ha tár idõn be lül ki fo gást ter jesz tett elõ a 99/2007. (III. 26.)
ha tá ro zat tal szem ben. Ál lás pont ja sze rint a nép sza va zá si
kez de mé nye zés nem irá nyul az Alkot mány mó do sí tá sá ra,
„ép pen el len ke zõ leg: az 54.  § (1) be kez dé sé ben dek la rált
élet hez való jog szel le mé hez iga zo dó, ide vo nat ko zó jog -
sza bály meg al ko tá sát cé loz za, ami nem ten né szük sé ges sé

az Alkot mány egyet len ren del ke zé sé nek meg vál toz ta tá sát
sem.”

II.

Az Alkot mány bíró ság a ki fo gá so kat az Alkot mány, az
or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló
1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.), valamint a
vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény (a továb -
biak ban: Ve.) aláb bi ren del ke zé sei alap ján vizs gál ta meg:

Alkot mány
„8.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság el is me ri az em ber sért -

he tet len és el ide ge nít he tet len alap ve tõ jo ga it, ezek tisz te -
let ben tar tá sa és vé del me az ál lam el sõ ren dû kö te les sé ge.

(2) A Ma gyar Köz tár sa ság ban az alap ve tõ jo gok ra és
kö te les sé gek re vo nat ko zó sza bá lyo kat tör vény ál la pít ja
meg, alap ve tõ jog lé nye ges tar tal mát azon ban nem kor lá -
toz hat ja.”

„54.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den em ber nek
ve le szü le tett joga van az élet hez és az em ber i mél tó ság hoz,
ame lyek tõl sen kit nem le het ön ké nye sen meg fosz ta ni.”

Nsztv.
„10.  § Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ta gad ja az

alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét, ha
(...)
b) a kér dés ben nem le het or szá gos nép sza va zást tar ta ni,
(...).”
Ve.
„130.  § (1) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak az alá -

írás gyûj tõ ív, il le tõ leg a konk rét kér dés hi te le sí té sé vel
kap cso la tos dön té se el le ni ki fo gást a ha tá ro zat köz zé té te -
lét kö ve tõ ti zen öt na pon be lül le het – az Al kot mány bí ró -
ság hoz cí mez ve – az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz be -
nyúj ta ni. (...)

(3) Az Alkot mány bíró ság a ki fo gást so ron kí vül bí rál ja
el. Az Alkot mány bíró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság, il le tõ leg az Or szág gyû lés ha tá ro za tát hely ben hagy ja,
vagy azt meg sem mi sí ti, és az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
sá got, il le tõ leg az Or szág gyû lést új el já rás ra uta sít ja.”

III.

A ki fo gás nem meg ala po zott.

1. Az Al kot mány bí ró ság nak a je len ügy ben irány adó
ha tás kö rét az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi
XXXII. tör vény 1.  § h) pont já ban fog lal tak nak meg fele -
lõen a Ve. 130.  §-a ha tá roz za meg. Az Al kot mány bí ró ság -
nak a ki fo gás alap ján le foly ta tott el já rá sa jog or vos la ti el já -
rás, mely nek so rán az Alkot mány bíró ság – al kot má nyos
jog ál lá sá val és ren del te té sé vel össz hang ban – a be ér ke zett
ki fo gás alap ján azt vizs gál ja, hogy az alá írás gyûj tõ ív
meg fe lel-e a Ve.-ben és az Nsztv.-ben fog lalt fel té te lek nek 
és az OVB az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té si el já rá sá ban az
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Al kot mány nak és az irány adó tör vényeknek meg fele lõen
járt-e el.

2. Az Alkot mány bíró ság a 25/1999. (VII. 7.) AB ha tá -
ro za tá ban ki fej tet te: „Az Alkot mány mint alaptör vény,
amely az ál lam i be ren dez ke dés alap ját, az ál lam és pol gá -
ra i nak vi szo nyát sza bá lyoz za, csak az Alkot mány rend sze -
rén be lül, az Alkot mány ál tal fel jo go sí tott al kot má nyo zó
ha ta lom ál tal, az Al kot mány ban meg ha tá ro zott el já rás sze -
rint mó do sít ha tó. Az Alkot mány az Or szág gyû lés ha tás kö -
rén be lül meg kü lön böz te tet ten sza bá lyoz za az al kot má -
nyo zást. (...) kü lönb sé get kell ten ni az al kot má nyo zó és a
tör vényhozó ha ta lom kö zött. [A]z Alkot mány mó do sí tá sá -
ra irá nyuló kér dés ben nem ír ha tó ki vá lasz tó pol gá ri kez de -
mé nye zés re olyan nép sza va zás, amely az Or szág gyû lés re
kö te le zõ vol ta  miatt el von ná az Or szág gyû lés al kot má nyo -
zó ha tás kö rét” (ABH 1999, 251, 261–262.).

A 15/2003. (IV. 18.) AB ha tá ro zat ban az Alkotmány -
bíróság to vább fej lesz tet te az Al kot mánnyal el len té tes nép -
sza va zá si kez de mé nye zé sek meg íté lé sé re vo nat ko zó gya -
kor la tát: „Az Alkot mány el sõbb sé gé nek a tör vényhozással 
szem be ni biz to sí tá sa az Alkot mány bíró ság leg fõbb fel ada -
ta. Az al kot má nyos szem pon tok ér vény re jut ta tá sa tör tén -
het elõ ze tesen, a jogi nor ma meg szü le té se elõtt, illetve utó -
lag, a jog sza bály ki hir de té sét köve tõen. Elõ for dul hat
azon ban – pél dá ul a két száz ezer vá lasz tó pol gár ál tal kez -
de mé nye zett ered mé nyes ügy dön tõ nép sza va zás ese té -
ben –, hogy a nép sza va zás ra bo csá tan dó kér dés alap ján va -
la mely alap jo got nyil ván va ló mó don sú lyo san sér tõ vagy
tö me ges egyé ni jog sé rel met oko zó jog sza bály meg al ko tá -
sá ra lesz kö te les a tör vényhozó ha ta lom. Eb ben az eset ben
a nép sza va zás ra bo csá tan dó kér dés hi te le sí té si el já rás ban
tör té nõ elõ ze tes al kot má nyos sá gi vizs gá la ta nyújt hat meg -
fe le lõ vé del met.

Az Alkot mány bíró ság ál lás pont ja sze rint a nép sza va -
zás ra bo csá tan dó kér dés alap ján ál ta lá ban nem ál la pít ha tó
meg, hogy a jog al ko tó pon to san mi lyen tar tal mú jogi nor -
ma al ko tá sá ra lesz kö te les. Az al kot mány sér tõ nor ma lét -
re jöt tét el ke rü len dõ a tör vényhozó kö te les a jog sza bályt
olyan tar ta lom mal el fo gad ni, amely meg fe lel ugyan a kér -
dés ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek, de egy szers mind össz -
hang ban áll az alaptör vény ren del ke zé se i vel.

A ma gyar jog rend szer több olyan jog in téz ményt is mer,
amely a nép sza va zás hoz való po li ti kai alap jog Al kot -
mány nak meg fe le lõ gya kor lá sát se gí ti. Az Alkot mány ren -
del ke zé sei, és kü lö nö sen a 8.  § alap ján al kot má nyos vé de -
lem ben ré sze sü lõ alap ve tõ jo gok ér vé nye sü lé se azon ban
nem te he tõ at tól füg gõ vé, hogy az erre jo go sult in téz mé -
nyek a nép sza va zá si el já rás ké sõb bi sza ka sza i ban él nek-e
az Al kot mány ban, illetve az Abtv.-ben biz to sí tott le he tõ -
sé gek kel és Al kot mány bí ró ság hoz for dul nak-e.

Az Alkot mány egé sze és az al kot má nyos ren del ke zé sek
[el sõ sor ban az Alkot mány 8.  § (2) be kez dés, a 28/C.  §
(3) be kez dés, valamint a 77.  § (2) be kez dés] össze füg gé -
sei, valamint azok együt tes vizs gá la ta alap ján meg ál la pít -
ha tó, hogy az Alkot mány bíró ság – al kot má nyos ren del te -

té sé vel össz hang ban – a ki fo gás és az OVB ha tá ro zat ke re -
te in be lül adott ügy ben meg vizs gál hat ja a kér dést ab ból a
szem pont ból is, hogy az annak alap ján le foly ta tott nép sza -
va zás ered mé nye nyil ván va ló mó don nem kö te le zi-e a jog -
al ko tót alap jog lé nye ges tar tal mát sér tõ tör vény meg al ko -
tá sá ra.” (ABH 2003, 208, 212–213.)

Ezért je len ügy ben az Al kot mány bí ró ság nak az alá írás -
gyûj tõ ív min ta pél dá nyán sze rep lõ kér dés, valamint a
99/2007. (III. 26.) OVB ha tá ro zat alap ján ar ról kel lett ál -
lást fog lal nia, hogy a nép sza va zá si kez de mé nye zés alkot -
mány elle nes tar tal mú tör vény el fo ga dá sá ra irá nyul-e.

3. Az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyán sze rep lõ kér dés
azt tar tal maz za, hogy „(...) mûvi med dõ vé té telt ki zá ró lag
és csa kis pon to san meg ha tá ro zott egész ség ügyi ok ból le -
hes sen vé gez ni”. Az Alkot mány bíró ság az Abh.-ban fog -
lal ko zott rész le te sen a mûvi med dõ vé té tel al kot má nyos -
sá gi össze füg gé se i vel. „Az al kot mány bí ró sá gi gya kor lat
alap ján meg ál la pít ha tó, hogy az Alkot mány 54.  § (1) be -
kez dé se szé les körû vé de lem ben ré sze sí ti a sza bad, tá jé ko -
zott és fe le lõs ség tel jes dön tés re ké pes em ber sa ját tes te és
sor sa fe let ti ren del ke zé si jo gát. A[z ...] ön ren del ke zés hez
való jog alap ján az em be rek – az Alkot mány rendelkezé -
seivel össz hang ban lévõ jog sza bá lyi kor lá tok kö zött – sza -
ba don dönt het nek a csa lá di élet, a há zas ság, a gyer mek vál -
la lás kér dé se i ben.” (ABH 2005, 543.)

Az Abh. meg ál la pí tot ta to váb bá, hogy az egész ség ügy -
rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény (a továb biak ban: Eütv.)
vizs gált ren del ke zé se „– vagy la go san – két ob jek tív fel té -
tel tõl te szi füg gõ vé a csa lád ter ve zé si célú mûvi med dõ vé
té telt. A ké rel me zõ nek vagy 35 év nél idõ sebb nek kell len -
nie, vagy há rom vér sze rin ti gyer mek kel kell ren del kez nie. 
Az Alkot mány bíró ság ezt a két ren del ke zést az em ber i
mél tó ság hoz való jog ból szár ma zó ön ren del ke zé si jog
kor lá to zá sá nak te kin ti.” (ABH 2005, 543.)

Az Alkot mány bíró ság Abh.-ban ki fej tett ál lás pont ja
sze rint „sem né pe se dés po li ti kai szem pon tok, sem az ál lam 
egész ség vé del mi kö te les sé ge nem te szi al kot má nyo san el -
fo gad ha tó vá, hogy az Eütv. a vér sze rin ti gyer me kek szá -
má tól te szi füg gõ vé az alap jog-ér vé nye sí tést.” Ezért az
 Alkotmánybíróság az al kot má nyos sá gi vizs gá lat ered mé -
nye ként „úgy ítél te meg, hogy az Alkot mány 54.  § (1) be -
kez dé se, valamint 16.  §-a és 67.  § (3) be kez dé se szük sé -
ges sé te he ti a csa lád ter ve zé si célú mûvi med dõ vé té tel kor -
lá to zá sát, de az Eütv. 187.  § (2) be kez dé sé nek elsõ mon da -
tá ban elõ írt kor lá to zás túl megy azon a mér té ken, amit az
el ér ni kí vánt al kot má nyos cé lok in do kolt tá tesz nek, ezért
arány ta lan, te hát alkot mány elle nes.” (ABH 2005, 551.)

Az Abh.-ban az Alkot mány bíró ság az ön ren del ke zé si
jog szá mos, al kot má nyo san in do kolt kor lá to zá sá nak mér -
le ge lé sé re hív ta fel a tör vényhozók fi gyel mét: „A dön tés -
ké pes ség biz to sí tá sa és az if jú ság vé del me szük sé ges sé te -
he ti spe ci á lis kor lá to zó ren del ke zé sek meg fo gal ma zá sát
akár élet ko ri ha tá rok for má já ban is. El sõ sor ban a tör -
vényalkotónak kell mér le gel nie, hogy a mûvi med dõ vé té -
tel fel té te le i nek meg ha tá ro zá sa kor in do kolt-e el tér ni a cse -
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lek võ ké pes ség ál ta lá nos élet ko ri ha tá rá tól, és ha igen, ak -
kor mi lyen mér ték ben.” Az Alkot mány bíró ság emel lett
utal arra, hogy nem te kin ti „arány ta lan alap jog-kor lá to zás -
nak, ha a jog al ko tó konk rét eset ben meg nyil vá nu ló éssze -
rû in dok meg lé té tõl tet te füg gõ vé az ön ren del ke zé si,
illetve lel ki is me re ti sza bad ság kö ré be esõ egyé ni dön té sek
ér vény re ju tá sát.” Mind ezek alap ján az Alkot mány bíró ság
pro fu tu ro sem mi sí tet te meg az alkot mány elle nes tör vényi
ren del ke zést, hogy a „tör vényalkotó meg fele lõen mér le -
gel hes se a tör vénymódosítás szük sé ges sé gét és az Al kot -
mány nak meg fe le lõ sza bá lyo zás fel té te le it.” (ABH 2005,
551–552.)

4. Az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyán sze rep lõ kér dés
arra irá nyul, hogy mûvi med dõ vé té telt ki zá ró lag és csa kis
pon to san meg ha tá ro zott egész ség ügyi ok ból le hes sen vé -
gez ni. Ez azt je len ti, hogy ered mé nyes nép sza va zás ese tén
a tör vényhozónak a csa lád ter ve zé si célú mûvi med dõ vé té -
tel min den for má ját fel té tel nél kül meg kel le ne til ta nia.
Vagyis a nép sza va zás nem az ön ren del ke zé si jog – al kot -
má nyo san el fo gad ha tó célú és mér té kû – kor lá to zá sá ra irá -
nyul na, ha nem a jog gya kor lás le he tõ sé gé nek tel jes meg -
szün te té sé re.

Ezért az Alkot mány bíró ság arra a kö vet kez te tés re ju -
tott, hogy ha az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyán sze rep lõ
kér dés ben ered mé nyes nép sza va zás ra ke rül ne sor, ak kor
az Or szág gyû lés csak az Alkot mány 54.  § (1) be kez dé sé -
vel, az ön ren del ke zés hez való jog lé nye ges tar tal má val
 ellentétes tör vény el fo ga dá sá val fe lel het ne meg a nép sza -
va zá son ho zott dön tés nek.

Az Alkot mány bíró ság gya kor la ta sze rint az Alkot mány
mó do sí tá sá ra irá nyuló kér dés ben vá lasz tó pol gá rok ál tal
kez de mé nye zett nép sza va zás nak nincs he lye [25/1999.
(VII. 7.) AB ha tá ro zat, ABH 1999, 251, 263.], to váb bá a
nép sza va zás nem kö te lez he ti az Or szág gyû lést alap ve tõ
jog lé nye ges tar tal mát kor lá to zó tör vény el fo ga dá sá ra
[15/2003. (IV. 18.) AB ha tá ro zat, ABH 2003, 208,
212–213.]. Mi vel je len eset ben a kér dés az Alkot mány
54.  § (1) be kez dé sé vel el len té tes tör vény el fo ga dá sá ra irá -
nyul, az OVB jog sze rû en ta gad ta meg az alá írás gyûj tõ ív
hi te le sí té sét.

Az Alkot mány bíró ság – a fen ti ek ben fel so rolt in do kok
alap ján – a 99/2007. (III. 26.) OVB ha tá ro za tot hely ben -
hagy ta.

Az Alkot mány bíró ság a ha tá ro zat köz zé té te lét az OVB
ha tá ro za tá nak a Ma gyar Köz löny ben való meg je le né sé re
te kin tet tel ren del te el.

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
az Alkot mány bíró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k.,
alkot mány bíró elõ adó alkot mány bíró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 456/H/2007.

A Köz tár sa sá gi El nök
ha tá ro za tai

A Köztársasági Elnök
197/2007. (X. 12.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Alkot mány 30/A. § (1) be kez dé se j) pont ja, valamint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl szóló 1991. évi
XXXI. tör vé ny 2. § (1) be kez dé se alap ján a mi nisz ter el nök 
elõ ter jesz té sé re

rend kí vül mû faj gaz dag, az if jú sá gi iro da lom tól a szín -
pa di al ko tá so kig ter je dõ, a ma gyar és a vi lág iro dal mat
egy aránt gaz da gí tó, ha tá ra in kon túl is nagy ra be csült mun -
kás sá ga el is me ré se ként

Sza bó Mag da Kos suth-dí jas író nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND

NAGYKERESZTJE

polgári tagozata

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2007. ok tó ber 3.

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-2/4066/2007.
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A Köztársasági Elnök
198/2007. (X. 12.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Alkot mány 30/A. § (1) be kez dé se j) pont ja, valamint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl szóló 1991. évi
XXXI. tör vé ny 2. § (1) be kez dé se alap ján a mi nisz ter el nök 
elõ ter jesz té sé re

Ma gyar or szág nak a NA TO-hoz való csat la ko zá sa, be il -
lesz ke dé sé nek se gí té se, ha zánk tá mo ga tá sa ér de ké ben
vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként

Ales sand ro Mi nu to-Riz zo-nak, a NATO he lyet tes fõ tit -
ká rá nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE A CSILLAGGAL

polgári tagozata;

a ma gyar–brit tu do má nyos és kul tu rá lis két ol da lú kap -
cso la tok fej lesz té se ér de ké ben vég zett te vé keny sé ge el is -
me ré se ként

Pé ter Lász ló nak, az Uni ver sity Col le ge Szla visz ti kai és
Dél ke let-eu ró pai Tan szék nyu gal ma zott egye te mi ta ná rá -
nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE

polgári tagozata;

a ma gyar kul túr a – kü lö nö sen a ma gyar nyelv és iro da -
lom – nagy-bri tan ni ai ter jesz té se, nép sze rû sí té se ér de ké -
ben vég zett sok ol da lú te vé keny sé ge el is me ré se ként

Pe ter Sher wo od-nak, az Uni ver sity Col le ge Scho ol of
Sla vo nic and East Eu ro pe an Stu di es egye te mi ta ná rá nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
TISZTIKERESZTJE

polgári tagozata

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2007. ok tó ber 3.

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-2/4090/2007.

A Köztársasági Elnök
199/2007. (X. 12.) KE

határozata

altábornagyi elõléptetésrõl

Az Alkot mány 30/A. § (1) be kez dés i) pont já ban biz to sí -
tott jog kö röm ben a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat
irá nyí tó tár ca nél kü li mi nisz ter elõ ter jesz té sé re dr. Zso hár
Ist ván ve zér õr na gyot 2007. ok tó ber 1-jei ha tállyal al tá bor -
naggyá elõ lép te tem.

Bu da pest, 2007. szep tem ber 28.

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

El len jegy zem:

Dr. Szil vá sy György s. k.,
pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat irá nyí tó

tár ca nél kü li mi nisz ter

KEH-ügy szám: V-5/4036/2007.

A Köztársasági Elnök
200/2007. (X. 12.) KE

határozata

határõr 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,
az Alkot mány 30/A. § (1) be kez dés 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 -
vé ny (Hszt.) 56. § (1) be kez dés d) pont ja alap ján
dr.  Orodán Sán dor ha tár õr dan dár tá bor nok szol gá la ti vi -
szo nyát 2007. szep tem ber 30-án meg szün te tem, és a Hszt.
57. § (3) be kez dé se alap ján 2007. ok tó ber 1-jei ha tállyal
nyug ál lo mány ba he lye zem, valamint nyug ál lo mány ba
helye zésével egy ide jû leg nyug ál lo má nyú ha tár õr vezér -
õrnaggyá elõ lép te tem.

Bu da pest, 2007. szep tem ber 28.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, ok tó ber 4.

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

KEH-ügy szám: V-5/4032/2007.
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A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1081/2007. (X. 12.) Korm.

határozata

a Munkavédelmi Kutatási Közalapítvány jogutód
nélküli megszüntetésérõl

1. A Kor mány az ál lam ház tar tás ha té kony mû kö dé sét
elõ se gí tõ szer ve ze ti át ala kí tá sok ról és az azo kat meg ala -
po zó in téz ke dé sek rõl  szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm.
ha tá ro zat 2. szá mú mel lék le té ben, illetve az ál lam ház tar -
tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény és egyes kap cso -
ló dó tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2006. évi LXV. tör -
vény 1.  § (3) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján kez de mé nye -
zi a Mun ka vé del mi Ku ta tá si Köz ala pít vány (a továb biak -
ban: Köz ala pít vány) meg szün te té sét, fi gye lem mel arra,
hogy a Köz ala pít vány ál tal el lá tott köz fel adat más mó don,
más szer ve ze ti ke re tek kö zött ha té ko nyab ban meg -
valósítható.

2. A Kor mány fel ha tal maz za a szo ciá lis és mun ka ügyi
mi nisz tert, hogy a Fõ vá ro si Bí ró ság nál ké rel mez ze az ala -
pí tó ne vé ben a Köz ala pít vány meg szün te té sét.

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
Ha tár idõ: azon nal

3. A Kor mány egyet ért az zal, hogy a meg szûnt Köz ala -
pít vány köz fel ada ta it az Or szá gos Mun ka vé del mi és Mun -
ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség és annak rész ben ön ál ló an gaz dál -
ko dó, rész jog kö rû költ ség ve té si szer ve, az Or szá gos Mun -
ka hi gi é nés és Fog lal ko zás-egész ség ügyi In té zet együt te -
sen lás sa el, en nek meg fele lõen

a) a Köz ala pít vány tól az ál lam tu laj do ná ba ke rü lõ in -
gat lan va gyon – a Bu da pest II., Völgy u. 20/A. alat ti, 11403 
hrsz.-ú, a Bu da pest II., Völgy u. 20/B. alat ti, 11402/2
hrsz.-ú, valamint az Igal, He gyi u.15. alat ti, 342 hrsz.-ú in -
gat lan – ér té ke sí tés re ke rül; míg a tár sa sá gi ré sze se dést,
valamint az ingó va gyont az Or szá gos Mun ka vé del mi és
Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség és az Or szá gos Mun ka hi gi é -
nés és Fog lal ko zás-egész ség ügyi In té zet – a köz fel ada tok
el lá tá sá nak ará nyá ban – meg oszt va kap ja meg,

b) az em lí tett in gat la nok ér té ke sí té se cél já ból az ál lam i
va gyon fe let t tu laj do no si jo go kat gya kor ló szerv ré szé re
át adás ra ke rül nek,

c) a meg szün te tés sel össze füg gõ egy sze ri több let ki adá -
sok fe de ze te a Szo ciá lis és Mun ka ügyi Mi nisz té rium fe je -
ze ti egyen sú lyi tar ta lé ká ból ke rül jön biz to sí tás ra,

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: a 3. b) pont ese té ben a Köz ala pít vány
 nyil ván tar tás ból  való tör lé sét köve tõen

  azon nal

d) a ku ta tá si fel ada tok 2008. évi for rás igé nye 80 mil -
lió Ft.

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: a 2008. évi ter ve zé si kör irat ban fog lal-
 tak nak meg fele lõen

4. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te lé vel lép ha tály ba. Ezzel
egy ide jû leg

a) a Mun ka vé del mi Ku ta tá si Köz ala pít vány lét re ho zá -
sá ról  szóló 2242/1995. (VIII. 24.) Korm. ha tá ro zat és
1139/1995. (XII. 28.) Korm. ha tá ro zat,

b) a Mun ka vé del mi Ku ta tá si Köz ala pít vány Ala pí tó
Ok ira tá nak mó do sí tá sá ról  szóló 1090/1997. (VII. 29.)
Korm. ha tá ro zat, 1121/1999. (XII. 7.) Korm. ha tá ro zat,
1016/2001. (III. 6.) Korm. ha tá ro zat, 1050/2006. (V. 15.)
Korm. ha tá ro zat, to váb bá

c) az Or szá gos Fog lal koz ta tá si Köz ala pít vány, a Mun -
ka vé del mi Ku ta tá si Köz ala pít vány, valamint a Nyi tott
Szak kép zé sért Köz ala pít vány ala pí tó ok ira ta i nak mó do sí -
tá sá ról  szóló 1082/1998. (VI. 3.) Kor m. ha tá ro zat
1. b) pont ja
ha tá lyát vesz ti.

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

A Kormány
1082/2007. (X. 12.) Korm.

határozata

az Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Zártkörûen
mûködõ Részvénytársaság Alapító Okiratának

módosításáról

A Kor mány – ala pí tói jog kö ré ben el jár va – az Ál la mi
Pri va ti zá ci ós és Va gyon ke ze lõ Zárt kö rû en mû kö dõ Rész -
vény tár sa ság 1047/1995. (VI. 17.) Korm. ha tá ro zat tal
meg ál la pí tott Ala pí tó Ok ira tát az aláb bi ak sze rint mó do -
sít ja:

1. Az Ala pí tó Ok irat 3.1. pont já nak má so dik be kez dé se 
az aláb bi ak sze rint mó do sul:

„A mi nisz ter el nök ki ne ve zi a Tár sa ság fel ügye lõ bi zott -
sá gá nak el nö két és tag ja it. Ki ne ve zi to váb bá a ve zér igaz -
ga tót.”

2. Az Ala pí tó Ok irat 3.3. pont ja az aláb bi ak sze rint mó -
do sul:

„3.3. Igaz ga tó ság
A) A Tár sa ság nál nem mû kö dik igaz ga tó ság. Az igaz -

ga tó ság nak a Gt.-ben meg ha tá ro zott jo ga it a Gt. 247.  §-a
alap ján a ve zér igaz ga tó gya ko rol ja.
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B) A ve zér igaz ga tó a Tár sa ság gal mun ka vi szony ban
áll, akit a mi nisz ter el nök ne vez ki, és ren del ke zik a mun ka -
vi szo nya meg szün te té sé rõl.”

3. Az Ala pí tó Ok irat 4.1. és 4.2. pont ja az aláb bi ak sze -
rint mó do sul:

„4.1. A Tár sa ság kép vi se le te
A ve zér igaz ga tó, illetve a ve zér igaz ga tó-he lyet te sek

ön ál ló an jo go sul tak a Tár sa sá got kép vi sel ni. A ve zér igaz -
ga tó kép vi se let re jo go sít hat ja fel a Tár sa ság más ve ze tõ ál -
lá sú mun ka vál la ló it. Ez eset ben a Tár sa ság kép vi se le té hez
leg alább két fel jo go sí tott ve ze tõ ál lá sú mun ka vál laló alá -
írá sa szük sé ges.

4.2. A Tár sa ság cég jegy zé se
A Tár sa ság cég jegy zé se úgy tör té nik, hogy a Tár sa ság

elõ nyo mott, illetve nyom ta tott cég ne ve alá
a) a ve zér igaz ga tó, illetve a ve zér igaz ga tó-he lyet te sek

kü lön-kü lön ön ál ló an,
b) a Tár sa ság nak a ve zér igaz ga tó ál tal kép vi se let re

 feljogosított más ve ze tõ ál lá sú mun ka vál la lói kö zül
 ketten-ketten együt te sen
ír ják alá ne vü ket a hi te les cég alá írá si nyi lat ko za tuk nak
meg fele lõen.”

4. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te lé nek nap ján lép ha tály ba.

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

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
pályázati felhívása

Az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té rium, az egyes
köz rend vé del mi bír sá gok ból be fo lyó pénz össze gek fel -
hasz ná lá sá nak cél já ról és el já rá si sza bá lya i ról  szóló
138/1999. (IX. 1.) Korm. ren de let ér tel mé ben, a Tár sa dal -
mi Bûn meg elõ zés Nem ze ti Stra té gi á ja cél ja i nak vég re haj -
tá sá ból szár ma zó, 2007. év ben meg valósítandó fel ada tok -
ról  szóló 1016/2007. (III. 20.) Kor m. ha tá ro zat II/B. fe je -
zet 3. és 4. pont ja i ban a köz te rü le tek rend jé nek fo ko zá sá ra
meg fo gal ma zott cé lok el éré se ér de ké ben

pályázatot hirdet

a köz te rü le ten el kö ve tett jog sér té sek vissza szo rí tá sá ra ké -
szí tett prog ra mok meg valósításának tá mo ga tá sá ra.

1. A pá lyá zat cél ja:

A pá lyá za ti prog ram cél ki tû zé se i ben ki ala kí tott szem -
pon tok kö zött meg kell je le ní te ni a la kos ság élet- és va -

gyon vé del mé nek, biz ton sá gá nak meg te rem té sét, meg szi -
lár dí tá sát szol gá ló in téz ke dé se ket. Tö re ked ni kell a köz te -
rü le ten el kö ve tett jog sér té sek csök ken té sé vel járó, az élet -
mi nõ sé get ja ví tó köz biz ton ság el éré sé re.

Konk rét cél a köz te rü le tek, a pol gá rok elõtt nyit va álló
egyéb te rü le tek biz ton sá gá nak fo ko zá sa, a la kos ság szub -
jek tív biz ton ság ér ze té nek erõ sí té se. Így kü lö nö sen: a köz -
te rü le te ken, tö meg köz le ke dé si esz kö zö kön megnyilvá -
nuló zseb lo pá sok, rab lá sok, al kal mi lo pá sok, ga ráz da, zak -
la tó ma ga tar tá sok, va gyon tár gyak meg ron gá lá sa el le ni ha -
té kony fel lé pés.

A ki dol go zott in téz mé nyes re ak ci ó kat he lyi szin ten kell
vég re haj ta ni, ame lyek a szo ros part ne ri együtt mû kö dés re,
a kö zös ség együt tes fe le lõs ség vál la lá sá ra épül nek.

2. Pá lyá za tot nyújt hat nak be:

– a te le pü lé si ön kor mány za tok (vagy azok ön ál ló jogi
sze mé lyi ség gel ren del ke zõ in téz mé nyei; több cé lú kis tér -
sé gi tár su lá sok);

– a vá ro si (fõ vá ro si ke rü le ti) rend õrkapitányságok
( megyei, bu da pes ti rend õr-fõ ka pi tány sá gok út ján);

– bûn meg elõ zé si te vé keny sé get ala pí tó ok irat alap ján,
valamint a gya kor lat ban tény le ge sen is foly ta tó tár sa dal mi
szer ve ze tek.

3. A pá lyá za ti anyag tar tal mi kel lé kei:

– az adott köz igaz ga tá si egy ség (te le pü lés) köz te rü le -
tén el kö ve tett jog sér té sek kom plex, a he lyi sa já tos ság ra
épü lõ elem zé se, a bûn cse lek mé nyek, sza bály sér té sek
mennyi sé gi és mi nõ sé gi ala ku lá sa 2002–2006. évre vo nat -
ko zó an (ERÜBS ada tok mel lett fel hasz nál ha tók a he lyi
együtt mû kö dõ szer vek adat gyûj té sei is);

– a jog sér té se ket elõ se gí tõ okok és kö rül mé nyek vizs -
gá la ta (meg je le ní té sük szö ve ge sen, ha ren del ke zés re áll
bû nö zé si tér ké pen stb.);

– a köz igaz ga tá si egy ség ben a köz te rü le tek rend jé nek,
biz ton sá gá nak fenn tar tá sá ban együtt mû kö dõ szer vek,
szer ve ze tek pon tos te vé keny sé gi köre, pro fil ja;

– amennyi ben a fõ pá lyá zó tár sa dal mi szerv, az ala pí tó
ok irat mel lett a ve ze tõ tiszt ség vi se lõ nyi lat ko za ta is szük -
sé ges a vég zett bûn meg elõ zé si te vé keny sé gek rõl;

– az együtt mû kö dõ szer vek, szer ve ze tek a pá lyá zat cél -
já nak el éré se ér de ké ben ter ve zett vál la lá sai, te vé keny sé -
gei, valamint együt tes nyi lat ko za tuk a vál lalt rész fel ada -
tok vég re haj tá sá ról;

– a rö vid és/vagy kö zép tá vú (1–3 év) stra té gia rész le tes 
le írá sa, az el éren dõ pon tos cél meg ha tá ro zá sa;

– a prog ram kom mu ni ká ci ós terv e;
– a prog ram rész le tes költ ség ve té si terv e;
– a ki töl tött pá lyá za ti adat lap és az ab ban meg je lölt

mel lék le tek.

4. A pá lyá zat be nyúj tá sá val kap cso la tos egyéb fel té te -
lek, tudni valók:

– A pá lyá zat be nyúj tó ja a prog ram ját kö te le zõ jel leg gel 
csak a má sik két pá lyá za ti part ner együtt mû kö dé sé ben
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hajt hat ja vég re. A kö te le zõ együtt mû kö dés el ma ra dá sa
 automatikus el uta sí tást von maga után.

– Pá lyá za tot csak olyan pá lyá zó nyújt hat be, aki a pá -
lyá zat cél ja i nak meg valósítása ér de ké ben part ne re i vel elõ -
ze tesen együtt mû kö dé si meg ál la po dást kö tött. A meg ál la -
po dás nak rész le tez nie kell a fõ pá lyá zó és az együtt mû kö -
dõk kö zöt ti fe le lõs ség- és mun ka meg osz tást, to váb bá ren -
del kez nie kell a pro jekt for rá sa i ról és a tá mo ga tás el osz tá -
sá ról.

Az együtt mû kö dés to váb bi tag jai le het nek még:
a) ren dé sze ti és egyéb köz igaz ga tá si szer vek, ön kor -

mány za ti szer vek (pl. köz te rü let-fel ügye let, pi ac- és vá sár -
fel ügye let, köz te rü let-fenn tar tó vál la lat, ön kor mány za ti
vagy az zal együtt mû kö dõ gaz da sá gi tár sa sá gok, ok ta tá si
és kul tu rá lis in téz mé nyek stb.),

b) ci vil szer ve ze tek (pl. pol gár õr ség, vá ros- vagy ter mé -
szet vé dõ szer ve zet stb.),

c) gaz da sá gi élet sze rep lõi (gaz da sá gi, tu risz ti kai vál lal -
ko zá sok, pénz in té ze tek, üz let köz pon tok stb.),

d) he lyi és/vagy kör ze ti (re gi o ná lis) mé dia.
– A pá lyá zat be nyúj tá sát köve tõen hi ány pót lás ra nincs

le he tõ ség!
– A rész le tes költ ség ve tés ben sze rep lõ té te lek egy ér tel -

mû en kap cso lód ja nak a pá lyá za ti cé lok hoz, kü lön je löl ve
az ön rész és az igé nyelt tá mo ga tás össze gét.

– Pályá zat ke ze lõ fenn tart ja ma gá nak a jo got, hogy a
pá lyá zat nak csak egyes ré sze it tá mo gat ja (me lyet a tá mo -
ga tá si szer zõ dés ben pon to san meg kell ha tá roz ni), és
annak meg valósításához szük sé ges össze get fo lyó sít ja a
pá lyá zó ré szé re.

– Min den pá lyá zó ér vé nye sen csak egy pá lyá za tot
nyújt hat be, és együtt mû kö dõ ként más szer ve zet ál tal be -
nyúj tott pá lyá zat ban sem sze re pel het.

– A pá lyá zat meg valósítási ha tár ide je: a tá mo ga tá si
szer zõ dés alá írá sát kö ve tõ 1 nap tá ri év.

Bí rá la ti szem pon tok:
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nál elõnyt él vez az a pá lyá zó, aki 

a ki dol go zott prog ram já nak meg valósítása ér de ké ben mi -
nél szé le sebb kör ben von be együtt mû kö dõ part ne re ket és
a pá lyá zat ban fog lalt cé lok, mód sze rek a prob lé ma komp -
lex ke ze lé sét te szik le he tõ vé, illetve a tár sa da lom ne he zen
ak ti vi zál ha tó ré te ge it von ja be együtt mû kö dõ ként.

To váb bi elõny ként ér té ke li a Bí rá ló Bi zott ság, ha egy
ko ráb ban be ve ze tett és iga zol ha tó an ered mé nye sen mû kö -
dõ, de for rás hi á nyos prog ram foly ta tá sát, ki ter jesz té sét,
vagy a bûn meg elõ zés ben tel je sen új sze rû kez de mé nye -
zést, mód szert kí ván meg valósítani.

Ér vény te len a pá lyá zat:
– ha nem az arra jo go sult pá lyá zó nyújt ja be;
– ha a pá lyá zat a meg adott ha tár idõn túl ke rült pos tá -

zás ra;
– ha a ki írás ala ki és tar tal mi kö ve tel mé nye i nek nem fe -

le l meg;
– nem a kö te le zõ együtt mû kö dé sen ke resz tül  valósul

meg.

5. A ren del ke zés re álló ke ret összeg:

85 000 000 Ft, ame lyet az egyes köz rend vé del mi bír sá -
gok ból be fo lyó pénz esz kö zök fel hasz ná lá sá nak cél já ról és
el já rá si sza bá lya i ról  szóló 138/1999. (IX. 1.) Kor m. ren de let
3.  §-ban meg ha tá ro zott elõ irány za ti-fel hasz ná lá si keret -
számlán ren del ke zés re álló összeg ter hé re kell biz to sí ta ni.

Pá lyáz ha tó összeg: mi ni mum 1 000 000 Ft

ma xi mum 5 000 000 Ft

Nyer tes pá lyá za tok szá ma: mi ni mum 17 db

ma xi mum 85 db

Meg kö ve telt sa ját for rás mér té ke a pro jekt brut tó költ -
sé gé nek 15%-a.

Sa ját for rás ként csak a pá lyá zó szám lá val iga zolt
és/vagy el szá molt tény le ges rá for dí tá sai ve he tõk figye -
lembe. A sa ját for rást az együtt mû kö dõ szer ve ze tek kö zö -
sen is biz to sít hat ják.

A tá mo ga tás össze gé bõl ma xi mum 30% for dít ha tó tár -
gyi esz köz be szer zé sé re.

A tá mo ga tás vissza nem té rí ten dõ pénz be li tá mo ga tás,
amely nek fo lyó sí tá sa az egy összeg ben, elõ fi nan szí ro zás
for má já ban tör té nik.

6. Pá lyá zat ke ze lõ:

Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té rium
Ren dé sze ti Fel ügye le ti és El len õr zé si Fõ osz tály, Meg -

elõ zé si és Sta tisz ti kai Osz tály

7. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak mód ja és he lye:

A pá lyá za to kat a pá lyá zat ke ze lõ ál tal köz zé tett for ma -
nyom tat vány fel hasz ná lá sá val kell el ké szí te ni. A pá lyá za -
to kat 3 pél dány ban (1 ere de ti és 2 má so la ti) kell el jut tat ni
az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té rium Ren dé sze ti
Fel ügye le ti és El len õr zé si Fõ osz tály, Meg elõ zé si és Sta -
tisz ti kai Osz tá lyá ra. A pá lyá za ti adat lap és mel lék le tei le -
tölt he tõk www.irm.hu hon lap ról

8. A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak (pos tá ra adá sá nak) ha -
tár ide je:

2007. no vem ber 16., 24.00 óra.

9. Az el bí rá lás ha tár ide je:

2007. de cem ber 5.

10. A nyer tes pá lyá za tot be nyúj tó fél lel a dön tést köve -
tõen az IRM Ren dé sze ti Szak ál lam tit kár sá ga tá mo ga tá si
szer zõ dést köt.

A szer zõ dés meg kö té sé re a fe lek nek a dön tés rõl  szóló
ér te sí tés kéz hez vé te lét kö ve tõ 30 na pon be lül van le he tõ -
sé gük. Amennyi ben a pá lyá zó mu lasz tá sá ból vagy neki
fel ró ha tó ok ból a szer zõ dés meg kö té sé re a meg adott ha tár -
idõn be lül nem ke rül sor, a tá mo ga tá si dön tés ha tá lyát
vesz ti!
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A pá lyá zat be nyúj tá sá nak, ér vé nyes sé ge el bí rá lá sá nak,
a pá lyá zók ki ér te sí té sé nek, valamint a nyer tes pá lyá zók kal 
 való szer zõ dés kö tés nek, to váb bá a pá lyá za ti pro jekt meg -
valósításának, el len õr zé sé nek és el szá mo lá sá nak feltéte -
leit a 138/1999. (IX. 1.) Kor m. ren de let 8–12.  § tartal -
mazza.

11. A pro jekt vég re haj tá sá nak el len õr zé se:

A pá lyá zat ke ze lõ jo go sult a pro jekt vég re haj tá sá nak
bár mely fá zi sá ban elõ ze tes be je len tés alap ján annak el len -
õr zé sé re.

A pá lyá zó kö te les a pro jekt vég re haj tá sát kö ve tõ 30 na -
pon be lül rész le tes szak mai és pénz ügyi be szá mo lót ké szí -
te ni és azt el jut tat ni a pá lyá zat ke ze lõ höz.

A pá lyá za to kat az aláb bi cím re kell meg kül de ni:

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
Rendészeti Felügyeleti és Ellenõrzési Fõosztály

Megelõzési és Statisztikai Osztály
Postacím: 1363 Budapest, Postafiók 54

(Csak postai úton benyújtott pályázatok kerülnek
elbírálásra!)

(A borítékra kérjük ráírni: „KÖZTERÜLET
PÁLYÁZAT”)

To váb bi in for má ci ók az aláb bi te le fon szá mo kon kér he tõk:
dr. Bé nyi né Cse re pi Má ria: 441-1735, 12-212
dr. Dió sze gi Gá bor: 999-4843, 14-268

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
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A Ma gyar Köz lönyt szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság
 elnöke: Gi lyán György. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon: 266-6567.
In for má ció: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2007. évi éves elõ fi ze té si díj: 99 792 Ft. Egy pél dány ára: 210 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +189 Ft.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.

HU ISSN 0076—2407

07.3400 – Nyom ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.

Tisz telt Elõ fi ze tõk!

Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy a ki adónk ter jesz té sé ben le võ la pok ra és elekt ro ni kus ki ad vá nyok ra szó ló elõ fi ze té sü ket fo lya ma tos nak
te kint jük. Csak ak kor kell vál to zást be je len te ni ük a 2008. év re vo nat ko zó elõ fi ze tés re, ha a pél dány szá mot, eset leg a cím lis tát
 módosítják, vagy új lap ra sze ret né nek elõ fi zet ni (pon tos szál lí tá si, név- és ut ca cím-meg je lö lés sel). Az eset le ges mó do sí tást szí ves ked -
je nek le vél ben vagy fa xon meg kül de ni. Fel hív juk  szí ves fi gyel mü ket, hogy a lap szál lí tás ról ki zá ró lag az elõ fi ze té si díj be ér ke zé sét
kö ve tõ en in téz ke dünk. Fon tos, hogy az elõ fi ze té si dí ja kat a meg adott 10300002-20377199-70213285 sz. szám lá ra utal ják, il let ve
a ki adó ál tal ki kül dött kész pénz-át uta lá si meg bí zá son fi zes sék be.
Kész pén zes be fi ze tés ki zá ró lag a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ügy fél szol gá la tán (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.) le het sé ges. (Le vél -
cím: Ma gyar  Hivatalos  Közlönykiadó, 1394 Bu da pest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2008. évi elõ fi ze té si dí jak
(Az árak az áfát tar tal maz zák.)

Ma gyar Köz löny 121 212 Ft/év
Ha tá ro za tok Tá ra 26 460 Ft/év
Ön kor mány za tok Köz lö nye 6 552 Ft/év
Az Alkot mány bíró ság Ha tá ro za tai 22 428 Ft/év
Bá nyá sza ti Köz löny 5 544 Ft/év
Bel ügyi Köz löny 29 232 Ft/év
Egész ség biz to sí tá si Köz löny 25 452 Ft/év
Egész ség ügyi Köz löny 31 752 Ft/év
El len õr zé si Fi gye lõ 4 284 Ft/év
Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Ér te sí tõ 21 924 Ft/év
Gaz da sá gi Köz löny 26 964 Ft/év
Hír köz lé si Ér te sí tõ 7 560 Ft/év
Hon vé del mi Köz löny 21 420 Ft/év
Igaz ság ügyi Köz löny 18 900 Ft/év
Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Ér te sí tõ 17 388 Ft/év

Köz le ke dé si Ér te sí tõ 28 476 Ft/év
Kul tu rá lis Köz löny 21 672 Ft/év
Kül gaz da sá gi Ér te sí tõ 23 940 Ft/év
Mun ka ügyi Köz löny 17 640 Ft/év
Ok ta tá si Köz löny 25 200 Ft/év
Pénz ügyi Köz löny 35 028 Ft/év
Sport ér te sí tõ 6 048 Ft/év
Sta tisz ti kai Köz löny 15 120 Ft/év
Szo ci á lis Köz löny 17 892 Ft/év
Tu risz ti kai Ér te sí tõ 14 112 Ft/év
Ügyész sé gi Köz löny 7 560 Ft/év
Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Hír le ve le 6 048 Ft/év
Pénz ügyi Szem le 22 680 Ft/év
L'u do vé no viny 5 796 Ft/év
Ne ue Ze i tung 5 544 Ft/év

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
ha tá lyos jog sza bá lyok hi va ta los szá mí tó gé pes gyûj te mé nyé nek 2008. évi éves elõ fi ze té si dí jai:

(Ára ink a 20%-os áfát tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 97 200 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 171 600 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 216 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 351 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 459 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 780 000 Ft

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Eu ró pai Unió Jog sza bá lyai gyûj te mé nyé nek 2008. évi éves elõ fi ze té si dí ja

(Ára ink a 20%-os áfát tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 86 400 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 156 000 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 192 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 312 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 408 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 708 000 Ft

Fa csi mi le Ma gyar Köz löny. A hi va ta los la p 2007-es év fo lya ma je le nik meg CD-n az ere de ti kül alak meg õr zé sé vel, de könnyen ke zel he tõ en. Ára: 18 480 Ft + áfa.
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2008. évi elõ fi ze té si ára ink ra



Személyi rész

SZEMÉLYÜGYI HÍREK

Az Állami Számvevõszék
személyügyi hírei

Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevõszék elnöke

Fülöppné Nagy Mariannát az Államháztartás Központi
Szintjét Ellenõrzõ Igazgatóság számvevõjévé nevezte ki
2007. október 1-jétõl.

A Legfõbb Ügyészség
személyügyi hírei

Kinevezések, elõléptetések

A legfõbb ügyész kinevezte

dr. Hegedûs Antal ezredes mb. vezetõ ügyészt vezetõ
ügyésszé a Budapesti Katonai Ügyészségen; egyidejûleg a
Magyar Köztársaság elnöke dandártábornokká nevezte ki,

dr. Lele András alezredes mb. vezetõ ügyészt vezetõ
ügyésszé a Szegedi Katonai Ügyészségen; egyidejûleg a
honvédelmi miniszter ezredessé léptette elõ,

Vogel Lászlóné dr. címzetes fellebbviteli fõügyészségi
ügyész, mb. Pest megyei fõügyész-helyettest szolgálati he-
lyén a magánjogi és közigazgatási jogi szakágat irányító
fõügyész-helyettessé;

dr. Pintér István Szolnoki Városi Ügyészségen szolgá-
latot teljesítõ fõügyészségi ügyészt szolgálati helyén veze-
tõ-helyettes ügyésszé;

dr. Keller György Károly Nyíregyházi Városi Ügyész-
ségen szolgálatot teljesítõ fõügyészségi ügyészt szolgálati
helyén csoportvezetõ ügyésszé;

dr. Gyõri György, dr. Kerényi Kriszta Júlia, dr. Péceli
Ádám, dr. Pózna Viktória, dr. Reisz Mónika, dr. Szen-
tes-Mabda Katalin Dóra, dr. Tóth-Juhász Zsuzsanna,
dr. Varga Gergely, dr. Vígh Attila budapesti kerületi
ügyészségi titkárokat budapesti kerületi ügyészséghez,

dr. Nemesánszky Gábort a Székesfehérvári Városi
Ügyészséghez ügyésszé;

dr. Hangay Melinda gyöngyösi városi ügyészségi fo-
galmazót szolgálati helyén ügyészségi titkárrá;

dr. Andréka Zoltán Pált, dr. Barna Károlyt, dr. Máté
Angélát, dr. Simon Richárdot, dr. Sipka Juditot, dr. Tóth
Zsanettet, dr. Vörös Erikát budapesti kerületi ügyész-
séghez,

dr. Rádó Zsófiát a Kazincbarcikai,
dr. Székely György Lászlót a Miskolci,
dr. Kovács Ditta Piroskát a Hódmezõvásárhelyi,
dr. Bakai Katalint a Dunaújvárosi,
dr. Reszler Balázs Jánost a Székesfehérvári,
dr. Erhardt Attilát a Soproni,
dr. Arató Gábort, dr. Bana Dávidot a Szolnoki,
dr. Burus Renátát a Tatabányai,
dr. Kereszthegyi Diánát a Kaposvári,
dr. Jeney Ferencet a Vásárosnaményi,
dr. Kalla Rékát a Nyíregyházi,
dr. Szarka Anitát a Fehérgyarmati,
dr. Kovács Pétert a Paksi,
dr. Páli Péter Józsefet a Tamási Városi Ügyészséghez

fogalmazóvá.

Áthelyezések

A legfõbb ügyész áthelyezte

dr. Fazekas Géza Békés megyei fõügyészségi csoport-
vezetõ ügyészt a Központi Nyomozó Fõügyészséghez fõ-
ügyészségi ügyészi munkakörbe.

A Baranya megyei fõügyész áthelyezte

Waldné dr. Katona Gabriella pécsi városi ügyészségi
ügyészt a Komlói Városi Ügyészséghez.

A Veszprém megyei fõügyész áthelyezte

dr. Orbándi Zita pápai városi ügyészségi fogalmazót a
Veszprémi Városi Ügyészséghez.
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Megbízás

A legfõbb ügyész megbízta

dr. Fejes Zoltánné fõvárosi fõügyészségi ügyészt szol-
gálati helyén a csoportvezetõ ügyészi feladatok ellá-
tásával.

Kirendelés, megbízás

A legfõbb ügyész kirendelte

dr. Szalóki Zoltán fõvárosi fõügyészségi ügyészt a Bu-
dapesti XIV. és XVI. Kerületi Ügyészséghez és egyidejû-
leg megbízta a vezetõ ügyészi feladatok ellátásával.

Szolgálativiszony-megszûnések

Szolgálati viszonya megszûnt

dr. Kozma Ildikó fõvárosi fõügyészségi ügyésznek,
dr. Gyõri Melinda budapesti V. és XIII. kerületi ügyész-

ségi ügyésznek,
Egri Lászlóné dr. budakörnyéki ügyészségi ügyésznek

2007. augusztus 31. napjával,

dr. Dananay Csaba Miskolci Városi Ügyészségen szol-
gálatot teljesítõ fõügyészségi ügyésznek 2007. szeptember
9. napjával.

ÁLLÁSPÁLYÁZATOK

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatalának elnöke

pályázatot hirdet
a Hatósági és Felügyeleti fõosztályának

Személyiadat- és Lakcímnyilvántartási osztálya
ügyfélszolgálati ügyintézõi munkakörének

betöltésére

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala elnöke a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) 10. § (1) bekezdése alap-
ján pályázatot ír ki a Hatósági és Felügyeleti fõosztályának

Személyiadat- és Lakcím-nyilvántartási osztálya ügyfél-
szolgálati ügyintézõi munkakörének betöltésére az alábbi
feltételekkel:

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.

(II. 3.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 130. pontjában az
ügyintézõ II-es besorolási osztályra vonatkozóan megje-
lölt középiskolai végzettségek valamelyikének megléte,

– OKJ szerinti: nyilvántartási és okmány-ügyintézõi
szakképesítés, vagy

– anyakönyvi szakvizsga,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret (Word és

Excel).

Elõnyt jelent:
– közigazgatási alapvizsga megléte,
– népesség-nyilvántartási vagy okmány-ügyintézõi te-

rületen szerzett tapasztalat.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó fényképes szakmai önéletrajzát,
– végzettséget igazoló dokumentumok, valamint nyelv-

vizsgáit igazoló okiratok fénymásolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy:

= az állás betöltésénél összeférhetetlenséget ered-
ményezõ körülmény nem áll fenn, illetve azokat a
kinevezése idõpontjáig megszünteti,

= a kinevezést megelõzõ egészségügyi alkalmas-
ságát igazoló üzemorvosi vizsgálatnak aláveti
magát,

= a pályázatát az elbírálásban részt vevõ személyek
megismerjék.

A Személyiadat- és Lakcím-nyilvántartási osztály ügy-
félszolgálati ügyintézõjének feladatkörét képezi:

– a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ
személyek nyilvántartásba vételével összefüggõ feladatok
ellátása, külföldön bekövetkezett elhalálozásuk és névvál-
tozásuk adatainak nyilvántartásba vétele,

– ügyviteli, iratkezelési feladatok ellátása,
– tájékoztatás nyújtása az érdeklõdõ ügyfelek számára.

A foglalkoztatás körülményei, illetmény és juttatások:
Az ügyfélszolgálati ügyintézõ jogállására, illetményére

és juttatásaira a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. tv. (Ktv.), valamint a Közigazgatási és Elektro-
nikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Közszolgálati
szabályzatában foglaltak az irányadóak. A kinevezés hatá-
rozatlan idõre szól.
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A pályázat benyújtása:
A pályázatot elektronikus úton a szemelyzeti.foosz-

taly@mail.ahiv.hu e-mail címre, vagy postán a Közigaz-
gatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hiva-
tala Személyzeti és Munkaügyi fõosztályának – 1450 Bu-
dapest, Pf. 81 – címezve lehet benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje:

2007. október 27.

A pályázatot kísérõ levélben kérjük feltüntetni: „Sze-
mélyiadat- és Lakcím-nyilvántartási osztály ügyfélszolgá-
lati ügyintézõi pályázat”.

A pályázat elbírálásának rendje:
– a pályázatot a Közigazgatási és Elektronikus Köz-

szolgáltatások Központi Hivatala elnöke bírálja el,
– a döntésrõl a pályázót legkésõbb 8 napon belül írás-

ban értesítjük.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2007. novem-
ber 12.

Az állás betöltésének várható idõpontja legkorábban: a
pályázat elbírálását követõen azonnal.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ
a 456-6547-es telefonszámon kérhetõ.

A Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság
Gazdasági Igazgatóság Kontrolling osztálya

pályázatot ír ki
kontroller munkakör betöltésére

Feladat:
– rendszeres kontrollingbeszámolók készítése,
– kontrollingrendszer-adminisztrátori funkciók ellátása,
– költséghelykódok karbantartása,
– kapcsolattartás az intézmény szervezeti egységeivel,
– számviteli/könyvelési standardok felügyelete,
– referens munkájának segítése, felügyelete.

Pályázati feltételek:
– szakirányú felsõfokú végzettség,
– rendszerszintû informatikai tudás, MS Excel magas

szintû ismerete (a Forrás SQL program ismerete elõnyt
jelent),

– számviteli, kontrolling területen, költségvetési intéz-
ményben szerzett gyakorlat elõnyt jelent,

– önálló, precíz munkavégzés, proaktivitás, együttmû-
ködõ, csapatjátékos.

A pályázathoz csatolni kell:
– fényképes szakmai önéletrajzot,

– a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy pá-
lyázati anyagát az elbírálásában részt vevõk megismer-
hetik.

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

A pályázatot Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság,
1357 Budapest, Pf. 2 címére kérjük benyújtani.

A borítékon kérjük tüntesse fel: „Pályázat kontroller
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.

A Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság
Gazdasági Igazgatóság Kontrolling osztálya

pályázatot ír ki
kontrolling asszisztensi munkakör betöltésére

Feladat:
– adatrögzítés,
– adatszolgáltatások elõkészítése,
– statisztikák és egyéb kimutatások készítésében aktív

részvétel,
– ad-hoc elemzésekben való segítségnyújtás, belsõ

adatszolgáltatás.

Pályázati feltételek:
– középfokú végzettség,
– felhasználói szintû informatikai tudás (MS Office),

a Forrás SQL program ismerete elõnyt jelent,
– mérlegképes könyvelõi, gazdasági területen szerzett

felsõfokú szakképesítés, számviteli ismeret vagy gyakor-
lat elõnyt jelent,

– önálló, precíz munkavégzés, proaktivitás, együttmû-
ködõ, csapatjátékos.

A pályázathoz csatolni kell:
– fényképes szakmai önéletrajzot,
– a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy pá-

lyázati anyagát az elbírálásában részt vevõk megismer-
hetik.

Illetmény, valamint az egyéb juttatások megállapítása
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény és végrehajtási rendeletei, valamint a fõigazgató-
ság szabályzataiban rögzítettek alapján történik.
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A pályázatot Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság,
1357 Budapest, Pf. 2 címére kérjük benyújtani.

A borítékon kérjük tüntesse fel: „Pályázat kontrolling
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.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
pályázatot hirdet

a Salgótarján Megyei Jogú Város
Egészségügyi-Szociális Központ
(3100 Salgótarján, Füleki út 41.)

igazgatói álláshelyének betöltésére

Az intézmény fõbb tevékenységi köre:

Szociális és gyermekjóléti ellátások:
– étkeztetés,
– gyermekek napközbeni ellátása,
– hajléktalanok átmeneti ellátása,
– fogyatékosok nappali ellátása,
– adósságkezelés.

Egészségügyi ellátás:
– iskola-egészségügyi feladatok megszervezése,
– védõnõi feladatok ellátása,
– anyatejgyûjtõ állomás mûködtetése,
– háziorvosi, házi gyermekorvosi körzet mûködtetése,
– fogorvosi ügyelet mûködtetése.

Egyéb feladatok:
– segélykifizetés, illetve abban közremûködés,
– pénzügyi, könyvviteli feladatok.

Pályázati feltételek:
– a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmé-

nyek szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló
1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklet 9. pont-
ja szerinti szakirányú felsõfokú szakképzettség,

– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú
szakmai képesítést igénylõ, a szociális ellátás területén
végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– szociális szakvizsga,
– büntetlen elõélet.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– a szociális területen szerzett magasabb vezetõi vagy

vezetõi gyakorlat,
– szociális menedzseri végzettség,
– egészségügyi végzettség, illetve közgazdasági, pénz-

ügyi végzettség megléte,
– idegen nyelv ismerete.

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

ványt,
– a végzettséget, képesítést igazoló okiratok közjegyzõ

által hitelesített másolatát,
– a szociálisszakvizsga-bizonyítvány közjegyzõ által

hitelesített másolatát,
– a szakmai gyakorlatot igazoló hiteles okmányt, illet-

ve annak közjegyzõ által hitelesített másolatát,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szak-

mai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel.

A vezetõi megbízás idõtartama: 5 év.
A megbízás kezdõ napja: 2008. január 1.
A megbízás megszûnésének idõpontja: 2013. január 1.
Juttatások: illetmény a közalkalmazottak jogállásáról

szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján; magasabb veze-
tõi pótlék a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti
és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról
szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet szabályai
szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Szociális Köz-
lönyben történõ megjelenést (2007. szeptember 28.) kö-
vetõ naptól számított 30. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyúj-
tásának határidejét követõen 60 napon belül.

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot egy pél-
dányban, zárt borítékban kell benyújtani. A borítékon fel
kell tüntetni: „Igazgatói pályázat”.

A pályázat benyújtásának helye: Salgótarján Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészség-
ügyi Iroda, 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

A pályázattal kapcsolatos bõvebb felvilágosítás a 06
(32) 311-057-es telefonszámon kérhetõ.

A pályázat elbírálásának eredményérõl a pályázók írás-
ban értesítést kapnak.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
pályázatot hirdet

a Csarnok- és Piacigazgatóság
igazgató elnevezésû magasabb vezetõi állás

betöltésére

Az intézmény feladata:
– az üzemeltetéssel, fenntartással, mûködtetéssel, beru-

házással, felújítással, a vagyon használatával és hasznosí-
tásával kapcsolatos teendõk ellátása,

– a munkaerõvel való gazdálkodás,
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– a vásárokról és a piacokról szóló 35/1995. (IV. 5.)
Korm. rendeletben és az ehhez kapcsolódó jogszabályok
által elõírt feladatok végrehajtása.

Az igazgatói állás betöltésének feltételei:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– felsõfokú iskolai végzettség (elsõsorban igazga-

tásszervezõi vagy közgazdasági végzettség),
– szakirányú képesítés,
– legalább 5 év hasonló területen szerzett gyakorlat.

A pályázathoz mellékelni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– a költségvetési szerv vezetésére vonatkozó elképze-

léseit,
– iskolai végzettséget, illetve egyéb képesítést igazoló

okirat hiteles másolatát.

A vezetõi megbízás kezdete: 2008. január 1.
A vezetõi megbízás idõtartama: határozatlan idejû.
Juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.

évi XXXIII. törvény alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Érte-
sítõben történõ megjelenést követõ 20. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: 2007. november 30.
A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot szemé-

lyesen vagy postai úton, zárt borítékban Székyné dr. Sztré-
mi Melinda polgármesternek címezve kell benyújtani.

A borítékon fel kell tüntetni: „Csarnok- és Piacigazga-
tóság pályázat”.

A pályázat benyújtásának helye: Salgótarján Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Titkár-
ság, Városháza, 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. I. eme-
let 113.

A pályázattal kapcsolatos bõvebb felvilágosítás a sze-
mélyzeti referenseknél 06 (32) 422-394-es telefonszámon
kérhetõ.

A pályázat elbírálásának eredményérõl a pályázók írás-
ban értesítést kapnak.

Záhony Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
nyugdíjazás folytán megüresedõ

körjegyzõségi feladatokat is ellátó
városi jegyzõi állás betöltésére

Záhony Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
Hivatalánál a városi jegyzõi álláshely betöltése, valamint
Zsurk és Gyõröcske községek vonatkozásában a körjegy-

zõségi feladatellátás a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvényben és a köztisztviselõk jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXIII. törvényben foglaltak alapján
kerül meghatározásra.

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

doktori képesítés,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
– legalább kettõéves közigazgatási gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó személyi adatait,
– részletes szakmai önéletrajzát, vezetõi, szakmai el-

képzeléseit,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az elõírt képesítést tartalmazó okiratok másolatait.

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a
köztisztviselõket megilletõ szociális, jóléti, kulturális és
egészségügyi juttatásokról szóló helyi önkormányzati ren-
delet és az egységes közszolgálati szabályzat alapján tör-
ténik.

Az álláshely legkorábban 2007. december 1. napján
tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2007. november 15.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyúj-
tására meghatározott határidõt követõ elsõ képviselõ-tes-
tületi ülés.

A pályázatot zárt borítékban Záhony város polgármes-
teréhez címezve (4625 Záhony, Ady Endre út 35.) kell be-
nyújtani „Pályázat jegyzõi álláshelyre” felirattal ellátva.

A jegyzõi pályázatok felbontására a pályázati határidõ
lejártát követõ elsõ munkanapon kerül sor. A pályázatok
felbontására és véleményezésére a képviselõ-testület bi-
zottságot hoz létre. A bizottság feladata a pályázatok vizs-
gálata abból a szempontból, hogy az a pályázati kiírás fel-
tételeinek megfelel-e. Ezt követõen a bizottság a pályáza-
tokat véleményezi és véleményét a pályázati határidõ le-
jártát követõ elsõ testületi ülésen köteles a képviselõ-testü-
let elé terjeszteni.
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Lövõ Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

a Családsegítõ, Gyermekjóléti és Támogató Szolgálat
(9461 Lövõ, Fõ utca 32.)

intézményvezetõi álláshelyének betöltésére

Ellátandó feladatkörébe tartozik: családsegítõ szolgálat,
gyermekjóléti szolgálat, támogató szolgálat.

Az intézmény vezetõjének az intézmény vezetésén kí-
vül valamely szakmai egység vezetését is el kell látnia.

Pályázati feltételek:
– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklet

3. pontja szerinti szakirányú szakképzettség, illetve a
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet 1. pont-
ja alapján elõírt képesítés,

– legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság.

Elõnyt jelent:
– vezetõi gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szak-

mai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,
– képesítést igazoló okirat hivatalos másolatát,
– erkölcsi bizonyítványt.

A megbízás idõtartama: 5 év.
A megbízás kezdete: 2008. január 1.
Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.

évi XXXIII. törvény szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Érte-
sítõben történõ megjelenéstõl számított 15. nap.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot
postai úton vagy személyesen, Lövõ község polgármeste-
rének címezve (9461 Lövõ, Fõ u. 181.) kell benyújtani.

A borítékra kérjük ráírni: „Intézményvezetõi pályázat”.

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

Tájékoztatás a fenti címen, illetve a (99) 533-550-es te-
lefonszámon kérhetõ.

Nagybörzsöny Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot ír ki
jegyzõi álláshely betöltésére

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 köz-
igazgatási szakvizsga egy éven belüli megszerzése,

– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.

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

korlat,
– számítógép-kezelõi ismeretek.

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 adják.

A munkakör – a pályázat elnyerése után – azonnal be-
tölthetõ. A kinevezés határozatlan idõre szól.

A pályázatot zárt borítékban Nagybörzsöny község pol-
gármesteréhez (2634 Nagybörzsöny, Rákóczi u. 2.) cí-
mezve, „Pályázat jegyzõi munkakörre” jeligével ellátva
kell benyújtani.

Érdeklõdni Grósz Tiborné alpolgármesternél a (27)
378-025-ös telefonszámon lehet.

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

A pályázatelbírálás határideje: a pályázat elbírálásáról
Nagybörzsöny Község Önkormányzatának Képviselõ-
testülete a pályázatbenyújtási határidõt követõ legköze-
lebbi ülésén dönt. A pályázat elbírálását követõ 8 napon
belül a pályázatok egyidejû visszaküldésével minden pá-
lyázó írásbeli értesítést kap.
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Nagybörzsöny Község Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

pénzügyi ügyintézõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– I. besorolási osztályban: egyetemi vagy fõiskolai

szintû közgazdasági felsõoktatásban szerzett szakkép-
zettség,

– II. besorolási osztályban: középiskolai végzettség és
közgazdasági szakképzettség vagy pénzügyi-számviteli
szakképesítés; középiskolai végzettség és az OKJ szerint:
gazdasági elemzõ-szakstatisztikai ügyintézõ, banki ügyin-
tézõ, számítógép-kezelõi és számítástechnikai szoftver-
üzemeltetõi szakképesítés.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– I. besorolási osztályhoz kapcsolódó szakképzettség,

illetve egyetemi vagy fõiskolai szintû tanulmányok foly-
tatása,

– hasonló munkakörben szerzett gyakorlat,
– közigazgatási alapvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Ellátandó munkakör: pénzügyi igazgatási gazdálkodási
feladatok ellátása.

Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben, a közszolgálati
szabályban foglaltak és megegyezés szerint.

A munkáltató eredményes pályázat esetén a kinevezés-
kor 6 hónapos próbaidõt köt ki.

A pályázatok benyújtásának határideje: a Hivatalos Ér-
tesítõben való megjelenéstõl számított 15. nap.

A pályázatot zárt borítékban Nagybörzsöny Község Ön-
kormányzatának jegyzõjéhez kell benyújtani. Cím: 2634
Nagybörzsöny, Rákóczi u. 2. A borítékra kérjük ráírni:
„Pályázat pénzügyi ügyintézõi munkakör betöltésére”.

A pályázat elbírálása a benyújtási határidõ lejárát kö-
vetõ 15 napon belül történik.

Az állás a pályázatok elbírálását követõen azonnal be-
tölthetõ.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: Grósz Ti-
borné alpolgármesternél a (27) 378-025-ös telefonszámon.

A Fõvárosi Földhivatal
(1051 Budapest, Sas utca 19.)

pályázatot hirdet
belsõ ellenõrzési feladatkör ellátására

A belsõ ellenõr fõbb feladatai:
Ellátja a Fõvárosi Földhivatal belsõ ellenõrzését, és el-

lenõrzést végez a felügyelete alá tartozó körzeti földhiva-
taloknál.

Feladata:
a) vizsgálni és értékelni a folyamatba épített, elõzetes és

utólagos vezetõi ellenõrzési rendszerek kiépítésének, mû-
ködésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való meg-
felelését,

b) vizsgálni és értékelni a pénzügyi irányítási és ellenõr-
zési rendszerek mûködésének gazdaságosságát, hatékony-
ságát és eredményességét,

c) vizsgálni a rendelkezésére álló erõforrásokkal való
gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, vala-
mint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát,

d) a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapítá-
sokat és ajánlásokat tenni, valamint elemzéseket, értékelé-
seket készíteni a költségvetési szerv vezetõje számára a
költségvetési szerv mûködése eredményességének növelé-
se, valamint a folyamatba épített, elõzetes és utólagos ve-
zetõi ellenõrzési, és a belsõ ellenõrzési rendszerek, a belsõ
kontrollok javítása, továbbfejlesztése érdekében,

e) ajánlásokat és javaslatokat megfogalmazni a kocká-
zati tényezõk, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölé-
se vagy csökkentése, valamint a szabálytalanságok meg-
elõzése, illetve feltárása érdekében,

f) nyomon követni az ellenõrzési jelentések alapján
megtett intézkedéseket,

g) elvégezni a belsõ ellenõrzési tevékenység minõségér-
tékelését,

h) a költségvetési szerven belül a nemzetközi belsõ el-
lenõrzési standardok és a belsõ ellenõrzési kézikönyvben
rögzítettek szerint tanácsadási tevékenységet ellátni,

i) ellátni a jogszabályokban a belsõ ellenõrzési vezetõ
számára meghatározott feladatokat.

A belsõ ellenõr megbízása – köztisztviselõi kinevezés-
sel, I. besorolási osztályba sorolással – határozatlan idõre
szól. A belsõ ellenõrt a földmûvelésügyi és vidékfejleszté-
si miniszter a hivatalvezetõ javaslatára bízza meg és menti
fel. A további munkáltatói és irányítási jogokat a hivatal-
vezetõ gyakorolja. Illetményének és juttatásainak megál-
lapítása a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvényben (Ktv.) és az Egységes Közszolgálati
Szabályzatban meghatározottak szerint történik.

A munkakör betöltõje – a Ktv.-ben meghatározottak
szerint – vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
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– cselekvõképesség,
– foglalkozás-egészségügyi alkalmasság,
– Magyarországon szerzett, vagy ilyennek elismert

szakirányú felsõfokú (elsõsorban közgazdasági) iskolai
végzettség, valamint legalább kétéves munkaviszony
(köztisztviselõi, illetve közalkalmazotti jogviszony, hiva-
tásos állományú szolgálati viszony) megléte ellenõrzési,
költségvetési, pénzügyi vagy számviteli munkakörben.

Elõnyt jelent:
– jogász vagy jogi szakokleveles közgazdász végzett-

ség; okleveles pénzügyi revizori, pénzügyi-számviteli
szakellenõri, okleveles könyvvizsgálói, költségvetési el-
lenõri, mérlegképes könyvelõi, közigazgatási gazdálko-
dási és ellenõrzési szakértõ képesítés,

– közigazgatási vagy jogi szakvizsga.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a pályázó szakmai életútját bemutató önéletrajzot a

korábbi munkahelyek és munkakörök feltüntetésével,
– a munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai elkép-

zelések rövid leírását,
– a feltételeknek való megfelelés igazolását (pl. iskolai

végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okira-
tok másolatát).

Az állás a pályázatok elbírálása után, a munkakörre vo-
natkozó feltételek teljesítését követõen azonnal betölthetõ.

A pályázatot a Belügyi Közlönyben történõ megjelenés-
tõl (2007. szeptember 20.) számított 30 napon belül kell
benyújtani a Fõvárosi Földhivatal Személyügyi osztá-
lyára, „Belsõ ellenõri pályázat” megjelöléssel.

A pályázatok elbírálására a beérkezési határidõt követõ
30 napon belül kerül sor. A pályázatokat a Ktv.-ben meg-
határozott módon kezeljük, az elbírálás eredményérõl a
pályázók írásban kapnak értesítést.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad: Borsay
Tamás személyügyi osztályvezetõ, telefon: 354-2978.

Ajka Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
(8400 Ajka, Szabadság tér 12.)

pályázatot hirdet
Ajka Város Polgármesteri Hivatalánál

aljegyzõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– egyetem állam- és jogtudományi karán szerzett jogi

végzettség,
– legalább 10 év helyi önkormányzati közigazgatási

gyakorlat,
– legalább 5 év közigazgatási vezetõi gyakorlat,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,

– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– összeférhetetlenség hiánya,
– magyar állampolgárság.

A munkakör tartalma: a többször módosított 1990. évi
LXV. törvény 36. §-ában foglaltak szerint azzal, hogy az
aljegyzõ önálló szervezeti egység vezetésével is megbíz-
ható.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– a munkakör ellátására vonatkozó elképzeléseket,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljá-

rásban részt vevõk megismerhetik.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a szakirányú képesítésrõl szóló okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Illetmény a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény
figyelembevételével, megállapodás szerint.

A pályázatot 2008. február 28-ig beérkezõen dr. Jáger
László jegyzõhöz (8400 Ajka, Szabadság tér 12.) lehet be-
nyújtani. További felvilágosítás is itt kérhetõ, telefon: (88)
521-102.

A pályázatok elbírálására a benyújtási határidõt követõ
képviselõ-testületi ülésen kerül sor.

A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakört teljes
munkaidõben kell ellátni. A munkakör a pályázat elbírálá-
sát követõen azonnal betölthetõ.

Kisvárda Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
Kisvárda Város Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság

parancsnoki beosztására

A kiíró szerv megnevezése, székhelye: Kisvárda Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete, 4600 Kisvárda,
Szent László u. 7–11.

A hivatásos szolgálati viszony létesítésének általános
feltételei:

– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– hivatásos tûzoltótiszti állományviszony fennállása,
– iskolai végzettség, képzettség: a belügyminiszter irá-

nyítása alá tartozó szervek és az önkormányzati tûzoltóság
szolgálati viszonyban álló tagjaival kapcsolatos hivatásos
beosztások meghatározásáról szóló 11/1997. (II. 18.) BM
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rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott végzettség,
vagy annak hiányában elõírt határidõre történõ elvégzésé-
nek vállalása,

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat,
– legalább 5 éves vezetõi gyakorlat (osztályvezetõ),
– a parancsnoki beosztáshoz szükséges egészségi, pszi-

chikai, fizikai alkalmasság [a 21/2000. (VIII. 23.) BM–
IM–TNM együttes rendelet 2. sz. függeléke II. kategóriára
való alkalmasság],

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása,
– amennyiben nem Kisvárdán vagy annak vonzáskör-

zetében lakik, vállalnia kell a helyi vagy környékbeli lete-
lepedést.

A betöltendõ beosztás ideje: határozatlan idejû.
Betölthetõ: 2007. november 1.
A betöltendõ munkakör, beosztás megnevezése: Kis-

várda Város Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság pa-
rancsnoka.

Díjazás: a fegyveres szervek hivatásos állományú tagja-
inak szolgálati viszonyáról szóló, többször módosított
1996. évi XLIII. tv., valamint a törvény végrehajtá-
sára kiadott Korm. és BM rendeletben foglaltak szerint.

A munkakör betöltéséhez szolgálati lakás nem áll ren-
delkezésre.

Szolgálati hely címe: 4600 Kisvárda, Mátyás kir. út 109.

A beosztással járó feladatok rövid leírása: az önálló gaz-
dálkodási jogkörrel rendelkezõ Önkormányzati Tûzoltó-
ság mûködtetésével, vezetésével, irányításával kapcsola-
tos vezetõi feladatok végzése.

Elõnyt jelentõ körülmények:
– angol-, németnyelv-ismeret, középfokú nyelvvizsga-

bizonyítvány,
– közigazgatási (államigazgatási) ismeret,
– legalább ,,B” kategóriás jogosítvány,
– felhasználói szintû számítástechnikai ismeret,
– készenléti egységgel rendelkezõ hivatásos önkor-

mányzati tûzoltóságon a parancsnok által felügyelt mun-
katerületek beosztásaiban szerzett szakmai tapasztalat.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a pályázó személyi adatait is tartalmazó szakmai ön-

életrajzot,
– a parancsnoki beosztással kapcsolatos vezetõi, szak-

mai programot,
– végzettséget, képzettséget igazoló okiratot, vagy

azok hiteles másolatát, a speciális rendészeti végzettség
hiányában a tanfolyamok elõírt határidõre – rendészeti
szakvizsga megszerzése a megkezdéstõl számított egy
éven belül, ezt követõen rendészeti vezetõvé és rendészeti
mestervezetõvé képzés kettõ, illetve négy éven belüli tel-
jesítése – történõ elvégzésérõl szóló nyilatkozatot,

– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-
nyítványt,

– igazolást a hivatásos tûzoltóállományban töltött idõ-
rõl és a meglévõ vezetõi gyakorlatról,

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

– az egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmasságot
igazoló okirat másolatát.

A pályázat benyújtásának helye, ideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést (2007. szeptember 20.) kö-
vetõ 30. nap, Kisvárda város polgármestere címére zárt bo-
rítékban, 4600 Kisvárda, Szent László u. 7–11. A borítékra
rá kell írni: „Pályázat tûzoltóparancsnoki beosztásra”.

Az elbírálás várható idõpontja: a pályázati határidõ le-
jártát követõ elsõ képviselõ-testületi ülés.

A pályázattal kapcsolatosan felvilágosítást ad: Lénárt
Andrásné aljegyzõ, Kisvárda, Szent László u. 7–11. I. em.
23. szoba, telefon: (45) 500-756.

A pályázat elbírásának eredményérõl a pályázók írás-
ban értesítést kapnak az ülést követõ 8 napon belül.

Szerencs Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
aljegyzõi munkakör betöltésére

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

doktori képesítés vagy közigazgatási menedzser szakké-
pesítés,

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

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes, szakmai tevékenységet is magában foglaló

önéletrajzot,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az iskolai végzettséget és a pályázati feltételeknek való

megfelelést tanúsító dokumentumok hiteles másolatát,
– a munkakör ellátására vonatkozó szakmai elképzelé-

seket.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: legalább ötéves
– közigazgatásban szerzett – vezetõi gyakorlat.

Ellátandó feladatok: a jegyzõ helyettesítése, a jegyzõ ál-
tal meghatározott egyéb feladatok, valamint a Szervezési
és Jogi osztály vezetõi feladatainak ellátása.

2448 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2007/41. szám



Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben foglaltak szerint.

A pályázat benyújtásának határideje:

2007. november 1.,

helye: dr. Bíró László, Szerencs város jegyzõje, 3900
Szerencs, Rákóczi u. 89.

A pályázatról Szerencs Város Képviselõ-testülete a be-
nyújtási határidõ lejártát követõ ülésén dönt.

Az állás betöltésének kezdete: 2008. január 1.
A kinevezés határozatlan idõtartamú jogviszonyt kelet-

keztet.
Felvilágosítás kérhetõ a (47) 565-226-os vagy a (47)

565-208-as telefonszámon.

Tokodaltáró Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
Tokodaltáró község

jegyzõi állásának betöltésére

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

tori képesítés,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
– adott esetben az 1992. évi XXIII. tv. 8. § (2) bekezdés

b) pontjában és a (4) bekezdésben foglaltak alkalmazásától
a képviselõ-testület nem zárkózik el.

A pályázathoz csatolni kell:
– a képesítési követelményeket igazoló dokumentu-

mok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt, mely az elbeszélgetésen is csatolható,
– önéletrajzot,
– szakmai önéletrajzot,
– a polgármesteri hivatal vezetésével kapcsolatos el-

képzeléseit.

Bérezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati fel-
hívás Belügyi Közlönyben való megjelenésétõl (2007.
szeptember 20.) számított 30. nap.

A pályázat elbírálásának várható ideje: a pályázati ha-
táridõ lejártát követõ elsõ képviselõ-testületi ülés.

Az állás a pályázat elbírálását követõen azonnal betölt-
hetõ.

Szolgálati lakást nem tudunk biztosítani.
A pályázatot Tokodaltáró község polgármesteréhez kell

benyújtani. Cím: Petrik József, 2532 Tokodaltáró, Pf. 4.
Érdeklõdni lehet a (33) 505-635-ös telefonszámon.

Zalaszentgrót Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
jegyzõi munkakör betöltésére

A munkakör betölthetõ az 1990. évi LXV. tv. 36. §
(1) bekezdése, valamint a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. tv. 8. § (1) bekezdése és 10. §-a
alapján.

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

egyetemi végzettség,
– legalább két év közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõ-

képesség.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– részletes szakmai önéletrajzát,
– az iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok

hiteles másolatait,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Elõnyt jelent:
– többéves közigazgatási és vezetõi gyakorlat,
– német- vagy angolnyelv-tudás,
– nyilatkozat a városban történõ letelepedési szándékról.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény
szerint.

Az álláshoz igény esetén a képviselõ-testület szolgálati
lakást tud biztosítani.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2007. szeptember 20.) számí-
tott 30. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtásra elõírt
határidõt követõ elsõ képviselõ-testületi ülés.

Az álláshely betölthetõ: az elbírálást követõ hónap elsõ
napjától. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné
nyilvánításának jogát fenntartja.
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A pályázatokat Császár József, Zalaszentgrót város pol-
gármesteréhez kell benyújtani, cím: 8790 Zalaszentgrót,
Dózsa György u. 1.

A borítékon kérjük feltüntetni: „Jegyzõi pályázat”.
A pályázat elbírálását követõ 8 napon belül minden pá-

lyázó írásos értesítést kap.

Szervezeti hírek

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
ALAPÍTÓ OKIRATA

A Berzsenyi Dániel Fõiskola
alapító okirata

A Berzsenyi Dániel Fõiskola (a továbbiakban: intéz-
mény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 88. §-a, valamint a felsõoktatásról
szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.)
16. §-ának (1) bekezdése és a 115. § (2) b) pontja alapján
az alábbi alapító okiratot adom ki.

Az intézmény jogelõdje a tanító- és óvónõképzésrõl
szóló 1958. évi 26. sz. tvr. alapján 1959-tõl mûködõ felsõ-
fokú Szombathelyi Tanítóképzõ Intézet, amelynek a
Szombathelyen tanárképzõ fõiskola létesítésérõl szóló
1974. évi 14. sz. tvr. alapján végrehajtott átszervezésével
létesült a Szombathelyi Tanárképzõ Fõiskola. Az intéz-
mény 1983-tól viseli Berzsenyi Dániel nevét; jelenlegi ne-
vét a felsõoktatási intézményhálózat átalakításáról, továb-
bá a felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módo-
sításáról szóló 1999. évi LII. törvény állapította meg,
2000. január 1-jei hatállyal. A felsõoktatási intézmények
karainak felsorolásáról szóló 209/1999. (XII. 26.) Korm.
rendeletet módosító 315/2001. (XII. 18.) Korm. rendelet
alapján karokra tagozódó intézményként mûködik.

1. Az intézmény hivatalos neve: Berzsenyi Dániel Fõ-
iskola

– rövidített megnevezése: BDF
– angol nyelvû megnevezése: Berzsenyi Daniel College.

2. Az intézmény alapítója: a Magyar Köztársaság Or-
szággyûlése.

3. Az intézmény fenntartójának, alapító jogok gyakorló-
jának (felügyeleti szervének):

3.1. megnevezése: Oktatási és Kulturális Minisztérium
3.2. címe: 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

4. Az intézmény mûködési helye
4.1. székhelye: 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.
4.2. telephely: nincs az intézménynek.

4.3. Az intézmény székhelyen kívüli képzésének szék-
helyei:

– Budapest, Gizella u. 42–44. (kifutó fõiskolai szintû
képzés),

– Budapest, Erzsébet krt. 7.,
– Gyõr, Kodolányi Z. u. 20–24.,
– Kaposvár, Guba Sándor u. 40. (kifutó fõiskolai szintû

képzés).

4.4. Az intézmény által alapított és fenntartott közokta-
tási intézmény

– neve: Berzsenyi Dániel Fõiskola Bolyai János Gya-
korló Általános Iskola és Gimnázium

– címe: 9700 Szombathely, Bolyai János u. 11.

– neve: Pedagógiai Szolgáltató Központ
– címe: 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.

5. Az intézmény gazdálkodási jogköre: önállóan gazdál-
kodó, teljes jogkörrel rendelkezõ központi költségvetési
szerv.

6. Az intézmény szakágazati besorolása és az alapvetõ
szakfeladat száma

– szakág: 803000
– jellemzõ szakfeladat: 803218

7. Az intézményhez részben önállóan gazdálkodó költ-
ségvetési szerv nem tartozik.

7.1. Az intézmény részjogkörû költségvetési egysége:
– Pedagógiai Szolgáltató Központ
– címe: 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.

8. Az intézmény tevékenységi körei
8.1. Az intézmény állami feladatként ellátandó alapte-

vékenysége:
– A 8.1.1. pontban meghatározott képzési területen és

képzési szinten alapképzést, továbbá szakirányú tovább-
képzést folytathat, s e képzésben oklevelet ad ki.

– Az oktatási miniszternek az 1993. évi LXXX. törvény
alapján kiadott szakindítási engedélye alapján kifutó rend-
szerben egyetemi és fõiskolai szintû képzést folytat.

– A 8.1.2. pontban meghatározott szakmacsoportban
felsõfokú szakképzést folytathat és e képzésben bizonyít-
ványt ad ki.

– Az Ftv. a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. tör-
vényben, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény-
ben és a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvényben
foglaltak szerint részt vesz a közoktatási, továbbá a felsõ-
oktatásnak nem minõsülõ szakképzési és az ágazati törvé-
nyekben meghatározott egyéb képzési feladatok megvaló-
sításában.
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– A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudo-
mányterületeken, illetve mûvészeti ágban, alap-, alkalma-
zott és kísérleti kutatásokat és fejlesztéseket, tudomány-
szervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást
támogató egyéb kutatásokat végez.

– Közoktatási intézmény alapítójaként és fenntartója-
ként közoktatási feladatokat lát el, pedagógusképzést foly-
tató intézményként gyakorló közoktatási intézmény fenn-
tartója.

– A nemzeti és az egyetemes kultúra és a mûvészetek
közvetítésével, mûvelésével és fejlesztésével, az anya-
nyelvi és az idegen nyelvi ismeretek fejlesztésével hozzá-
járul a hallgatóknak az értelmiségi létre történõ felkészíté-
séhez.

– Az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához szük-
séges nemzetközi kapcsolatait fejleszti és ápolja.

– Tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszköz-fejlesztést
végez.

– Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére
saját szervezetében tankönyv- és jegyzetellátást, könyvtári
és laboratóriumi szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kul-
turális és sportolási lehetõséget nyújt, továbbá olyan szol-
gáltatásokat, amelyek a hallgatók beilleszkedését, egész-
séges életvitelét és egészségügyi ellátását szolgálják.

– Diákotthoni szolgáltatást nyújt.
– Az alkalmazásában lévõ közalkalmazottak ellátásával

kapcsolatos feladatokat végez a vonatkozó jogszabályok
szerint.

– Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és
folyamatos fejlesztésével kapcsolatban saját szervezetben
lát el feladatokat.

– Feladatai teljesítése érdekében gazdasági, továbbá
belsõ ellenõrzési feladatot ellátó funkcionális szervezeti
egységet, valamint igazgatási, szervezési, mûszaki szol-
gáltató és más, a mûködést biztosító funkcionális szerve-
zeti egységeket mûködtet.

A felsorolt feladatokat az intézmény alaptevékenység-
ként látja el, amelynek alapvetõ anyagi feltételeit a fenn-
tartó által biztosított és az államháztartás alrendszereibõl
származó támogatások, átvett pénzeszközök biztosítják,
valamint az államháztartáson kívüli forrásból származó
bevételek, illetve a számára felajánlott vagyon.

Az intézmény tevékenységeinek tevékenységi körök
szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása:

alaptevékenységek:
80.30 felsõoktatás,
80.42 máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás,
92.31 mûvészeti kiegészítõ tevékenység,
80.10 alapfokú oktatás,
80.21 általános középfokú oktatás,
72.30 adatfeldolgozás,
72.40 adatbázis-tevékenység, online kiadás,
73.10 mûszaki kutatás, fejlesztés,
73.20 humán kutatás, fejlesztés,

92.51 könyvtári, levéltári tevékenység,
92.61 sportlétesítmény mûködtetése,
85.32 szociális ellátás elhelyezés nélkül.

8.1.1. Képzési terület és képzési szint, amelyeken az in-
tézmény képzést folytat, illetve folytathat

képzési terület:
– bölcsészettudományi,
– gazdaságtudományok,
– mûszaki,
– mûvészetközvetítés,
– pedagógusképzés,
– sporttudományi,
– társadalomtudományi,
– természettudomány;

alapképzés:
székhelyen, telephelyen: bölcsészettudományi, gazda-

ságtudományok, mûszaki, mûvészetközvetítés, pedagó-
gusképzés, sporttudományi, társadalomtudományi, termé-
szettudomány.

8.1.2. Felsõfokú szakképzés szakmacsoportja, amelyben
az intézmény szakképzést folytat, illetve folytathat

székhelyen, telephelyen:
– informatika,
– kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció,
– közgazdaság,
– mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció,
– oktatás,
– vendéglátás-idegenforgalom.

székhelyen kívül:
– mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció (Budapest,

Erzsébet krt. 7., Gyõr, Kodolányi Z. u. 20–24.)

8.2. Az intézmény az alaptevékenységén belül jogosult
olyan kiegészítõ tevékenység végzésére, amelyet az alapte-
vékenysége feltételeként rendelkezésre álló, s e célra csak
részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott
kihasználásával, nem nyereségszerzés céljából végez. Az e
tevékenység keretében végzett szolgáltatás, termék-elõál-
lítás értékesítésébõl származó bevételnek fedeznie kell a
tevékenységet terhelõ összes kiadást – beleértve az üze-
meltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó arányos
hányadát is – a bevétel fel nem használható részének figye-
lembevétele mellett.

Ilyen tevékenységek elsõsorban:
– a hallgatók számára olyan képzés, illetve szolgáltatás

nyújtása, amely közvetlenül nem kapcsolódik a képzési és
kimeneti követelményekben, a szakmai és vizsgakövetel-
ményekben és a tantervekben, illetve szakképzési progra-
mokban foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez;

– felvételi elõkészítõ és egyéb tanfolyamok tartása;
– továbbképzés;
– felnõttképzési tevékenység;
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– az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ, szakké-
pesítést nyújtó iskolarendszeren kívüli szakképzés foly-
tatása;

– a képzéshez kapcsolódó tudományterületeken, mûvé-
szeti ágban, kultúramûvelés és fejlesztés, mûvészeti, szak-
tanácsadói és egyéb tevékenység;

– szakmai szolgáltatási tevékenység (szaktanácsadók
közvetítése, pedagógiai tájékoztatás, tanulói tájékoztatás,
tanácsadás, felvételi tájékoztatás, tehetségfejlesztési ta-
nácsadás, versenyszervezés, mérési és értékelési tanács-
adás);

– szakszolgálati tevékenység (nevelési tanácsadás, to-
vábbtanulási és pályaválasztási tanácsadás, gyógytestne-
velés, konduktív pedagógiai szolgáltatás);

– az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak
hasznosítása (oktatási célú és egyéb helyiségek és szállás-
helyek bérbeadása);

– nyelvvizsgáztatási tevékenység.

Az intézmény tevékenységeinek tevékenységi körök
szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása:

kiegészítõ tevékenységek:
70.20 ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
73.10 mûszaki kutatás, fejlesztés,
80.42 máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás,
80.10 alapfokú oktatás,
80.21 általános középfokú oktatás,
55.23 egyéb szálláshely-szolgáltatás,
64.20 távközlés,
74.40 hirdetés,
92.13 mozgóképvetítés.

8.3. Az intézmény jogosult alaptevékenységén kívül vál-
lalkozási tevékenységként – alapfeladatai ellátásának sé-
relme nélkül – külsõ megbízók, megrendelõk részére okta-
tási, kutatási, fejlesztõ, szaktanácsadó, szolgáltató s egyéb
feladatok ellátására. Az e tevékenység keretében végzett
szolgáltatás, termék-elõállítás értékesítésébõl származó
bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelõ összes ki-
adást – beleértve az üzemeltetési, fenntartási kiadások te-
vékenységre jutó arányos hányadát is – a bevétel fel nem
használható részének figyelembevétele mellett. A vállalko-
zási tevékenység bevétele nem haladhatja meg két egymást
követõ évben az összbevétel egyharmadát.

Az alap- és vállalkozási tevékenységek szétválasztásá-
nak elveit és a vállalkozási szerzõdéskötés rendjét az in-
tézmény belsõ szabályzata rögzíti.

8.3.1. Az intézmény vállalkozási tevékenységeinek tevé-
kenységi körök (TEÁOR) szerinti részletes felsorolása:
vállalkozási tevékenységet az intézmény nem folytat.

9. Az intézmény tagolásának elvei (az 1. számú mellék-
letnek megfelelõen):

9.1. Az intézményben oktatási, tudományos kutatási
szervezeti egységként karok annak keretében intézetek,
tanszékek mûködnek.

Az intézmény karokra tagozódik. A karok egy vagy
több szakmailag összetartozó, a 8.1.1. pont szerinti képzé-
si területeken, képzési szinteken folyó képzés feladatainak
ellátását szervezik. Az intézmény karai:

– Bölcsészettudományi Kar,
– Természettudományi Kar,
– Testnevelési és Mûvészeti Kar.

9.2. Az intézményben kollégiumi, informatikai, sport,
kulturális, könyvtári és egyéb feladatot ellátó szolgáltató
szervezeti egységek mûködnek.

9.3. Az intézmény mûködtetési feladatainak ellátásához
gazdasági funkcionális szervezeti egységként gazdasági
fõigazgatóságot, belsõ ellenõrzési feladatot ellátó szerve-
zeti egységként belsõ ellenõrzést, igazgatási szervezeti
egységként rektori hivatalt mûködtet.

Az intézmény szervezeti felépítését, tagolását az egyes
oktatási, tudományos kutatási, szolgáltató és funkcionális
szervezeti egységeket és mûködésük rendjét részletesen a
szervezeti és mûködési szabályzat határozza meg.

Az intézmény vezetését, a vezetõk megbízását, illetve
felmentését, valamint hatásköröket az Ftv. és az intézmény
szervezeti és mûködési szabályzata határozza meg.

10. Az intézmény ingatlanállománya:
10.1. A Magyar Állam tulajdonában lévõ ingatlanok,

melyek az intézmény vagyonkezelésében vannak a Kincs-
tári Vagyoni Igazgatósággal kötött, 370932-2002-0120.
számú vagyonkezelési szerzõdéssel (2. számú melléklet
szerint.).

10.2. Az intézmény tulajdonában lévõ ingatlanok jegy-
zéke: nincs az intézménynek.

10.3. További, az intézmény használatában lévõ ingat-
lanok és a használat jogcíme: nincs az intézménynek.

11. Az intézmény hallgatói létszáma:
– az Ftv.-ben meghatározottak szerint felvehetõ maxi-

mális hallgatói létszám 7600 fõ, amely számított hallgatói
létszámként 4878 fõ.

12. Az intézményi hozzájárulással vagy közremûködés-
sel létrehozott, illetve mûködtetett társaságok, egyesüle-
tek, alapítványok és egyéb szervezetek jegyzéke és alapító
okiratai, illetve az alapítással összefüggõ más dokumen-
tumai a Szervezeti és mûködési szabályzat mellékletét ké-
pezik.

13. Az alapító okirat a 15133-3/2007. számú alapító ok-
irat módosításával készült és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

Budapest, 2007. július 18.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter

(Ügyiratszám: 15133-7/2007.)
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2. számú melléklet

A vagyonkezelésben lévõ ingatlanok jegyzéke

Sor-
szám

Cím
Hrsz.

Mûvelési ág,
megnevezés

Terület
(m2)

Vagyon-
kezelési
hányad

Beépítetlen
terület (m2)

Felépítmények
száma (db)

Beépített
terület (m2)

Védettség
jellege

Megjegyzés
település utca, házszám

1 Szombathely Károlyi G. tér 4. 5555 Fõiskola épületei 2.5526 1/1 5550 5 1.9976

2 Kõszeg Királyvölgy 7258/2 Menedékház 5855 1/1 5322 2 90

3 Szombathely Bolyai u. 11. 2808/8 Ált. Iskola és Gimn. 1.4222 1/1 5390 1 8832

4 Szombathely Ady E. u. 3. 5941/6 II. Kollégium 1144 1/1 1 1144

5 Szombathely Magyar L. u. 1. 6029 I. Kollégium 2658 1/1 1 2658

6 Szombathely Berzsenyi tér 2. 6272/1 Fõisk. épülete 1528 1528/2667 1 1528

7 Szombathely Géfin Gy. u. 28. 5531/9/A/1 Zenei tanszék 985 30/40 1 985

8 Szombathely Géfin Gy. u. 22. 5531/5/A/5 Rajz tanszék 136 75/1000 1 136

9 Szombathely Géfin Gy. u. 22. 5531/5/A/11 Rajz tanszék 186 103/1000 186

10 Szombathely Géfin Gy. u. 22. 5531/5/A/14 Rajz tanszék 90 50/1000 90

11 Szombathely Géfin Gy. u. 22. 5531/5/A/15 Rajz tanszék 196 108/1000 196

12 Szombathely Bolyai u.11. 2808/7 Raktár 19 1/1 1 19
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A FELAJÁNLOTT ADÓ FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A Magyar Mikrobiológiai Társaság Alapítványának közleménye a személyi jövedelemadóból 2006. évben befolyt
támogatási összeg felhasználásáról.

A Magyar Mikrobiológiai Társaság Alapítványa (1097 Budapest, Gyáli út 2–6.; adószám: 18042773-1-43) számlájára
a személyi jövedelemadó 1%-ából 695 122 Ft folyt be. Az összeget az alapító okirat célkitûzései szerint, pályázati rend-
szerben, kuratóriumi döntések alapján, pályázó kutatók szakmai munkájának támogatására ösztöndíj formájában osztot-
tuk szét.

Az alapítvány köszönetét fejezi ki a támogatóknak és kéri a további segítséget a Magyar Mikrobiológiai Társaság Ala-
pítványának mûködtetéséhez.

Az Emberbarát Alapítvány (1105 Budapest, Cserkesz u. 7–9., adószám: 19719610-2-42) – mint az 1996. évi
CXXVI. törvény által meghatározott kedvezményezett – a 2006. évben befolyt 1 415 763 Ft összegû 1%-os szja-t szen-
vedélybeteg-ellátásra fordította.

Ezúton is köszönjük az alapítványunknak nyújtott támogatást.
Emberbarát Alapítvány Kuratóriuma
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PÁLYÁZAT AUTÓBUSSZAL VÉGZETT MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS
SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRA

Pályázati felhívás
Kapuvár városban

a helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatójának kiválasztására

1. Pályázati feltételek:
A pályázaton részt vehetnek belföldi vagy külföldi székhelyû jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági

társaságok, vagy azok konzorciuma. Külföldi székhelyû szolgáltató a pályázaton abban az esetben vehet részt, ha orszá-
gában is biztosított a menetrend szerinti autóbusz-közlekedésben a nemzeti elbánás a külföldiek számára. A pályázónak
– konzorcium esetén annak egyik tagjának – a szolgáltatás megkezdési határnapjától visszamenõleg számított, legalább
1 év folyamatos helyi, menetrend szerinti autóbuszos személyszállítási gyakorlattal kell rendelkeznie. A további feltéte-
lek a pályázati kiírásban és a részletes pályázati felhívásban meghatározott szabályok szerint.

2. A Pályázati kiírás beszerzésének helye, módja, ideje és költsége:
A Pályázati kiírás és a részletes Pályázati felhívás Kapuvár Város Önkormányzat 3. számú irodájában (9330 Kapuvár,

Fõ tér 1.) 20 000 Ft + áfa befizetése ellenében vehetõ át a pályázat benyújtására nyitva álló határidõig a következõ napo-
kon: hétfõn 8–12, szerdán 8–12, csütörtökön 8–16 óra között. A befizetés történhet készpénzzel vagy átutalással Kapu-
vár Város Önkormányzat OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11737090-15367297 számú bankszámlájára, a „Helyi buszközle-
kedés” megjelöléssel.

3. Az ajánlatok benyújtásának határideje:

2007. november 20. 12 óra.

4. Az ajánlatok bontása:
Az ajánlatok bontására 2007. november 20-án 14 órakor kerül sor Kapuvár Város Polgármesteri Hivatal kistanácster-

mében (9330 Kapuvár, Fõ tér 1.).

5. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai:
A pályázat nyertese csak az összességében legelõnyösebb ajánlatot tevõ pályázó lehet a pályázati kiírásban meghatá-

rozott szempontok szerint.

6. Eredményhirdetés:
A kiíró a pályázati ajánlatok elbírálását követõen a pályázati ajánlatok bontásától számított 30 naptári napon belül, il-

letve az elbírálási határidõ esetleges meghosszabbításának lejártát követõ 15 naptári napon belül írásban tájékoztatja a
pályázókat a pályázati eljárás eredményérõl.

7. Egyéb kérdések:
Kiíró a pályázat nyertesével – az errõl szóló értesítés kézhezvételének napjától számított 30 naptári napon belül – a

közszolgáltatási szerzõdést megköti.
A szolgáltatás megkezdésének határnapja: 2008. január 1.
Kiíró a közszolgáltatási szerzõdést határozott idõtartamra, 5 évre köti, a meghosszabbítás lehetõsége nélkül.
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KINCSTÁRI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉRE KIÍRT PÁLYÁZATOK EREDMÉNYE

A Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (székhelye: 5700 Gyula, Városház u. 26. szám), mint
nyilvános pályázatot kiíró, a kincstári vagyonnal való gazdálkodásról szóló 58/2005. (IV. 4.) kormányrendelet 46. §
(1) bekezdése alapján közzéteszi, hogy a Magyar Állam tulajdonában és a kiíró kincstári vagyonkezelésében lévõ, ter-
mészetben 2000 Szentendre, Névtelen u. 4476. helyrajzi szám alatt található, 4476. helyrajzi számon nyilvántartott,
1997 m2 területû, kivett üdülõépület és udvar megnevezésû ingatlan nyilvános pályázat útján történõ értékesítése ered-

ménytelenül zárult, a nyilvános pályázati felhívásra ajánlat nem érkezett.

A Kincstári Vagyoni Igazgatóság megbízásából az Eötvös Loránd Tudományegyetem mint kiíró, nyilvános pályá-
zat keretében, a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjének 2007. július 6-i számában értékesítésre meghirdette a Budapest
XIV., Ajtósi Dürer sor 19–21. alatti ingatlant.

A KVI vezérigazgatója 2007. szeptember 24-én az 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet 43. §-a alapján a pályázati eljárás
eredményeként az alábbi döntést hozta:

A pályázat érvényes és eredményes. A nyertes a Nirano Tanácsadó Kft.

KINCSTÁRI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSE

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal (4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 1.,
a továbbiakban: kiíró) a Kincstári Vagyoni Igazgatóság (a továbbiakban: KVI) megbízásából a kincstári vagyonnal való
gazdálkodásról szóló 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) vonatkozó fejezetei alapján

nyilvános pályázat

keretében értékesíti a Magyar Állam tulajdonában és a kiíró vagyonkezelésében lévõ

Nyíregyháza, Keleti u. 1. szám alatti 28015. hrsz.-ú, „állategészségügyi állomás” megnevezésû ingatlan
103096800/670576800 eszmei tulajdoni hányadát.

A telek teljes területe 2 ha 3471 m2, épületek beépített szintterülete 3921 m2.

Az értékesítést követõen használatba vehetõ telekrész területe 3909 m2, a használatba vehetõ épületek beépített szint-
területe: 1395 m2.

Az értékesítéssel a pályázat nyertese osztatlan közös tulajdonban szerez tulajdoni hányadot.
Ajánlati biztosíték: 20 000 000 Ft, azaz húszmillió forint.
Az ajánlati biztosítékot HUF-ban a kiíró Magyar Államkincstárnál vezetett 10044001-00289751-00000000 számú

számlájára kell átutalni az „Állatkórház” jelige feltüntetésével. Az ajánlati biztosítéknak legkésõbb az ajánlattételi határ-
idõ napján kiíró számlájára be kell érkeznie.

Az ajánlati biztosíték a nyertes ajánlattevõ esetén 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 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 KVI Hasznosítási Tanács javaslata alapján – nyilvános ártár-
gyalást tarthat. Amennyiben csak egy érvényes ajánlat érkezik, nyilvános ártárgyalás tartása helyett a kiíró felhívhatja az
ajánlattevõt ajánlata módosítására. A pályázatot követõ ártárgyalás összehívása esetén a kiíró írásban értesíti az érvényes
ajánlatot benyújtott pályázókat az ártárgyalás idõpontjáról.

Az ingatlan jellemzõi:
Az ingatlan Nyíregyháza belterületén, a város központjától mintegy 3 km-re keletre terül el, a 41. sz. fõút északi

oldalán.
Infrastrukturális ellátottsága 3 km-en belül teljes.
Közmûvesítettsége: víz, villany, gáz, telefon, szennyvíz.
Tömegközlekedési eszközökkel, személygépkocsival jól megközelíthetõ, parkolás az ingatlan területén belül

megoldható.
A fent megjelölt helyrajzi számú ingatlanon a vagyonkezelõ központi épülete (Állategészségügyi Állomás), az állat-

kórház, valamint melléképületek találhatók.
Az értékesítendõ részarány funkciója állatkórház. A továbbiakban ezen eszmei tulajdoni hányadrész kerül bemutatás-

ra, amely 3909 m2 nagyságú földterületet, valamint a következõ felépítményeket takarja: állatkórház, garázs, szénatáro-
ló, hullatároló, melyek 1976-ban épültek.

Az állatkórház beépített alapterülete 867 m2, 1996-ban és 2001-ben felújítási munkálatokat végeztek rajta. A 6 állásos
garázs beépített alapterülete 415 m2, mely épület jelen állapot szerinti kialakítása megváltozik a tervezett ingatlanmeg-
osztás után, mivel az önálló bejárást biztosító szervizút kialakítása következtében az épület egy része elbontásra kerül.

A szénatároló beépített szintterülete 108 m2, a hullatárolóé 5 m2.
Az értékesítendõ részarány külön megközelíthetõségének biztosítására az ingatlanon átépítési munkák elvégzése nél-

külözhetetlen. Az átépítéseknek a Városüzemeltetési Közhasznú Társaság 5-331/2006. iktatószámú hozzájárulásában,
illetve a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Hatósági és Építésügyi Irodájának 32732-3/06.IV. sz. bontási engedélyében
foglaltaknak megfelelõen kell megvalósulnia. A kivitelezést a pályázat nyertesének saját költségén, a szerzõdés megkö-
tésétõl számított 6 hónapon belül kell elvégeznie.

A terület „vegyes zóna” építési övezetbe tartozik.
Az ingatlan per-, teher- és igénymentes.
Kiíró az ingatlanokról bõvebb információt tartalmazó pályázati dokumentációt bocsát a pályázók rendelkezésére, térí-

tés ellenében.

Pályázati dokumentáció:
A pályázaton való részvétel alapfeltétele a pályázati dokumentáció kiírótól történõ megvásárlása. A pályázati doku-

mentáció 10 000 Ft + 2000 Ft áfa, összesen 12 000 Ft, azaz tizenkettõezer forint árnak csekken, pénztárban, vagy átuta-
lással történõ befizetését követõen, titkossági nyilatkozat aláírása ellenében, a kiíró 4400 Nyíregyháza, Keleti u. 1. sz.
alatti címén 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 bizonylatot vagy annak másolatát a pályázati ajánlathoz a pályázónak csatol-
nia kell.

Az ingatlan bemutatása:
Az ingatlan bemutatására a pályázati felhívás megjelenését követõ 10. naptári napon (amennyiben munkaszüneti

napra esik, akkor az azt követõ munkanapon) 13 órakor, illetve elõzetes egyeztetés alapján kerül sor.

A pályázatok beadásának módja:
A vételre vonatkozó pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban, „Állatkórház” jelige feltüntetésével,

3 példányban (1 eredeti és 2 másolati példányban), magyar nyelven, személyesen, illetve meghatalmazott útján a kiíró
4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 1. sz. (Pf. 304) alatti címén kell benyújtani úgy, hogy az ajánlat az ajánlattételi határ-
idõn belül a kiíróhoz megérkezzék. Az ajánlattevõ köteles az eredeti példányt megjelölni „Eredeti” felírással. Ha a pályá-
zatok között eltérés adódik, az így megjelölt ajánlatban foglaltak az irányadók.

Ajánlattételi határidõ:
2007. november 20. 12 óra.
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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. Az ajánlattevõ a szerzõdéskötésig, illetõleg az ár-
tárgyalás megkezdéséig köteles titokban tartani ajánlata tartalmát. A kiíró a kormányrendelet 48. § (3) bekezdése szerint
a pályázók számát a pályázatok bontásáig, az ajánlatok tartalmát a döntéshozatalig, illetve az ártárgyalás megkezdéséig
köteles titkosan kezelni.

A pályázatok felbontása az ajánlattételi határidõ lejártának napján 13 órakor történik a kiíró fenti címén, zárt körben, a
kiíró és közjegyzõ jelenlétében.

A részvétel feltételei:
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázati dokumentációban a kiíró által rendelkezésre bocsátott, az alábbi-

akban felsorolt tartalmi követelmények szerint kitöltött, további feltételek támasztása nélkül elfogadólag, cégszerûen
aláírt formanyomtatványokat. Amennyiben a pályázó ajánlatának szöveges részei és a kitöltött formanyomtatványok tar-
talma között eltérés mutatkozik, a kiíró a formanyomtatványokban foglaltakat tekinti irányadónak.

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
1. a pályázat tárgyát és a HUF-ban fizetendõ megajánlott vételár megjelölését nettó ár + áfa bontásban (1. számú for-

manyomtatvány),

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

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. pályázó nyilatkozatát arról, hogy sem a KVI-vel, sem a kiíróval szemben nincs lejárt tartozása, és 30 napnál nem ré-
gebbi, eredeti igazolásokat arról, hogy a Magyar Állammal és szervezeteivel szemben nincs lejárt köztartozása (adó-,
vám-, illeték-, társadalombiztosításijárulék-fizetési 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 napján a kiíró Magyar Államkincs-
tárnál vezetett 10044001-00289751-00000000 számú számlájára beérkezzék) (5. számú formanyomtatvány),

6. a pályázó gazdasági szervezet képviselõjének arról szóló nyilatkozatát, hogy nyertesség esetén megkötendõ adás-
vételi szerzõdéshez szükséges-e külön társasági cselekmény (6. számú formanyomtatvány),

7. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati felhívásban szereplõ feltételeket elfogadva, a pályázati
dokumentációban foglaltak ismeretében teszi meg ajánlatát (7. számú formanyomtatvány),

8. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy tudomásul veszi, hogy kiíró nem vállal felelõsséget az ingatlannal
kapcsolatos esetlegesen felmerülõ környezeti kárért (8. számú formanyomtatvány),

9. 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 (9. számú formanyomtatvány),

10. 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 (10. számú formanyomtatvány),

11. 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 (11. számú formanyomtatvány),

12. 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 (12. számú formanyomtatvány),

13. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy amennyiben nyertesnek nyilvánítják, szerzõdéskötésre nem jelöl-
het ki mást maga helyett (13. számú formanyomtatvány),

14. a pályázati dokumentáció megvásárlását igazoló bizonylatot, vagy annak másolatát (14. számú formanyomtat-

vány),

15. a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy megismerte és elfogadja az osztatlan közös tulajdonhoz kapcsolódó
használati megállapodásban rögzítetteket (15. számú formanyomtatvány),

16. a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy kötelezettséget vállal a szükséges átalakítási/bontási munkák elvég-
zésére (16. számú formanyomtatvány),
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17. a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az ingatlanban a megvásárlástól számított 5 éven keresztül állatkór-
ház üzemeltetésére kötelezettséget vállal (17. számú formanyomtatvány).

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. Amennyiben a pályázó ajánlati kötöttségének ideje alatt
ajánlatát visszavonja, vagy ha az adásvételi szerzõdés megkötése a nyertes pályázónak felróható, vagy érdekkörében fel-
merülõ 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.

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.

A pályázat elbírálása során a rangsoroláskor a megajánlott vételár összegének nagysága alapján dönt a kiíró.
A megegyezõ összegû vételárat kínáló pályázók közül elõnyben részesülnek a hazai vagy nemzetközi akkreditációval

rendelkezõ gyógyszerforgalmazók.
A pályázóknak kötelezettséget kell vállalniuk, hogy az ingatlanban a megvásárlástól számított 5 éven keresztül állat-

kórházat üzemeltetnek.
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 ha-
táridõ 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-
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 számláján történõ megjelenését követõen haladéktalanul, de legkésõbb 15 naptári napon belül történik.
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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 (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” 2., 4.,
6., 9. és 14. pontjaiban meghatározott adatok, nyilatkozatok, illetve igazolások vonatkozásában a pályázó kezdeménye-
zésére 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 „árverések, értékesítés, pályáza-
tok” menüpont alatt olvashatók és letölthetõk. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ munkanapokon
a kiíró 4400 Nyíregyháza, Keleti u. 1. szám alatti kirendeltségén [telefon: (42) 451-220, fax: (42) 451-221].

A Szegedi Tudományegyetem (6720 Szeged, Dugonics tér 13. – a továbbiakban: kiíró) a kincstári vagyonnal való
gazdálkodásról szóló 58/2005. (IV. 4.) kormányrendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) vonatkozó fejezetei alapján

nyilvános pályázat

keretében értékesíti a Magyar Állam tulajdonában és a kiíró vagyonkezelésében álló, természetben Szeged, Gém u. 18.
szám alatti, 11633. hrsz.-on nyilvántartott, 904 m2 alapterületû, „kivett beépítetlen terület” megnevezésû ingatlant.

Az ingatlan per-, teher- és igénymentes, azonban a pályázónak vállalnia kell, hogy beépítési kötelezettség biztosításá-
ra elidegenítési és terhelési tilalom kerüljön bejegyzésre Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata javára.
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Ajánlati biztosíték: 1 900 000 Ft, azaz egymillió-kilencszázezer forint.
Az ajánlati biztosítékot magyar forintban (HUF) a kiíró Magyar Államkincstárnál vezetett 10028007-00282802-

00000000 számú számlájára kell átutalni (melynek legkésõbb az ajánlattételi határidõ lejártának napján be kell érkeznie)
„Gém” jelige megjelölésével. Az ajánlati biztosíték a nyertes ajánlattevõ esetén a vételárba beszámításra kerül. Az aján-
lati biztosítékon felül fennmaradó vételárat magyar forintban (HUF) kell megfizetni.

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, nyilvános ártárgyalást tarthat. Amennyiben csak egy érvényes
ajánlat érkezik, nyilvános ártárgyalás tartása helyett a kiíró felhívhatja az ajánlattevõt ajánlata módosítására.

Az ingatlan jellemzõi:
Az ingatlan Délkelet-Magyarországon, a dél-alföldi régióban, Csongrád megyében, a megyeszékhely Szeged város

belterületén, a Csongrádi és a Brüsszeli körút keresztezõdése és a Szt. László utca között helyezkedik el. Megközelítése
aszfaltozott betonúton keresztül lehetséges. A terület közmûvesítettsége teljes, a vezetékesvíz-, gáz- és elektromosener-
gia-ellátás mellett a zárt rendszerû szennyvízelvezetõ csatornahálózat is kiépítésre került.

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 10 000 Ft + 2000 Ft áfa, összesen 12 000 Ft, azaz tizenkétezer forint csekken és/vagy pénz-

tárban történõ befizetését követõen, és/vagy átutalással (a MÁK 10028007-00282802-00000000 számú számlaszám)
történõ befizetését követõen, titkossági nyilatkozat aláírása ellenében, a kiíró Mûszaki Fõigazgatóságán, Szeged, Tisza
Lajos krt. 107. szám alatt személyesen, vagy meghatalmazott útján vehetõ át, munkanapokon a Pályázati felhívás
Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjében 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 dokumentáció megvásárlását igazoló bizonylat másolatát az ajánlat benyújtásakor a pályázó-
nak csatolnia kell.

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.

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 megtekin-
tése 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, „Gém” jelige feltüntetésével, 3 példány-

ban (1 eredeti és 2 másolati példányban), magyar nyelven, személyesen, illetve meghatalmazott útján a kiíró Gazdasági
és Mûszaki Fõigazgatóság Szeged, Rákóczi tér 1. I. emelet 111. 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: a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben való közzétételtõl számí-
tott 30. napon 10 (tíz) óráig.

Ajánlattételi határidõ:
2007. november 12. 10 óra.
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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 döntéshoza-
talig, 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 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.

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-, társadalombiztosításijáru-
lék-fizetési kötelezettséget illetõen lejárt köztartozása, illetve a pályázó nyilatkozatát arról, hogy sem a Magyar Állam-
mal 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 10028007-00282802-00000000 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, valamint hozzájárul a beépítési kötelezettség biztosítására
az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzéséhez (8. számú formanyomtatvány),

9. a pályázó nyilatkozatát melyben tudomásul veszi, hogy kiíró nem vállal felelõsséget az ingatlannal kapcsolatos
esetlegesen felmerülõ környezeti kárért (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),

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 (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.
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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 kö-
töttségét nem kívánja meghosszabbítani. Az ajánlati biztosíték után a kiíró költséget nem számít fel, kamatot nem fizet,
kivéve, ha az ajánlati biztosíték visszafizetésére 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
további 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 kiíró Gazdasági és Mûszaki Fõigazgatóságán, Szeged, Rákóczi tér 1. I. emelet

111. szobában kell a fent megjelölt ajánlattételi határidõig leadni.

A pályázat elbírálása során a rangsoroláskor 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-
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 10028007-00282802-00000000 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,
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– 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 cég-

szerû 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. pontjában 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 doku-
mentumra vonatkozóan egyszeri hiánypótlásra van lehetõség, a pótolt dokumentumra vonatkozóan nincs lehetõség is-
mételt 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 Szegedi Tudományegyetem Gazdasági és Mûszaki Fõigazgatóság, dr. Tráser Ferenc gazdasági és mûszaki fõ-
igazgató, SZTE Gazdasági és Mûszaki Fõigazgatóság, 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. [telefon: (62) 544-694, fax: (62)
544-695].

A Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (1015 Budapest, Hattyú u. 14., telefon: 441-7250, 441-7264, levelezési
cím: 1357 Budapest, Pf. 2) a továbbiakban: kiíró, a kincstári vagyonnal való gazdálkodásról szóló 58/2005. (IV. 4.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) vonatkozó fejezetei alapján

nyilvános pályázat

keretében értékesíti a Magyar Állam tulajdonában és kiíró vagyonkezelésében álló, természetben 8638 Balatonlelle,
Köztársaság u. 45. szám alatt található, 5213/1. helyrajzi számon nyilvántartott, 2508 m2 területû, kivett beépítetlen terü-
let megnevezésû, a 8638 Balatonlelle, Köztársaság u. 45. szám alatt található, 5213/2. helyrajzi számon nyilvántartott,
3298 m2 területû, kivett beépítetlen terület megnevezésû, és az 5213/3. helyrajzi számon nyilvántartott, 4301 m2 területû,
kivett üdülõépület és udvar 4 épület, együttes területük: 10 107 m 2 megnevezésû ingatlanokat.

Ajánlati biztosíték: 21 000 000 Ft, azaz huszonegymillió forint.
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Az ajánlati biztosítékot HUF-ban a kiíró Magyar Államkincstárnál vezetett MÁK 10032000-06060071-00000000
számú számlájára kell átutalni, befizetni (melynek legkésõbb az ajánlattételi határidõ lejártának napján be kell érkeznie)
az „Öböl Üdülõ” jelige feltüntetésével.

Az ajánlati biztosíték a nyertes ajánlattevõ esetén a vételárba beszámításra kerül.
A vételárat magyar forintban (HUF) kell megfizetni.
Az ingatlanok per-, teher- és igénymentesek.
A kormányrendelet 37. § (1) bekezdés a) pontja alapján kizárólag a 8638 Balatonlelle, Köztársaság u. 45. szám alatti

5213/1., 5213/2., 5213/3. hrsz.-ú ingatlanok együttes megvételére tehetõ ajánlat.
A Balaton Kiemelt Üdülõkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni területrendezési szabályzat

megállapításáról szóló 2000. évi CXII. tv. 20. § (4) bekezdése szerint a part menti 30 méteres területsávra vonatkozóan a
települési önkormányzatokat elõvásárlási jog illeti meg.

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, nyilvános ártárgyalást tarthat. Amennyiben csak egy érvényes
ajánlat érkezik, nyilvános ártárgyalás tartása helyett a kiíró felhívhatja az ajánlattevõt ajánlata módosítására.

Az ingatlanok jellemzõi:
Balatonlelle Somogy megyében, a Balaton déli partján, Siófoktól nyugatra, Budapesttõl 136 km távolságra fekszik.

Vasúton, a 7-es és 67-es mûúton személygépkocsival és busszal egyaránt kényelmesen megközelíthetõ. Balatonlelle a
déli Balaton-part egyik fontos idegenforgalmi központja. Az ingatlanok Balatonlelle parti övezeti részén, a vízpart és a
Köztársaság utca közötti parti sávban üdülõházas beépítésû területen helyezkednek el. A terület összközmûves, az ingat-
lanokon 4 épület található, kettõ téglaépület, kettõ ERDÉRT faház. Az utca aszfaltburkolatú.

Kiíró az ingatlanokról bõvebb információt tartalmazó dokumentációt bocsát térítés ellenében a pályázók rendelkezésére.

Pályázati dokumentáció:
A pályázaton való részvétel alapfeltétele a pályázati dokumentáció kiírótól történõ megvásárlása.
A pályázati dokumentáció ára 10 000 Ft + 2000 Ft áfa, azaz tizenkétezer forint, mely HUF-ban fizethetõ be a kiíró

(1015 Budapest, Hattyú u. 14. IV. 402-es szoba) pénztárába, ezt követõen, titkossági nyilatkozat aláírása ellenében, a ki-
író (1015 Budapest, Hattyú u. 14. szám alatti VI. em. 607-es és 610-es szoba) címén személyesen, vagy meghatalmazott
útján vehetõ át, munkanapokon a Pályázati felhívás Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjében történt megjelenés napjától
a pályázat benyújtásának határidejéig (hétfõtõl csütörtökig 8-tól 16 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 ingatlanokkal kapcsolatban közölt és ismertetett adatok, in-
formációk a kiíró által ismert és biztosított elõzetes adatszolgáltatáson alapulnak. A Központi Szolgáltatási Fõigazgató-
ság javasolja minden ajánlattevõnek, hogy a fent említett dokumentáción felül saját felelõsségére és költségére szerezzen
be minden olyan kiegészítõ információt az ajánlat tárgyáról, valamint a magyarországi jogi-gazdasági környezetrõl, il-
letve szabályozó rendszerrõl, amely befektetési szándéka körültekintõ megalapozásához szükséges lehet.

A dokumentáció megvásárlását igazoló bizonylat másolatát az ajánlat benyújtásakor a pályázónak csatolnia kell.

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

napra esik, akkor az azt követõ elsõ munkanapon) 10 órakor kerül sor, illetve elõzetes egyeztetés alapján.
Az ingatlanok 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 „Öböl Üdülõ” jelige feltüntetésével,

3 példányban (1 eredeti és 2 másolati példányban), magyar nyelven, személyesen, illetve meghatalmazott útján a kiíró
fenti címén (1015 Budapest, Hattyú u. 14. VI. emelet 607-es szoba) kell benyújtani úgy, hogy az ajánlat az ajánlattételi
határidõn belül a kiíróhoz megérkezzék. A pályázó köteles az eredeti példányt megjelölni „Eredeti” felírással. Ha a pá-
lyázatok között eltérés adódik, az így megjelölt ajánlatban foglaltak az irányadók.

Ajánlattételi határidõ:
2007. november 12. 10 óra.
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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) bekezdése szerint köteles 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 2007. november 12. 10.30 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-, társadalombiztosításijáru-
lék-fizetési kötelezettséget illetõen lejárt köztartozása, illetve a pályázó nyilatkozatát arról, hogy sem a Magyar Állam-
mal 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 MÁK 10032000-06060071-00000000 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 kiíró nem vállal felelõsséget az ingatlanokkal kapcsolatos
esetlegesen felmerülõ környezeti kárért (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),

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 esetre, ha a vételár ha-
táridõben nem kerül megfizetésre (11. számú formanyomtatvány),

12. a pályázó nyilatkozatát, melyben tudomásul veszi, hogy a kiíró nem vállal felelõsséget az illetékes önkormányzat-
nak az ingatlanokkal kapcsolatos területrendezési és területfejlesztési elõírásaira vonatkozóan, illetve a helyi építési sza-
bályok 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-
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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 kö-
töttségét nem kívánja meghosszabbítani.

Az ajánlati biztosíték után kiíró költséget nem számít fel, kamatot nem fizet, kivéve, ha az ajánlati biztosíték visszafi-
zetésére 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 pá-
lyázati ajánlatok elbírálása, vagy a nyilvános ártárgyalásra kitûzése (az ajánlatmódosításra való felhívás) az ajánlattételi
határidõ 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 meghosszab-
bodik.

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 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóságon (1015 Budapest, Hattyú u. 14. VI. em.

607-es szobában) kell a fent megjelölt ajánlattételi 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 ingatlanok megvásárlása céljára kell kiállítania, és visszavonhatatlan fizetési kötelezett-
séget 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 ingatlanok megvásárlása céljára kell kiállítania, és visszavonhatatlan fizetési köte-
lezettséget kell vállalnia arra, hogy a vételárként ígért összeget a bank a vevõ részére meghitelezi a teljes vételárhátralék-
ra – 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 MÁK 10032000-06060071-00000000 számláján történõ megjelenését kö-
vetõen 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,
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– 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 nyúj-

tották 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 azon formanyomtatványokat a pályázati ajánlat beadásával egyidejûleg
– további feltételek támasztása nélkül – kitöltve, elfogadólag aláírva a meghatározott mellékletekkel együtt (a hiánypót-
lási lehetõségre figyelemmel) benyújtja.

Hiánypótlásra kizárólag a pályázat beadási határidejétõl számított 15 naptári napon belül „a részvétel feltételei” cím
5. pontjában 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 pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a kiírónál dr. Koller Valéria jogtanácsostól (telefon:

441-7264) vagy személyesen a kiíró székházában, idõpont-egyeztetés alapján.

AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK VIZSGÁLATA

Összefoglaló
az uniós támogatások hazai monitoring és ellenõrzési rendszere mûködésének ellenõrzésérõl (0723)

Az Állami Számvevõszék stratégiájában kiemelt helyet foglal el az európai uniós támogatások felhasználásának,
hasznosulásának vizsgálata. Az Állami Számvevõszék az elõcsatlakozási támogatások monitoring rendszerét 2000-ben,
illetve 2002-ben ellenõrizte, de uniós belépésünket követõen átfogóan ez az ellenõrzés értékelte elõször az uniós támo-
gatások hazai monitoring és ellenõrzési rendszereinek mûködését, azok eredményességét és hatékonyságát.

A 2006. évre tervezett uniós támogatás meghaladta a 300 Mrd Ft-ot, az ehhez kapcsolódó központi költségvetési társ-
finanszírozás pedig a 130 Mrd Ft-ot, valamint 170 Mrd Ft-ot meghaladó agrárpiaci és közvetlen termelõi támogatás rea-
lizálásával számolt az éves költségvetési törvény. A 2007. évi költségvetési törvényben már 470 Mrd Ft-ot meghaladó
EU-támogatás és az ahhoz kapcsolódó 150 Mrd Ft hazai költségvetési társfinanszírozás, valamint az agrárpiaci és köz-
vetlen termelõi támogatás területén 190 Mrd Ft-ot elérõ támogatás felhasználását tervezték meg.

A Magyarországra 2006-ban érkezõ uniós támogatások hazai monitoring és ellenõrzési rendszereinek kialakítása és
mûködtetése teljesítette az uniós források lehívásának és felhasználásának e rendszerekhez kapcsolódó feltételeit, de
mûködésük eredményessége és hatékonysága támogatásonként eltérõ képet mutatott.
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A 2004–2006-os idõszakban az EU-források összehangolt felhasználására nem készült egységes nemzeti szintû stra-
tégia, a hazai és uniós források összehangolásából eredõ szinergikus hatások kevésbé érvényesültek. (Kivétel a környe-
zetvédelem és a közlekedési infrastruktúrafejlesztés.) Az egyes támogatások monitoringjának eredményességében és
hatékonyságában eltérések mutatkoztak. Ezek a különbségek a lebonyolítási folyamatok idõtúllépéseire és a tervtõl való
eltérések kezelésére tett beavatkozások hatásaiban mutatkoztak meg.

Az ajánlások ellenére nem tudták a támogatásközvetítési folyamat idõszükségletét a jogszabályokban elõírt keretek
között tartani. Költségtúllépések miatt lecsökkent egyes ISPA, illetve Kohéziós Alap projektek EU-támogatási aránya,
ami költségvetési és önkormányzati többletráfordítást igényel. Az egyes támogatási programok naturális céljai teljesülé-
sét hátráltatta a projekt- és programmutatók hiányossága, valamint a programszintû értékelés késedelme. A programcé-
lok teljesítése néhány támogatás esetében elmaradt (a területi kiegyenlítõdés és a kistérségek közötti megoszlásának
aránytalansága), és az idõbeli késedelmek a forrásfelhasználás kockázatát növelik.

2006 júliusától az intézményrendszer 57%-át átszervezték, ami a strukturális alapok és a Kohéziós Alap forrásait köz-
vetítõ intézményrendszerében elérte a 73%-ot. Az átalakítás elhúzódása negatívan hatott a monitoring és ellenõrzés fel-
tételeinek folyamatos fenntartására, növelte a folyamatba épített, elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzés érvényesítési
kockázatát. Az intézményi átalakításokból fakadó bizonytalanságok hatásaként nõtt a kifizetések idõszükséglete.

A humánkapacitások racionalizálása, az ésszerû összevonások mellett, egyes területeken olyan összetételû kapacitást
eredményezett, amely negatívan hatott a szakmai monitoring feladatok ellátására. Megindult és egyre elterjedtebbé vált
a feladatok külsõ vállalkozásba adása és a feladatok menedzselés szintû ellátása.

A támogatások hasznosulását nyomon követõ egységes jelentési rendszer hiánya hátráltatta az uniós források felhasz-
nálásának áttekinthetõségét. Az értékeléseket nem támogatta egységes informatikai rendszer. A jelentésekben az adatbá-
zisokból készített statisztikák alapján levont következtetés nem minden esetben volt megalapozott. Például a 2006 júniu-
sában az EU felé a Közösségi Támogatási Keret felhasználásáról szóló éves jelentésben a létrehozott új munkahelyek in-
dikátorra megadott 53 ezres tételt nem tudták – támogatási szerzõdésekkel alátámasztott kimutatással – az ellenõrzés so-
rán reprodukálni.

Az informatikai rendszer az egységes fejlesztési stratégia hiánya, a monitoring indikátorok korlátozott alkalmassága,
valamint fejlesztési és alkalmazási késedelmek miatt nem vált a naturális folyamatokat nyomon követõ és értékelõ esz-
közzé, korlátozottan segítette az ellenõrzést. Hiányzó szabályzatok jelentettek kockázatot az informatikai biztonság te-
rületén.

Az uniós támogatások hazai ellenõrzési rendszere kiépült a 2004–2006-os idõszakra az uniós és hazai szabályozás
alapján. Ugyanezen idõszak alatt szintén kiépült a szabálytalanságok megelõzésének, kezelésének és felszámolásának
rendszere is.

Az egyes támogatások ellenõrzési rendszereinek eredményességében eltérések mutatkoztak. Ezek az eltérések a mód-
szertan alkalmazásának hiányosságaiból, a lebonyolító intézményrendszer ellenõrzési szerveinek instabilitásából és az
intézményfejlesztés során az ellenõrzési tevékenység eredményességi és hatékonysági szempontjainak háttérbe szorulá-
sából származtak. A támogatásközvetítõ intézményekben – az FVM kivételével – eltérõ belsõ humánkapacitással mû-
ködtek a funkcionálisan független belsõ ellenõrzési részlegek.

Nem alakították ki a támogatásközvetítõ intézményrendszer ellenõrzéseinek gazdaságosságát és hatékonyságát érté-
kelõ rendszert. Nem vált gyakorlattá az ellenõrzési eredmények hasznosulásának gazdasági elemzése. Nem alakult ki a
kockázatelemzés és mintavétel megalapozott, jól rekonstruálható gyakorlata, nem vették figyelembe a nagyprojekt pro-
fil kiemelt kockázati sajátosságait.

A 2007–2013-as évek változó feladataihoz a monitoring és ellenõrzési rendszerek mûködéséhez megfelelõ idõben
módosították a hazai szabályozórendszert. 2007-ben sem az NFÜ, sem az FVM nem készített a felkészülési feladatok el-
látására részletes ütemtervet. Ennek hiányában a feladatok végrehajtásának tervszerûsége nem számon kérhetõ és a pá-
lyázók sem tudják felkészülésüket tervezni.

A támogatásközvetítõ folyamatok ésszerûsítése mellett kockázatot hordozott, hogy a szükséges intézményi kapacitá-
sokat nem a várható feladatok mennyiségébõl és azok ellátásának technológiai kapacitásigényébõl vezették le. Nem ter-
vezték meg az új intézményrendszer mûködési költségvetését olyan részletezésben, amely lehetõvé tenné a költséghaté-
konyság mérését.

A feltárt eredményességet és hatékonyságot rontó tényezõk javítására javaslatokat fogalmaztunk meg a Miniszterel-
nöki Hivatalt vezetõ és az FVM miniszternek. Javasoltuk a felkészülési feladatok ütemtervének kidolgozását, a szakmai
monitoring és informatikai támogatásának erõsítését, a nagyprojekt profil kockázatait figyelembe vevõ ellenõrzési eljá-
rások kidolgozását, valamint az intézményi mûködési költségek elkülönített és megfelelõ részletezettségû nyilvántartá-
sának kialakítását.

A jelentés teljes terjedelemében az interneten, a www.asz.hu címen érhetõ el.
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HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK

A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal
közleménye

A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal
közleménye

az Országos Szociálpolitikai Szakértõi Névjegyzékbe
történõ felvétel lehetõségérõl és annak feltételeirõl

A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (a továbbiakban:
Hivatal) ezúton hívja fel a szociális ágazatban dolgozó
szakemberek figyelmét arra, hogy – az Országos Szociál-
politikai Szakértõi Névjegyzékrõl szóló 211/2003. (XII. 10.)
Korm. rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglaltak
alapján – lehetõségük van az Országos Szociálpolitikai
Szakértõi Névjegyzékbe (a továbbiakban: Névjegyzék)
történõ felvételi kérelem benyújtására.

A Névjegyzékbe felvételt nyert szakértõ tevékenysége ki-

terjedhet:

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló
1993. évi III. törvény hatálya alá tartozó szociális ellátá-
sokkal kapcsolatos pályázatok értékelésére, a pályázatot
érdemben elbíráló bizottság munkájában történõ részvé-
telre, az elbírált pályázat megvalósításának figyelemmel
kísérésére, monitorozására, a pályázatokban vállaltak vég-
rehajtásának ellenõrzésére,

b) a szociális szolgáltatásokkal összefüggõ elemzési,
tervezési, fejlesztési feladatok ellátására, ennek keretében
tanácsadásra, a munkafolyamatok szakmai vizsgálatára,

c) szolgáltatástervezési koncepció elkészítésében és fe-
lülvizsgálatában történõ részvételre,

d) szociálpolitikai koncepció elkészítésében történõ
részvételre,

e) helyi, kistérségi, regionális foglalkoztatási program
elkészítésében való részvételre,

f) szociális szolgáltatások, szociális intézmények minõ-
ségügyi rendszerével, illetve minõségbiztosításával kap-
csolatos feladatok ellátására.

Felhívjuk figyelmét, hogy az Országos Rehabilitációs
és Szociális Szakértõi Intézetrõl, valamint eljárásának
részletes szabályairól szóló 213/2007. (VIII. 7.) Korm.
rendelet értelmében 2008. január 1-jétõl bõvül a szociális
szakértõi tevékenység köre. Az Országos Rehabilitációs és
Szociális Szakértõi Intézet (a továbbiakban: Intézet) fel-
adat- és hatáskörében szakértõi és módszertani tevékeny-
ségeket lát el, valamint jogszabályban meghatározott ese-
tekben komplex minõsítést végez. A komplex minõsítés
során a szakértõi bizottság legalább egy tagja szociális
szakértõ. Ha az Intézetnek nincs vele munkavégzésre irá-
nyuló jogviszonyban álló szociális szakértõje, vagy az a
szakértõi bizottsági tagjának nem jelölhetõ ki, a Foglal-

koztatási és Szociális Hivatal fõigazgatója a szociális
szakértõ személyére az Országos Szociálpolitikai Szakér-

tõi Névjegyzékben szereplõ szakértõk közül tesz javaslatot.

A jövõben tehát az Intézet komplex minõsítési eljárását
végzõ bizottságának tagja a szociális szakértõ.

A Névjegyzékbe történõ felvétel az alábbi szakterüle-

tekre kérhetõ:

a) idõskorúak szociális ellátása,
b) fogyatékos személyek szociális ellátása,
c) pszichiátriai betegek szociális ellátása,
d) szenvedélybetegek szociális ellátása,
e) hajléktalan személyek szociális ellátása,
f) családsegítéssel összefüggõ feladatok ellátása,
g) szociális igazgatási feladatok ellátása,
h) foglalkoztatási feladatok ellátása,
i) rehabilitációs utógondozással összefüggõ feladatok

ellátása,
j) szociális szolgáltatások tervezése, fejlesztése, szerve-

zése, ideértve a közösségi ellátásokat, a csoportmunkát,
k) szolgáltatástervezési koncepcióval összefüggõ fel-

adatok ellátása,
l) szociális minõségfejlesztési tanácsadás.

Pályázati feltételek:

A Névjegyzékbe az a büntetlen elõéletû kérelmezõ ve-
hetõ fel, aki rendelkezik a Rendelet

a) 4. §-ában, illetve 1. számú mellékletében meghatá-
rozott végzettséggel,

b) 5. §-ában elõírt szakmai gyakorlattal és
c) 6. §-a szerinti szakmai ajánlással.

Formai követelmények

A Névjegyzékbe történõ felvételt a Rendelet 2. számú

melléklete szerinti kérelem benyújtásával kell kezdemé-
nyezni.

A kérelmet szakterületenként külön-külön kell benyúj-
tani. A kérelmezõ legfeljebb két szakterületre kérheti a fel-
vételét.

A kérelemhez mellékelni kell:

a) a részletes szakmai önéletrajzot, amelyben a pályázó
bemutatja a megjelölt szakértõi területtel (területekkel)
kapcsolatos szakértelmét igazoló tényeket, körülményeket,

b) a Rendelet 4. §-ában meghatározott feltételek teljesí-
tését tanúsító okiratok másolatát,

c) a Rendelet 5. §-ában elõírt szakmai gyakorlat meg-
létét tanúsító igazolást,

d) a Rendelet 6. §-a szerinti szakmai ajánlást,
e) három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyít-

ványt,*

* Nem szükséges erkölcsi bizonyítványt csatolnia annak a kérelmezõnek,
akinek a munkáltatója igazolja, hogy olyan munkakörben dolgozik, amely-
ben az alkalmazás feltétele a büntetlen elõélet.
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f) a bírálati díj befizetésérõl szóló igazolást,
g) 1 db szabványméretû igazolványképet, a szakértõi

igazolvány elkészítéséhez.
A kérelmet, valamint az a)–f) pontokban megjelölt do-

kumentumokat 1 eredeti és 3 másolati példányban, példá-
nyonként külön-külön összeállítva kell benyújtani.

Bírálati díj

A bírálati díj összege a pályázat benyújtásakor érvényes
kötelezõ legkisebb munkabér húsz százaléka, jelenleg
(2007. év) 13 100 Ft.

Amennyiben a pályázó két szakterületre is benyújtja
kérelmét, a bírálati díjat szakterületenként külön-külön
kell befizetni a Foglalkozatási és Szociális Hivatal
10032000-01732630-00000000 számú számlájára átuta-
lással vagy csekken.

A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: „Szociálpoli-
tikai szakértõi díj”. Csekk a Hivataltól (Szociális fõosztály)
igényelhetõ.

A pályázat benyújtásának helye:

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, Szociális fõosztály
1089 Budapest, Kálvária tér 7.

A pályázat benyújtásának határideje:

2007. október 31.

A borítékra írják rá: „Országos Szociálpolitikai Szakér-
tõi Névjegyzék”.

A felvételi kérelmekrõl öttagú bizottság dönt.
A bizottság a kérelmezõt a Névjegyzékbe felveszi, ha a

felvételi kérelem megfelel a jogszabályi feltételeknek.
Döntésre 2007. december 15-ig kerül sor. A döntés

eredményérõl a Hivatal írásos értesítést küld, illetve 2008
januárjában a szakértõi névjegyzéket a Szociális és Mun-
kaügyi Minisztérium hivatalos lapjában, a Szociális Köz-
lönyben közzéteszi.

Amennyiben a kérelmezõ a bizottság döntésével nem
ért egyet, a Szociális és Munkaügyi Minisztériumnál a
döntés felülvizsgálatát kezdeményezheti.

Az elbírálás után a pályázatok visszaküldésére, valamint
a pályázati díj visszafizetésére még sikertelen pályázat
esetén sincs lehetõség.

A pályázati felhívás szövege a Szociális és Munkaügyi
Minisztérium és a Hivatal internetes honlapján is olvasható
(http://www.szmm.gov.hu, illetve http://www.afsz.hu).

A pályázattal kapcsolatban információ kérhetõ Kovács
Henriettától (Foglalkoztatási és Szociális Hivatal 3100 Sal-
gótarján, Május 1. út 54., Telefon: (32) 416-833/129-es mel-
lék, E-mail: henrietta.kovacs@ncsszi.hu).

A Miniszterelnöki Hivatal, valamint
az Önkormányzati

és Területfejlesztési Minisztérium
közleményei

Uniós pályázat belterületi utak fejlesztésére
a Közép-magyarországi Régióban*

Annak érdekében, hogy a jövõben ne poros és sáros
földutakon jussunk el otthonunkig vagy munkahelyünkre,
fejlett infrastruktúrára van szükségünk. Jelen pályázat
azon közép-magyarországi önkormányzatoknak szól,
amelyek burkolat nélküli utakat, gyûjtõutakat építenének,
ám ehhez eddig hiányzott a szükséges pénz.

Mire kapható uniós pénz? A településen áthaladó forga-
lom elvezetését, a településközpont tehermentesítését, il-
letve megközelítését szolgáló belterületi gyûjtõút vagy ki-
szolgálóút építésére kizárólag földutak állandó burkolattal
való ellátására. Ezen utakhoz kapcsolódóan csapadék-
víz-elvezetésre, közterület-rendezésre, forgalomtechnikai
eszközök és közvilágítás kiépítésére kapható vissza nem
térítendõ uniós támogatás.

Kik pályázhatnak? Budapest és Pest megyei helyi ön-
kormányzatok.

Mennyi támogatás kapható? A támogatás mértéke az
összes elszámolható költség maximum 70 százaléka, mini-
mum 50 millió forint, maximum 500 millió forint lehet.

A pályázatok benyújtási ideje és helye:

2007. augusztus 16.–2007. november 16.

Pro Regio Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési
és Szolgáltató Kht.**

(1146 Budapest, Hermina út 17.) A program száma:
KMOP-2007-2.1.1/B.

További információ és a pályázati dokumentáció a
www.nfu.gov.hu honlapon található.

* A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.

** A Pro Régió Ügynökség az Új Magyarország Fejlesztési Terv közre-
mûködõ szerve.
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Uniós pályázat kerékpárutak fejlesztésére
a Közép-magyarországi Régióban*

Szeretné, ha települése biztonságosan elérhetõ volna
kerékpárosoknak is? Bekapcsolódna az aktív turizmusba
úgy, hogy a település lakossága is élvezze annak elõnyeit?
Jelen pályázat azoknak a közép-magyarországi települé-
seknek, kistérségi társulásoknak szól, melyek meglévõ ke-
rékpárútjaikat fejlesztenék, illetve újakat építenének.

Mire kapható uniós pénz? Turisztika és/vagy közlekedés-
biztonsági célú kerékpárút vagy kerékpársáv építésére, vala-
mint ehhez kapcsolódóan csapadékvíz-elvezetésre, közvilá-
gítási és forgalomtechnikai berendezések kiépítésére. Az elõ-
zõekhez kapcsolódóan túraútvonalakat kijelölõ táblarendszer
felállítására vagy korszerûsítésére, illetve zöldfelület kialakí-
tására, akadálymentesítésre és kerékpártározók építésére is
kapható vissza nem térítendõ uniós támogatás.

Kik pályázhatnak? Budapesti és Pest megyei helyi ön-
kormányzatok, önkormányzati társulások, többlécú kistér-
ségi társulások, központi költségvetési szervek és intéz-
ményeik.

Mennyi támogatás kapható? A támogatás mértéke az
összes elszámolható költség maximum 80 százaléka, mini-
mum 15 millió forint, maximum 500 millió forint lehet.

A pályázatok benyújtási ideje és helye:

2007. augusztus 16.–2007. november 16.

Pro Regio Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési
és Szolgáltató Kht.**

(1146 Budapest, Hermina út 17.) A program száma:
KMOP-2007-2.1.2.

További információ és a pályázati dokumentáció a
www.nfu.gov.hu honlapon található.

* A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.

** A Pro Régió Ügynökség az Új Magyarország Fejlesztési Terv közre-
mûködõ szerve.

Sikeres vállalkozások – uniós támogatással
a Közép-magyarországi Régióban

Közép-magyarországi vállalkozások, figyelem! Az euró-
pai uniós támogatásoknak köszönhetõen a jövõben köny-
nyebb lesz mind az induló, mind a felfutóban lévõ kis- és
közepes nagyságú cégeknek. Mert fejlõdni fognak a térség-
ben mûködõ ipari parkok, ipari területek és inkubátorházak.
Sõt remélhetõen újak is születnek majd. A helyi gazdaságot
erõsítõ lehetõségek egész sora teremtõdik majd meg, hogy
ezzel is segítsék az Önök vállalkozásainak sikerét.

Mire kapható uniós pénz? A közép-magyarországi kis- és
középvállalkozásokat segítõ ún. inkubátor-, illetve szolgálta-
tóházak létrehozására, bõvítésére, valamint a kapcsolódó inf-
rastrukturális fejlesztésekre. Továbbá az ipari területekkel és
ipari parkokkal összefüggõ beruházásokra – legyen az szol-
gáltatások bõvítése, minõségi fejlesztés vagy akár földterület
vásárlása. Ezen túl támogatás kapható még az elõbbiekhez
kapcsolódó épületek építésére, bontására, átalakítására, kör-
nyezeti kármentesítésre, elõkészítõ és projektmenedzsment
tevékenységekre, oktatásra, képzésre, marketingre, valamint
minõség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek beveze-
tésére.

Kik pályázhatnak? Budapesti és Pest megyei helyi ön-
kormányzatok, önkormányzati társulások, gazdasági tár-
saságok, szövetkezetek, egyesületek, köztestületek, köz-
hasznú társaságok, alapítványok, közalapítványok, felsõ-
oktatási intézmények és kutatóintézetek.

Mekkora támogatás igényelhetõ? Pályázatonként mini-
mum 50 millió, maximum 500 millió forint uniós támogatás
igényelhetõ. A támogatás mértéke Budapesten az összes el-
számolható költség maximum 25 százaléka lehet, Pest me-
gyében pedig maximum 30 százaléka. Ez mikro- és kisvállal-
kozások esetében 20 százalékponttal, középvállalkozások
esetében 10 százalékponttal növekszik.

A pályázatok benyújtási ideje és helye:

2007. október 17–2008. január 18.,

Pro Regio Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési
és Szolgáltató Kht. (1146 Budapest, Hermina út 17.)

A program száma: KMOP-2007-1.5.3/A. vagy KMOP-
2007-1.5.3/D. További információ és a pályázati doku-
mentáció a www.nfu.hu honlapon található.
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Sikeres pályázást kíván a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség!

A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul-
nak meg.

Tájékoztató
a Dél-alföldi Regionális Operatív Program

pályázatairól

A Dél-alföldi Operatív Program keretében több jelenleg
is futó, illetve hamarosan megnyíló pályázati források áll-
nak rendelkezésre 2007–2008 között a Dél-alföldi Régió
fejlesztéseire. Elsõként május 7-én jelent meg a Dél-al-
földi Régióban a kerékpárút-hálózat fejlesztésére kiírt pá-
lyázat. Összesen 3,1 milliárd forint áll rendelkezésre az el-
képzelések megvalósítására, a támogatási összeg mértéke
10–300 millió forint. A kiírás augusztus 31-én zárult le.
A második körben az önkormányzati és állami tulajdonú
belterületi, valamint önkormányzati külterületi közutak
fejlesztésére szóló pályázat került kiírásra. A célok megva-
lósítására 4,73 milliárd forint áll rendelkezésre. A támoga-
tás mértéke az önkormányzati és állami tulajdonú külterü-
leti közúthálózat esetén 100–1500 millió forint, míg a bel-
területi beruházások esetén 10–400 millió forint. Pályáza-
tokat november 16-ig lehet még benyújtani. Szintén
november 16-ig lehet benyújtani pályázatokat a közintéz-
mények akadálymentesítésére. Ebben a kiírásban 1 milli-
árd forint támogatási keret áll a pályázók rendelkezésére.

Az elkövetkezendõ hónapokban is több pályázat kerül
kiírásra. Szeptember 4-én az „Alapfokú nevelési-oktatási
intézmények és gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesz-
tése” (DAOP–4.2.1./2F) c. kiírás került meghirdetésre.
2007–2008. között az intézmények beruházásainak meg-
valósítására 8995 millió forint támogatási összeg áll ren-
delkezésre, az elnyerhetõ támogatás mértéke 20–1200 mil-
lió forint.

A pályázatok benyújtása:

2007. szeptember 25–2008. január 2. között

lehetséges.

Várhatólag szeptember közepén jelenik meg az ipari
területek, ipari parkok és vállalkozói inkubátorházak
infrastrukturális fejlesztésére szóló pályázat.

Októberben újabb pályázatok kiírása várható turisztikai
célú fejlesztések, alap- és járóbeteg-ellátás fejlesztése, kör-
nyezeti értékeink védelme és környezetbiztonság területén.
A pályázatokkal kapcsolatos naprakész információk a
DARFT Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. www.
darfu.hu honlapján, valamint a Nemzeti Fejlesztési Ügynök-
ség www.nfu.hu honlapján tekinthetõek meg.

Tájékoztató
– a megújuló óvodák, iskolák, kollégiumok

uniós támogatással Észak-Alföldön

Észak-alföldi iskolák, figyelem! Most egyetlen pályá-
zattal akár 1200 millió forintot is szerezhetnek, hogy fel-
újítsák lepusztult épületeiket és a legmodernebb eszközö-
ket használják az oktatáshoz – minden korábbinál maga-
sabb színvonalon.

Mire kapható támogatás? Alap- és középfokú nevelési-
oktatási intézmények akadálymentes bõvítésére, felújítására,
korszerûsítésére. Továbbá a legkülönfélébb eszközök vásár-
lására – beleértve a sajátos nevelési igényû gyerekek képzé-
sét biztosító speciális eszközöket, készségfejlesztõ és szem-
léltetõ eszközöket, udvari játékokat és utcabútorokat, sport-
eszközöket, sõt még a konyhai berendezéseket is.

Kik pályázhatnak? Észak-alföldi óvodák, általános is-
kolák, szakiskolák, gimnáziumok, szakközépiskolák,
alapfokú mûvészetoktatási intézmények, gyógypedagó-
giai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmények,
valamint diákotthonok és kollégiumok. Ezenkívül pályáz-
hatnak még többcélú intézmények fenntartói, és az általuk
alkotott konzorciumok – természetesen szintén az Észak-
alföldi régióból.

Mennyi támogatás szerezhetõ? Az elnyerhetõ támoga-
tás mértéke minimum 20 millió forint, maximum 1200
millió forint – ami nem hitel, hanem vissza nem térítendõ
uniós segítség. Az oktatás/nevelés korszerûsítésére kap-
ható összeg a beruházások összköltségének legfeljebb
90 százaléka lehet.
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Hogyan lehet jelentkezni?

A pályázatokat

2007. szeptember 25. és 2008. január 2.

között várja a VÁTI Kht. Debreceni Területi Iroda. Címe:
4025 Debrecen, Simonffy utca 4–6., Halköz üzletház
1. emelet. További hasznos tudnivalók és a teljes pályázati
dokumentáció a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapjá-
ról tölthetõ le: www.nfu.hu.

A pályázat száma: ÉAOP-2007-4.1.1/2F.
A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai

Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul-
nak meg.

Sikeres pályázást kíván
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség!

Tájékoztató
kerékpárutak fejlesztésére kiírt pályázatról

a Nyugat-Dunántúlon uniós pénzbõl

A Nyugat-Dunántúlon található Magyarország legfej-
lettebb kerékpáros úthálózata. Mégis, a legforgalmasabb
útszakaszok mentén még mindig fontos szakaszok hiá-
nyoznak, amelyeket a közúti forgalom biztonságának
megõrzése, illetve környezetünk védelme érdekében fel-
tétlenül szükséges pótolni. Jelen pályázat ehhez nyújt se-
gítséget.

Mire kapható uniós pénz? Új kerékpárutak és kiegészítõ
infrastruktúra építésére rendkívül forgalmas útszakaszok
mentén bel- és külterületen egyaránt. (Azzal a megkötés-
sel, hogy utóbbi esetben csak akkor, ha négy- és ötszámje-
gyû útszakaszok mentén valósul meg a fejlesztés.) A beru-
házásoknak hozzá kell járulniuk a munkahelyek és köz-
szolgáltatások elérhetõségének javításához, illetve nem
veszélyeztethetnek természeti oltalom alatt álló területe-
ket. Ezek mellett korszerûsíthetõ az utak menti infrastruk-
túra is.

Kik pályázhatnak? Helyi önkormányzatok, ezek társu-
lásai, többcélú kistérségi társulások, illetve központi költ-
ségvetési szervek és ezek intézményei.

Mennyi támogatás kapható? Egy pályázatra 10 és
200 millió Ft közötti vissza nem térítendõ támogatás jut-
hat. A segítség mértéke legfeljebb 80 százaléka lehet a fej-
lesztés összköltségének, az õriszentpéteri kistérségben pe-
dig a 85 százalékot nem haladhatja meg.

Meddig és hol lehet jelentkezni?

A pályázatok benyújtásának határideje:

2007. augusztus 16.–november 16.,

helye a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynök-
ség soproni (9400 Sopron, Csatkai E. u. 6.) vagy szombat-
helyi (9700 Szombathely, Kõszegi u. 23.) irodája.

A program száma: NYDOP-2007-4.3.1/B.
További információk és a pályázati dokumentáció a

www.nfu.gov.hu oldalon található.
A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai

Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul-
nak meg.

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
Kht. az Új Magyarország Fejlesztési Terv közremûködõ
szervezete.

Sikeres vállalkozások – uniós támogatással
a Nyugat-Dunántúlon

(akár 400 millió Ft egyetlen pályázattal!)

Bár Nyugat-Dunántúl Európa egyik legversenyképe-
sebb régiója, a helyi vállalkozásoknak továbbra is minden
segítségre szükségük van. Fejleszteni kell a térségben je-
lenleg mûködõ 25 ipari parkot, és ösztönözni újabbak lét-
rejöttét – hogy az induló vagy felfutóban lévõ kis- és kö-
zépvállalkozások ideális körülmények között fejlõdhesse-
nek. A régió közel 3 milliárd forintnyi uniós támogatást
kap mindehhez, és csak egy pályázatnyira van attól, hogy
Önnek is jusson ebbõl a pénzbõl.

Kik pályázhatnak? Nyugat-dunántúli helyi önkormány-
zatok, ezek társulásai, gazdasági társaságok, szövetkezetek,
egyesületek, köztestületek, közhasznú szervezetek, alapít-
ványok, illetve közalapítványok.
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Mire kapható uniós pénz? Már meglévõ ipari parkok
infrastruktúrájának fejlesztésére éppúgy, mint e címmel
még nem rendelkezõ területek „ipari parkosítására”. Ide
tartozik tehát az emelt szintû szolgáltatások és ezeknek he-
lyet adó épületek fejlesztése, valamint a helyi vállalkozá-
sokat és újításokat segítõ ún. „inkubátorházak” létesítése.

Mennyi támogatás nyerhetõ el? Egy pályázatra 10 és
400 millió Ft közötti vissza nem térítendõ támogatás jut-
hat, amelynek mértéke a beruházás értékének 30, vagy
akár 50 százaléka is lehet. (A pályázó jogi formájától füg-
gõen.)

Hogyan lehet jelentkezni?

A pályázatok benyújtásának határideje:

2008. január 18.,

helye a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügy-
nökség soproni (9400 Sopron, Csatkai E. u. 6.) vagy szom-
bathelyi (9700 Szombathely, Kõszegi u. 23.) irodája.

A program száma: NYDOP-2007-1.3.1.
További információ és a pályázáshoz szükséges fontos

részletek a www.nfu.hu és a www.westpa.hu oldalakon ta-
lálhatók.

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium
közleménye

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium
közleménye

a rehabilitációs hozzájárulás 2008. évi mértékérõl

A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek el-
látásáról szóló 1991. évi IV. törvény 41/A. §-ának (5) és
(6) bekezdésében foglaltak alapján a rehabilitációs hozzá-
járulás 2008. naptári évi összege 164 400 Ft/fõ.

A munkaadó a megváltozott munkaképességû szemé-
lyek foglalkozási rehabilitációjának elõsegítése érdekében
rehabilitációs hozzájárulás fizetésére köteles, ha az általa
foglalkoztatottak létszáma a 20 fõt meghaladja, és az általa
foglalkoztatott megváltozott munkaképességû személyek
száma nem éri el a létszám 5 százalékát (kötelezõ foglal-
koztatási szint).

A rehabilitációs hozzájárulás mértéke a tárgyévet meg-
elõzõ második év – KSH által közzétett – nemzetgazdasági
éves bruttó átlagkeresetének 8 százaléka.

A rehabilitációs hozzájárulás mértékének meghatározása
a Statisztikai Közlöny 2007. évi 2. számában megjelent
tájékoztatás alapján történt. (A 2006. évi nemzetgazdasági
bruttó átlagkereset 171 200 Ft/fõ/hó, lásd a 2007. évi Sta-
tisztikai Közlöny 2. számában). A 2008. évi 1 hóra esedé-
kes rehabilitációs hozzájárulás mértéke 13 696 Ft, tárgyévi
összege 164 352 Ft.

A tárgyévi rehabilitációs hozzájárulást az SZMM
100 Ft-ra kerekítve teszi közzé.

Az Országos Munkavédelmi
és Munkaügyi Fõfelügyelõség

tájékoztatója

Az Országos Munkavédelmi
és Munkaügyi Fõfelügyelõség

tájékoztatója
a munkavédelmi bírságok felhasználására

meghirdetett
2006. évi pályázat nyerteseirõl

A pályázat célja az volt, hogy támogatásban részesül-
jenek az egészséget nem veszélyeztetõ és a biztonságos
munkavégzésre, valamint a munkakörülmények javítására
szolgáló eljárások, továbbá a megelõzést szolgáló tájékoz-
tatást és képzést nyújtó pályázatok.

A benyújtási határidõig (2007. február 28.) 375 érvényes
pályamunka érkezett.

A pályázatokat a jogszabályoknak megfelelõen véle-
ményezték a munkavédelmi hatóságok és az Országos
Érdekegyeztetõ Tanács Munkavédelmi Bizottsága. A bí-
rálók javaslatát figyelembe véve, a szociális és munka-
ügyi miniszter 2007. május 22-én meghozott döntése ér-
telmében 113 pályamunkának ítélt 288 604 E Ft értékû
támogatást. A támogatottak közül kettõ visszalépett,
ezért 285 206 E Ft összegben 111 támogatási szerzõdés
került megkötésre.

A támogatottakról és a pályázati célokról, valamint az
elnyert összegekrõl a következõ táblázatban adunk tájé-
koztatást.
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2006. évi
munkavédelmi bírságok felhasználására kiírt pályázatból támogatást nyert pályázatok

* Támogatási forma: VT: visszatérítendõ VNT: vissza nem térítendõ

A pályázó

A pályázati cél

Támogatás

Pályázat/
szerzõdés

száma
Megnevezése, címe

VT*
(E Ft)

VNT*
(E Ft)

2.
261.

AUTOMED-Autogéntechnikai Kft.
1143 Budapest,
Szatmár u. 63/A

Autogéntechnikában használatos bizton-
sági eszközök alkalmazásának ismertetése

2 000

3.
262.

Bácskay László
2421 Nagyvenyim,
Fõ u. 53/1.

Építõipari fõvállalkozás alvállalkozói kö-
zött terjesztett „Havi munkabiztonsági
híradó” szerkesztése és elõállítása

100

8.
366.

VEGYIPROP Kft.
1068 Budapest,
Benczúr u. 45.

Könyvsorozat készítése „Munkavédelmi
képviselõk részére” I–III. rész,
Ingyenes terjesztése munkavédelmi kép-
viselõk oktatásán

5 000

9.
367.

VEGYIPROP Kft.
1068 Budapest,
Benczúr u. 45.

Munkavédelmi képviselõk munkajogi
ismereteinek bõvítése, oktatássorozat

7 000

11.
295.

Ipatestületek Borsod Megyei Szövetsége
3530 Miskolc,
Széchenyi u. 70.

Aktuális munkavédelmi ismeretek terjesz-
tése a B.-A.-Z. megye mikrovállalkozók
körében

1 200

13.
282.

Fõcze Lajos Alapítvány
a Munkavédelmi Képviselõkért
1068 Budapest,
Benczúr u. 45.

Paritásos testületek „ipari-ágazati” kép-
zése, tapasztalatcseréje nagyvállalati
gazdálkodó szervezeteknél

3 200

14.
276.

Észak-dunántúli Vízmû Zrt.
2800 Tatabánya,
Sárberek 100.

Az egészséget nem veszélyeztetõ és biz-
tonságos munkavégzést szolgáló minõ-
ségbiztosítási rendszer kialakítása

2 400

23.
326.

Nagykõrös Város Önkormányzat
Rehabilitációs Szakkórháza és Rendelõintézete
2750 Nagykõrös,
Fáskert u. 1.

Kerekes székes felhasználók számára
végtagtornáztatást segítõ készülékek
beszerzése

1 300

26.
318.

Munkaadók
és Gyáriparosok Országos Szövetsége
1055 Budapest,
Kossuth L. tér 6–8.

Munkavédelemrõl munkáltatóknak
Kiadvány és konferencia

8 000

27.
307.

Magyar Vegyipari Szövetség
1036 Budapest,
Bécsi út 85.

Az EU új vegyi anyag rendeletének
(REACH) végrehajtását segítõ tan-
folyamok szervezése, tájékoztató
kiadvány készítése

7 800

28.
350.

SECUMIX ’97. Biztonságtechnikai Bt.
1173 Budapest,
502. u. 22.

Építõipari kockázatok feltárása, 10 építõ-
ipari munkahely vizsgálatával korszerû
számítógépes módszerrel

3 000

40.
369.

Veszprém Városi Televízió és Lapkiadó Kft.
8200 Veszprém,
József A. u. 38.

A munkavédelem bemutatása az Ép-tech
címû építkezési magazinban

1 850

2007/41. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2477



A pályázó

A pályázati cél

Támogatás

Pályázat/
szerzõdés

száma
Megnevezése, címe

VT*
(E Ft)

VNT*
(E Ft)

45.
263.

Bánya- és Energiaipari Dolgozók
Szakszervezete
1068 Budapest,
Városligeti fasor 46–48.

Biztonságos munkavégzés a szilárd
ásvány bányászatban

1 000

47.
277.

EXPER Gazdasági Szolgáltató Kft.
1083 Budapest,
Mária út 13. IV/4.

„Európai munkavédelmi hetek” megren-
dezése (3 nagytérségben és Budapesten)

6 000

48.
341.

PBSZ Kft.
4400 Nyíregyháza,
Bocskai u. 62.

A munkavédelmi képviselõk és paritásos
testületek részére módszertani segítség
nyújtása, tagjainak képzése, továbbképzése

3 500

49.
342.

PBSZ Kft.
4400 Nyíregyháza,
Bocskai u. 62.

Konferencia szervezése a MOP-hoz kap-
csolódva a bejelentendõ foglalkozási be-
tegségekkel kapcsolatos változásokról
foglalkozás-eü.-i szolgálatok, munkál-
tatók, munkavállalók részére

2 600

50.
339.

„OUTLOOK” Lengyel és Társa Kft.
2100 Gödöllõ,
Fenyves köz 7.

„Legyen könnyebb a teher” c. térítés-
mentes kiadvány elkészítése a munkahelyi
váz- és izomrendszeri megbetegedések
kockázatainak csökkentésére

2 900

58.
281.

Ferencvárosi Egészségügyi
Szolgálat
1095 Budapest,
Mester u. 45–49.

A fertõzésveszély érdekében ágytál és
ápolási edénymosó/ fertõtlenítõ készülék
beszerzése

2 000

59.
327.

Napi Gazdaság Kiadó Kft.
1135 Budapest,
Csata u. 32.

„Napi védelem” A munkabiztonság fon-
tosságát erõsítõ riportok, interjúk, fel-
hívások megjelenítése 8 alkalommal

9 500

64.
308.

Makó Városi Televízió
6900 Makó,
Széchenyi tér 6.

Vasipari- és építõipari tevékenységgel
összefüggõ munkavédelmi és munkabiz-
tonsági problémák -oktatófilm készítése,
sugárzása, sokszorosítása, 5 részes isme-
retterjesztõ élõ telefonos mûsor

2 700

76.
305.

Magyar Szabványügyi Testület
1091 Budapest,
Üllõi út 25.

Az egyéni védõeszközök követelményeirõl
és megfelelõségének tanúsításáról szóló
2/2002. (II. 7.) SZCSM rendelet szerint a
vonatkozó harmonizált európai szabványok
magyar nyelvû változatának elkészítése

3 000 3 000

81.
333.

Országos Magyar Bányászati
és Kohászati Egyesület
1027 Budapest,
Fõ u. 68.

„A munkavédelem idõszerû kérdései a
bányászatban és a gáziparban” kon-
ferencia és fórum megszervezése

1 500

82.
315.

MONTESCO Szerelõipari és Vállalkozási Kft.
2330 Dunaharaszti,
Gábor Áron u. 8.

MSZ 28001:2003 szabvány szerinti
MEBIR bevezetése és tanúsíttatása

575 1 000

87.
286.

Fõvárosi Önkormányzat
Károlyi Sándor Kórház és Rendelõintézet
1041 Budapest,
Nyár u. 103.

Az ápolónõk, ápolók és betegszállítók
munkakörülményeinek javítása a fertõzés-
veszély csökkentése

2 000
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A pályázó

A pályázati cél

Támogatás

Pályázat/
szerzõdés

száma
Megnevezése, címe

VT*
(E Ft)

VNT*
(E Ft)

98.
272.

Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület
1125 Budapest,
Szamóca u. 7/B

„Mentálhigiénés eredetû problémák
(drog, alkohol stb.) megelõzésére vonat-
kozó általános és speciális munkaegész-
ségügyi tudnivalói” kiadvány készítése,
terjesztése

2 000

99.
309.

Máltai Gondoskodás Kht.
3535 Miskolc,
Köln u. 2.

A betegmozgatás során fellépõ fizikai
ártalmak csökkentése. Az ápolási otthon
korszerûsítése

600 1 000

100.
325.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza
8800 Nagykanizsa,
Szekeres József út 2–8.

A betegmozgatás kockázati tényezõinek
csökkentése, fekvõbeteg szállító kocsi
beszerzése

1 665

101.
363./ a.
b.

TÜV Rheinland InterCert
2083 Solymár,
Terstyánszky Ödön út 89.

A munkahelyi egészségvédelem és biz-
tonság irányítási rendszer kialakítása,
bevezetése és tanúsítása

400 1 000

102.
332.

Nyugat-Magyarországi Egyetem
Erdõmérnöki Kar és Ökológiai Intézet
9400 Sopron,
Bajcsy-Zsilinszky Endre 4.

A biztonságos erdei munkavégzés elõse-
gítésének komplex vizsgálata és konkrét
javaslatok kidolgozása a megelõzés és
támogatás módszerének bevezetésére

2 846

110.
306.

Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége
1068 Budapest,
Városligeti fasor 46–48.

Munkahelyi balesetekben elhunytak
emlékmûve. Munkavédelmi emlékhely
kialakítása, tervezése

2 550

111.
271.

É+L Kongresszus és Kiállításszervezõ Kft.
1081 Budapest
Kiss József u. 4.

Egyenes derékkal Országos konferencia-
sorozat a váz- és izomszervi megbetege-
dések megelõzése érdekében

8 000

112.
294.

Heves Megyei Önkormányzat Markhot
Ferenc Kórház-Rendelõintézet
3300 Eger,
Széchenyi út 27–29.

Ápoló személyzetet érõ fertõzésveszély
kockázati tényezõinek csökkentése

1 695

115.
292.

Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara
4025 Debrecen,
Petõfi tér 10.

Munkavédelem, munkabiztonság és munka-
egészségügy aktuális kérdései – rendez-
vénysorozat vállalkozások számára

669

119.
258.

A Magyar Szerkezetépítõ Vállalkozók
Szövetsége
1095 Budapest,
Hajóállomás u. 1.

A fokozott kockázati csoportokkal
kapcsolatos oktató, képzõ konferencia
szervezése

2 000

122.
296.

JOB ’97 Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
2000 Szentendre,
Jázmin u. 25/A

A bejelentendõ foglalkozási betegsé-
gekkel kapcsolatos változásokból
adódó új feladatok

5 560

123.
303.

Kõris Otthon
2750 Nagykõrös,
Ady Endre u. 16.

Az Otthonban gondozást végzõk fizikai
igénybevételének csökkentése és munka-
körülményük javítása betegemelõ liftek
beszerzésével

960
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A pályázó

A pályázati cél

Támogatás

Pályázat/
szerzõdés

száma
Megnevezése, címe

VT*
(E Ft)

VNT*
(E Ft)

124.
269.

Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Gazdasági és Mûszaki Fõigazgatóság
1111 Budapest,
Egry József u. 20–22.

A gépészmérnök és a villamosmérnök
hallgatók munka- és tûzvédelmi oktatá-
sához és az esetleges katasztrófaveszély
elhárításához szükséges kézi kamera be-
szerzése, valamint az alkalmazásához,
az oktatási tematika kidolgozása, oktatási
segédanyag sokszorosítása

3 500

125.
266.

BIMEO Vizsgáló és Kutató-fejlesztõ Kft.
1047 Budapest,
Baross u. 39.

Berendezés továbbfejlesztése és megépí-
tése a lábbelik csúszással szembeni ellen-
állásának vizsgálatára

1 150 0

129.
299.

Katolikus Karitász
XXIII. János Szeretetotthon
1112 Budapest,
Dayka G. 102–104.

Frissen, egészségesen az idõsellátásban.
A szeretetotthon dolgozói munkabiztonsá-
gának fejlesztése preventív terápia alkal-
mazásával

240

131.
264.

Baranya Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
7627 Pécs,
Engel János út 1.

A tûzoltóság fokozott kockázati csoportját
képezõ hallgatói és beavatkozói állomá-
nyának gyakorlati felkészítéséhez szük-
séges imitációs eszköz (füstgenerátor)
beszerzése

108

135.
328.

Népszava Könyvkiadó
és Könyvkereskedelmi Kft.
1138 Budapest,
Népfürdõ u. 9/F

Súlyos munkabalesetek tanulságai 3 600

136.
319.

Munkabiztonsági
és Foglalkozás-Egészségügyi Szövetség
1443 Budapest,
Népfürdõ u. 19/F

MUFOSZ Munkavédelmi Vándorgyûlés
2007 – Összehangolás – Munkavédelem
az iparban

5 000

137.
329.

Népszava Könyvkiadó
és Könyvkereskedelmi Kft.
1138 Budapest,
Népfürdõ u. 9/F

Az egyéni védõeszközök kiválasztása.
„Munkavédelem vállalkozóknak”
c. kiadvány megjelentetése

3 000

138.
320.

Munkabiztonsági
és Foglalkozás-Egészségügyi Szövetség
1443 Budapest,
Népfürdõ u. 19/F

Szakemberek a munkabiztonságért III.
Rendezvénysorozat munkavédelmi szak-
emberek, munkavédelmi képviselõk,
felsõ- és középvezetõk részére

3 700

139.
334.

Országos Munkavédelmi Képzõ
és Továbbképzõ Kft.
1111 Budapest,
Mûegyetem rkp. 9.

„Biztonság és egészség”
Interaktív szakmai nap

2 450

140.
335.

Országos Munkavédelmi Képzõ
és Továbbképzõ Kft.
1111 Budapest,
Mûegyetem rkp. 9.

Oktatási, képzési programok és tovább-
képzési rendszer szervezése és kidolgo-
zása munkavédelmi szakemberek emelt
szintû továbbképzéséhez, különös tekin-
tettel a munkaegészségügy integrációjára

6 600
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A pályázó

A pályázati cél

Támogatás

Pályázat/
szerzõdés

száma
Megnevezése, címe

VT*
(E Ft)

VNT*
(E Ft)

141.
336.

Országos Munkavédelmi Képzõ
és Továbbképzõ Kft.
1111 Budapest,
Mûegyetem rkp. 9.

Munkavédelmi szakemberek továbbkép-
zése. A villamos biztonsági felülvizsgála-
tokat érintõ jogszabályok és
szabványrendszer változásainak konkrét
és gyakorlati megismertetése

3 200

142.
337.

Országos Munkavédelmi Képzõ
és Továbbképzõ Kft.
1111 Budapest,
Mûegyetem rkp. 9.

Munkavédelmi ismeretek címmel a mû-
szaki felsõoktatás alapképzésben általános
használható, munkavédelmi ismereteket
tartalmazó jegyzet tartalmának összeállí-
tása

1 550

148.
274.

Érdekvédelmi Tanácsadó
Szolgáltató Egyesülés
1066 Budapest,
Jókai u. 2.

„Kommunikációval, konfliktuskezeléssel
az eredményesebb munkavédelemért”

1 300

150.
267.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Ápoló Gondozó Otthon
3910 Tokaj,
Bethlen G. út 36.

A gyógymasszõrök betegmozgatása során
fellépõ kockázati tényezõ csökkentése

460

153.
317.

Multikran Kft.
1114 Budapest,
Bocskai út 9.

„Emelõgépek biztonságos üzemeltetése”
címû szakkönyv elkészítése

3 000

155.
340.

Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft.
8900 Zalaegerszeg,
Ady Endre u. 60.

Cikksorozat megjelentetése Zala, Vas,
Veszprém és Fejér megye napilapjaiban a
foglalkoztatási veszélyek és ártalmak meg-
elõzését szolgáltató tájékoztatás céljából

1 500

156.
289.

Gondozási Központ
7150 Bonyhád,
Perczel Mór u. 29.

A betegmozgatás kockázati tényezõinek,
valamint az ápoló személyzetet érõ fertõ-
zésveszély kockázati tényezõinek csök-
kentése

1 300

157.
283.

Fõvárosi Önkormányzat
Értelmi Fogyatékosok Otthona
8713 Kéthely,
Magyari u. 35.

Az alkalmazottak munkafeltételeinek ja-
vítása a tartós bentlakásos intézményben

779

158.
323.

Mûszaki és Természettudományi
Egyesületek Szövetsége
1055 Budapest,
Kossuth tér 6–8.

„A munkabiztonság-munkavédelem
új útjai és fejlesztésének feladatai”,
országos konferencia

1 480

164.
314.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Területi Gondozószolgálat
3533 Miskolc,
Kabar u. 4.

A gondozási tevékenység munkabiztonsági
helyzetének javítása, a fertõzésveszély
csökkentése

960

168.
356.

Szent Rókus Kórház és Intézményei
1085 Budapest,
Gyulai Pál u. 2.

Az ápolási munka higiénés feltételeinek
javítása

2 000

170.
260.

Abasár-Gyöngyös Szociális Intézményfenn-
tartó Társulás-Integrált Szociális Intézmény
3261 Abasár,
Múzeum út 15/A

Az integrált szociális intézmény idõsek
otthonában betegemelõ lift beszerzése

450
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171.
298.

Kátai Gábor Kórház
5300 Karcag,
Zöldfa u. 48.

Biztonságos betegmozgatás elõsegítése a
Mozgásszervi Rehabilitációs osztályon

1 813

172.
300.

Katolikus Szeretetszolgálat
Zárdakert Idõsek Otthona
2373 Dabas,
Zárda köz 6.

Betegmozgatás kockázati tényezõinek,
valamint ápoló személyzetet érõ fertõzés-
veszély kockázati tényezõinek csökkentése

780

175.
259.

A Szent János Kórház Krónikus Belosztályon
Kezelt Betegekért Alapítvány
1125 Budapest,
Diós árok 1–3.

Idõskorúak ápolási körülményeinek javí-
tása, különös tekintettel a nyomási fekély
megelõzésére és kezelésére

1 499

178.
285.

Fõvárosi Önkormányzat Idõsek Otthona
1173 Budapest,
Pesti út 117.

Idõs- és fogyatékos emberek fürdetését
végzõ dolgozók megbetegedési, baleseti
kockázatát csökkentõ berendezések üzem-
beállítása

323

180.
351.

Sóstói Szivárvány Idõsek Otthona
4431 Sóstófürdõ,
Tölgyes u. 11.

„Biztonság, pontosság, prevenció” –
Munkahelyi kockázati tényezõk csökken-
tése az idõskorúak és mozgáskorlátozot-
tak ellátása során

201

181.
353.

Szent Antal Idõsek Otthona
4233 Balkány,
Kossuth L. út 28.

Kockázati tényezõk csökkentése az idõs-
korúak ellátásában

276

187.
273.

Építõipari Munkavállalók Szakszervezete
1071 Budapest,
Városliget fasor 35/A

„Az építõipari munkabalesetek megelõ-
zéséért” címmel konferencia rendezése

1 000

188.
357.

Szenvedélybetegek Otthona
2364 Ócsa,
Székes 6.

Az ápoló személyzetet érintõ fertõzés-
veszély kockázati tényezõinek csök-
kentése

2 600

193.
338.

Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet
1528 Budapest,
Szanatórium u. 19.

Az orvosi rehabilitációban dolgozó szak-
emberek egészségének védelme és meg-
õrzése. Betegápolásban használt eszközök
beszerzése

1 168

194.
301.

Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete
1066 Budapest,
Jókai u. 6.

A munkavédelemben érdekképviseletet
ellátó tisztségviselõk tudatosságának és
gyakorlati ismereteinek elmélyítése a
kereskedelemben

3 000

207.
287.

Fõvárosi Önkormányzat Szent János Kórház
és Rendelõintézet
1125 Budapest,
Diósárok 1–3.

Korszerû és biztonságos ápolást segítõ
eszközök alkalmazása a betegellátás során

1 580

217.
358.

Szépkorúak Háza Szociális Szolgáltató Kht.
3526 Miskolc,
Eperjesi u. 5.

Betegmozgatás kockázati tényezõinek
csökkentése, valamint az intézményi iat-
rogéniák és nozokomiális fertõzések elõ-
fordulásának minimalizálása a
Szépkorúak Háza Idõsek Otthonában

690
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218.
284.

Fõvárosi Önkormányzat
Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira
9476 Zsira,
Rákóczi u. 12.

Betegmozgatás kockázati tényezõinek
csökkentése a felnõtt értelmi fogyaté-
kosok ápolás-gondozási otthonában kor-
szerû eszközök beszerzésével

900

220.
304.

Magyar Doka Zsalutechnika Kft.
1037 Budapest,
Törökkõ u. 5–7.

„101 tanulságos eset a zsaluépítés terüle-
térõl” a biztonságos és hatékony munka-
végzés elõsegítéséért

1 400

222.
311.

MA-Stúdió Bt.
1043 Budapest,
Virág u. 25.

Munkabiztonság és kommunikáció
Munkaegészségügy és kommunikáció

5 500

224.
330.

NYÍRERDÕ Nyírség Erdészeti Zrt.
4400 Nyíregyháza,
Kótaji út 29.

A munkavédelmi szakemberek, emelt
szintû továbbképzése különös tekintettel a
munkaegészségügy integrációjára és a je-
lentõs mértékben módosult jogi szabályo-
zásra

3 000

225.
313.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Õszi Napsugár Otthona
3526 Miskolc,
Szentpéteri kapu 101.

A szakdolgozók munkahelyi kockázati
tényezõinek csökkentése az idõsek ottho-
nában

2 544

226.
360.

Tisza Park Kft.
5435 Martfû,
Lenin u. 1.

Tipikus kockázati tényezõk feltárása, több
lépcsõs munkabiztonsági és egészségügyi
oktatási rendszer kialakítása a fokozott
kockázati csoportba tartozó közhasznú,
közcélú munkát végzõk foglalkoztatásánál

1 082

231.
343.

Petrovics József – Optima Téka Kiadó
1088 Budapest
Baross u. 21 4/3.

Nyomdaipari munkavédelmi kézikönyv
kiadása

700

237.
265.

BÉTÉ Szervezõ és Szolgáltató Bt.
2100 Gödöllõ,
Szabadság tér 12–13.

Térítésmentes munkabiztonsági szakmai
útmutató füzetsorozat elkészítése a kis-
és középvállalkozások munkaáltatói és
munkavállalói számára

5 000

243.
312.

Metalex 2001 Hulladékkereskedelmi Kft.
2440 Százhalombatta,
Március 15. u. 4.

Az MSZ 28001:2003 szabvány szerinti
MEBIR bevezetése és tanúsítása

424 1 000

247.
270.

Dr. Bugyi István Kórház
6601 Szentes,
Sima Ferenc u. 44–58.

A betegek és az elhunytak emelésébõl
eredõ munkavédelmi kockázatok csök-
kentése

1 778

256.
278.

ExVÁ Robbanásbiztos Berendezések
Vizsgáló Állomása Kft.
1037 Budapest,
Mikoviny S. u. 2–4.

Országos munkabiztonsági továbbképzés
mezõgazdasági létesítmények preventív
robbanásvédelme a veszélyeztetett cél-
csoportok részére

4 000

261.
345.

Referatúra Congress Szolgáltató Kft.
1033 Budapest,
Hévizi út 3/B–C

Oktatási segédanyag és tankönyv a meg-
újult munkavédelmi követelmények
gyakorlati megvalósításához és a foglal-
kozás-egészségügyi szolgálatok új szabá-
lyozásához

6 000
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263.
364.

Dr. Ütõ és Társai
Egészségügyi Szolgáltató Kft.
1134 Budapest,
Kassák L. u. 82.

Oktatófilmek DVD-re írva a 2006. évi
CXXIX. törvény szellemében, felkészítés-
re és továbbképzésre munkavédelemmel
foglalkozó szakemberek részére, a mun-
ka-egészségügyi, foglalkozás-egészség-
ügyi ismeretek átadása

9 500

264.
288.

Gazdaságtudományi, Vezetéselméleti
és Érdekképviseleti Egyesület
1032 Budapest,
Selyem u. 4.

A munkáltatói, munkavállalói oldal, a
munkavédelemmel és a foglalkozás-egész-
ségügyi szolgálatokkal foglalkozó szak-
emberek részére elõadás sorozat a
MOP-hoz kapcsolódva

7 000

265.
348.

Rósa és Rósa Szolgáltató Kft.
1132 Budapest,
Röntgen u. 5.

Oktatási segédanyag, illetve felvilágo-
sításra is alkalmas DVD anyag a meg-
újult, harmonizált munkavédelmi köve-
telmények gyakorlati megvalósításához

8 000

266.
344.

PREVENTIVE ZOOM Kereskedelmi
és Szolgáltató Bt.
5600 Békéscsaba,
Kastély u. 52/3.

Az EU új vegyi anyag rendeletének
(REACH) végrehajtását segítõ tanfolya-
mok szervezése, tájékoztató kiadvány ké-
szítése

3 260

267.
347.

REMUSZKER Alföldi Regionális
Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
5945 Kardoskút,
Ady sor 24.

Az ápoló személyzet betegmozgatással és
fertõzéssel járó kockázatainak megelõzése

2 000

268.
321.

MUVAPI Szakértõi, Tanácsadói
és Szolgáltatói Kft.
5600 Békéscsaba,
Mednyánszky u. 8.

„Munkavédelem az építõipari ágazatban”
címmel továbbképzés és kiadvány megje-
lentetése

3 500

269.
322.

MUVAPI Szakértõi, Tanácsadói
és Szolgáltatói Kft.
5600 Békéscsaba,
Mednyánszky u. 8.

Régiós munka-egészségügyi konferenciák
szervezése

3 250

279.
302.

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat
Szent Borbála Kórháza
2800 Tatabánya,
Dózsa Gy. út 77.

A betegmozgatás és a hátsérülések kocká-
zati tényezõinek csökkentése

2 379

285.
291.

Gyál és Vidéke Vízügyi Kft.
2360 Gyál,
Kõrösi u. 190.

A munkáltatók munkavédelmi feladatai-
nak hatékonyságát segítõ minõségirányí-
tási rendszer bevezetése

2 000

288.
365.

Városi Önkormányzat Szivárvány Személyes
Gondoskodást Nyújtó Intézmény
6100 Kiskunfélegyháza,
Nádasdy u. 12.

Az ápoló személyzetet érõ fizikai terhelés
kockázati tényezõinek csökkentése

810

293.
331.

NYÍRERDÕ Nyírség Erdészeti Zrt.
4400 Nyíregyháza,
Kótaji út 29.

A különös munkabiztonsági és egészség-
ügyi kockázatoknak kitett erdészeti mun-
kavállalók munkabaleseteinek
megelõzését, a kockázatok mérséklését
szolgáló javaslat kidolgozása, tanpálya
létrehozása

7 500

2484 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2007/41. szám



A pályázó

A pályázati cél

Támogatás

Pályázat/
szerzõdés

száma
Megnevezése, címe

VT*
(E Ft)

VNT*
(E Ft)

294.
361.

TIT Öveges József Ismeretterjesztõ
és Szakképzõ Egyesület
8900 Zalaegerszeg,
Dísz tér 7.

„A gépkezelés biztonságáért” Targonca-
kezelõk, rakodógép-kezelõk országos
szakmai munkavédelmi továbbképzése
és versenye

1 200

296.
346.

RELABOR Rehabilitációs Célszervezet Kft.
2500 Esztergom,
Dobogókõi út 31/A.

Megváltozott munkaképességû munkavál-
lalók foglalkoztatása során felmerülõ –
betegségcsoportokból adódó – speciális
foglalkoztatási és munkavédelmi kocká-
zatok, foglakozási veszélyek, valamint
ezek mérséklését célzó oktatás

416

297.
290.

Gróf Eszterházy Kórház
és Rendelõintézeti Szakrendelõ
8500 Pápa,
Jókai u. 5–9.

A személyzetet és a betegeket érõ fertõ-
zésveszély csökkentése, a betegmozgatás
kockázati tényezõinek csökkentése

1 350

307.
275.

Erzsébet Kórház-Rendelõintézet
6800 Hódmezõvásárhely,
Dr. Imre J. u. 2.

A kórház-rendelõintézet személyzete
fertõzésveszélyének csökkentése, illetve
a munkavégzés megkönnyítése

1 623

309.
362.

TIT Öveges József Ismeretterjesztõ
és Szakképzõ Egyesület
8900 Zalaegerszeg,
Dísz tér 7.

Ki Miben Tudós a munkavédelemben
– munkavédelmi vetélkedõ vállalati
csapatok között

1 000

313.
354.

Szent Ferenc Kórház
3529 Miskolc,
Csabai kapu 42.

Az egészséget nem veszélyeztetõ bizton-
ságos munkavégzés érdekében ágytálmosó
beszerzése

2 500

315.
316.

Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
és Diákotthon
1145 Budapest,
Mexikói út 60.

A mozgáskorlátozott gyermekek ellátása
során a balesetvédelemhez szükséges esz-
közök beszerzése. Betegmozgatás, vala-
mint a fertõzésveszély kockázati
tényezõinek csökkentése

1 800

328.
293.

HAJDÚ-KOVKER Bt.
4033 Debrecen,
Gábor Áron u. 35.

A foglalkoztatási veszélyek és ártalmak
megelõzését szolgáló tájékoztató és isme-
retterjesztõ elõadások megszervezése, kü-
lönös tekintettel a váz- és izomrendszeri
megbetegedésekre

2 200

332.
370.

Zala Megyei Kórház
8900 Zalaegerszeg,
Zrínyi Miklós út 1.

Az egészséget nem veszélyeztetõ, a biz-
tonságos munkavégzés biztosítása a kór-
házban

1 456

336.
359.

Szociális Háló Egyesület
7621 Pécs,
Kazinczy u. 1.

Eszközbeszerzés a betegmozgatás kocká-
zati tényezõinek csökkentése érdekében

255

341.
280.

Fényeslitkei Református Egyházközség
Református Idõsek Otthona
4621 Fényeslitke,
Petõfi u. 35.

Az Idõsek Otthonában dolgozó ápoló sze-
mélyzet balesetmentes munkájának segí-
tése – betegmozgató és fertõzésmegelõzõ –
eszközök beszerzésével

1 383

347.
310.

Margit Kórház
9300 Csorna,
Soproni u. 64.

A fertõzésveszély kockázati tényezõinek
csökkentése érdekében ágytálmosó beren-
dezés beszerzése

1 584
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348.
368.

Veresegyház Kistérség Idõsek Otthona
2112 Veresegyház,
Fõ út 106.

Elektromos betegágy beszerzése 408

350.
279.

Fejér Megyei Ápoló-Gondozó Otthon
7011 Alap,
Külsõ tanya 1.

Betegmozgató/fürdetõ kocsik beszerzése
az ápolók fizikai munkájának megkönnyí-
tése, a biztonságosabb munkavégzés meg-
teremtése

1 153

353.
355.

Szent Mihály Idõsek Otthona
2536 Nyergesújfalu,
Kossuth L. u. 3.

Munkakörülmények javítása betegemelõ
beszerzésével

550

358.
324.

Mûszaki és Természettudományi Egyesületek
Szövetsége
Vas megyei Szervezete
9700 Szombathely,
Széll Kálmán u. 54.

Régiós munka-egészségügyi konferenciák
szervezése a foglalkozás-egészségügyi
szolgáltatások és szolgáltatók részére

2 950

360.
297.

JÓ-TY Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
4431 Nyíregyháza,
Harmat út 18.

Akkreditált vizsgálólaboratórium mûszaki
területének bõvítése

1 524 0

375.
268.

Budai Egészségközpont Kft.
1126 Budapest,
Nagy Jenõ u. 8.

Az ápolók munkafolyamatának támogatása
a munkahelyi ártalom kivédésére
foglakozási betegségek kialakulásának meg-
akadályozására ágytálmosó alkalmazása

2 000

Összesen 7 673 277 533

Mindösszesen (VT + VNT) 285 206

HIVATALI BÉLYEGZÕK ÉRVÉNYTELENÍTÉSE

A Pestszentlõrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola (1184 Budapest, Hengersor utca 34., telefon:
295-1943) 3. sorszámú körbélyegzõje elveszett, használata 2007. szeptember 24-tõl érvénytelen.

A bélyegzõ lenyomata:
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A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ TÁJÉKOZTATÓJA

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvû kiadásában megjelent jogi aktusokról
(2007. szeptember 27.–október 3.)

(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

252. 50. évfolyam L 252. szám (2007. szeptember 27.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 1105/2007/EK rendelete (2007. szeptember 26.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék
belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

A Bizottság 1106/2007/EK rendelete (2007. szeptember 26.) a bizonyos vámkontingensek és prefe-
renciális megállapodások alapján történõ cukortermék-behozatalra vonatkozó, 2007. szeptember
17. és 21. között kérelmezett engedélyek kibocsátásánál alkalmazandó odaítélési együttható meg-
határozásáról

Helyesbítések

* Helyesbítés a Thaiföldrõl származó egyes elkészített vagy tartósított morzsolt csemegeku-
korica-termékek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetésérõl és a ki-
vetett ideiglenes vám végleges beszedésérõl szóló, 2007. június 18-i 682/2007/EK tanácsi
rendelethez (HL L 159., 2007. 6. 20.)

* Helyesbítés az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidék-
fejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabá-
lyainak megállapításáról szóló, 2006. december 15-i 1974/2006/EK bizottsági rendelethez
(HL L 368., 2006. 12. 23.)

* Helyesbítés a Kínai Népköztársaságból származó bárium-karbonát importjára vonatkozó
végleges dömpingellenes vám kivetésérõl és az ideiglenes dömpingellenes vám végleges be-
szedésérõl szóló, 2005. július 18-i 1175/2005/EK tanácsi rendelethez (HL L 189., 2005. 7. 21.)

253. 50. évfolyam L 253. szám (2007. szeptember 28.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Tanács 1107/2007/EK rendelete (2007. szeptember 26.) a közös agrárpolitika keretébe
tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezõ-
gazdasági termelõk részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló
1782/2003/EK rendelettõl a 2008. évi területpihentetés tekintetében való eltérésrõl
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A Bizottság 1108/2007/EK rendelete (2007. szeptember 27.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék
belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

A Bizottság 1109/2007/EK rendelete (2007. szeptember 27.) a cukorágazat egyes termékeire vo-
natkozó irányadó árak és kiegészítõ importvámok rögzítésérõl a 2007/2008. gazdasági évre

A Bizottság 1110/2007/EK rendelete (2007. szeptember 27.) a cukorágazatban 2007. október 1-jé-
tõl a melaszra alkalmazandó irányadó árak és kiegészítõ importvámok rögzítésérõl

A Bizottság 1111/2007/EK rendelete (2007. szeptember 27.) a további feldolgozás nélkül exportált
fehér cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

A Bizottság 1112/2007/EK rendelete (2007. szeptember 27.) a további feldolgozás nélkül exportált
szirupokra és más cukorágazati termékekre vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

A Bizottság 1113/2007/EK rendelete (2007. szeptember 27.) a 900/2007/EK rendelet által elõírt fo-
lyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés
rögzítésérõl

A Bizottság 1114/2007/EK rendelete (2007. szeptember 27.) a fehér cukor folyamatos pályázati fel-
hívásáról szóló 38/2007/EK rendelet keretében nyertes hirdetése elmaradásának megállapításáról

A Bizottság 1115/2007/EK rendelete (2007. szeptember 27.) a gabonafélék, illetve rizs felhasználá-
sával készült feldolgozott termékek exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítésérõl

A Bizottság 1116/2007/EK rendelete (2007. szeptember 27.) a gabonaalapú keveréktakarmányok
export-visszatérítéseinek rögzítésérõl

A Bizottság 1117/2007/EK rendelete (2007. szeptember 27.) a gabonaágazatban alkalmazandó ter-
melési visszatérítések rögzítésérõl

* A Bizottság 1118/2007/EK rendelete (2007. szeptember 27.) az 1555/96/EK rendelet módosí-
tásáról a paradicsomra vonatkozó kiegészítõ vámok küszöbszintjei tekintetében

* A Bizottság 1119/2007/EK rendelete (2007. szeptember 27.) az egyes vajfélékre nyújtott
export-visszatérítésekre vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról szóló
581/2004/EK rendelettõl és a sovány tejporra nyújtott export-visszatérítésekre vonatkozó
folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról szóló 582/2004/EK rendelettõl való eltérésrõl

A Bizottság 1120/2007/EK rendelete (2007. szeptember 27.) a Szerzõdés I. mellékletében nem sze-
replõ áruk formájában exportált egyes tejtermékekre vonatkozó visszatérítési ráták rögzítésérõl

A Bizottság 1121/2007/EK rendelete (2007. szeptember 27.) a Szerzõdés I. mellékletében nem sze-
replõ áruk formájában exportált egyes gabona- és rizstermékekre vonatkozó visszatérítési ráták
megállapításáról

A Bizottság 1122/2007/EK rendelete (2007. szeptember 27.) a cukorágazatba tartozó, a Szerzõdés
I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérí-
tési ráta rögzítésérõl

A Bizottság 1123/2007/EK rendelete (2007. szeptember 27.) a 327/98/EK rendelettel a 2007. szep-
temberi alidõszakra megnyitott vámkontingensek keretében történõ rizsbehozatalra vonatkozó en-
gedélyek kibocsátásáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács

2007/620/EK, Euratom:

* A Tanács határozata (2007. szeptember 26.) az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy
lett tagjának kinevezésérõl
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2007/621/EK, Euratom:

* A Tanács határozata (2007. szeptember 26.) az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy
dán tagjának kinevezésérõl

2007/622/EK, Euratom:

* A Tanács határozata (2007. szeptember 26.) az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
egy olasz tagjának kinevezésérõl, valamint a 2006/524/EK, Euratom és a 2006/651/EK,
Euratom határozat módosításáról

Bizottság

2007/623/EK:

* A Bizottság határozata (2007. augusztus 31.) a független érdekképviselõkbõl álló, admi-
nisztratív terhekkel foglalkozó magas szintû munkacsoport létrehozásáról

2007/624/EK:

* A Bizottság határozata (2007. szeptember 27.) a Bulgáriában a vaddisznók klasszikus ser-
téspestisének felszámolására és a vaddisznók e betegség elleni sürgõsségi vakcinázására irá-
nyuló tervek meghosszabbított alkalmazása céljából a 2006/800/EK határozat módosításá-
ról [az értesítés a C(2007) 4457. számú dokumentummal történt]

2007/625/EK:

* A Bizottság határozata (2007. szeptember 27.) a Romániában a vaddisznók klasszikus ser-
téspestisének felszámolására, valamint e vaddisznók és a gazdaságokban tartott sertések
klasszikus sertéspestis elleni sürgõsségi vakcinázására irányuló tervek meghosszabbított
alkalmazása céljából a 2006/802/EK határozat módosításáról [az értesítés a C(2007) 4458.
számú dokumentummal történt]

254. 50. évfolyam L 254. szám (2007. szeptember 28.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2007/616/EK:

* A Bizottság határozata (2007. szeptember 5.) a 2001/881/EK és a 2002/459/EK határozatnak
az állat-egészségügyi határállomások jegyzéke tekintetében történõ módosításáról [az érte-
sítés a C(2007) 4082. számú dokumentummal történt]1

255. 50. évfolyam L 255. szám (2007. szeptember 29.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Tanács 1124/2007/EK rendelete (2007. szeptember 28.) az Indiából származó polieti-
lén-tereftalát (PET) fólia behozatala vonatkozásában végleges kiegyenlítõ vám kivetésérõl
szóló 367/2006/EK rendelet módosításáról

1EGT-vonatkozású szöveg
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A Bizottság 1125/2007/EK rendelete (2007. szeptember 28.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék
belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 1126/2007/EK rendelete (2007. szeptember 28.) az élelmiszerekben elõforduló
egyes szennyezõ anyagok felsõ határértékeinek meghatározásáról szóló 1881/2006/EK ren-
deletnek a kukoricában és kukoricakészítményekben elõforduló Fusarium-toxinok tekinte-
tében történõ módosításáról1

* A Bizottság 1127/2007/EK rendelete (2007. szeptember 28.) a Közösség legrászorulóbb sze-
mélyeinek az intervenciós készletekbõl származó élelmiszerekkel történõ ellátására vonat-
kozó részletes szabályok megállapításáról szóló 3149/92/EGK rendelet módosításáról

A Bizottság 1128/2007/EK rendelete (2007. szeptember 28.) a gabonaágazatban 2007. október
1-jén alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

A Bizottság 1129/2007/EK rendelete (2007. szeptember 28.) a gabonafélék, a lisztek és a búzából
vagy rozsból készült dara és durva õrlemény exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítésérõl

A Bizottság 1130/2007/EK rendelete (2007. szeptember 28.) a gabonafélékre járó visszatérítésre
alkalmazandó korrekciós tényezõ rögzítésérõl

A Bizottság 1131/2007/EK rendelete (2007. szeptember 28.) a maláta exportjára adható visszatérí-
tések rögzítésérõl

A Bizottság 1132/2007/EK rendelete (2007. szeptember 28.) a malátára járó visszatérítésre alkal-
mazandó korrekciós tényezõ rögzítésérõl

A Bizottság 1133/2007/EK rendelete (2007. szeptember 28.) a gabonaágazat termékeire és a rizsre
a közösségi és nemzeti élelmiszersegély-akciók keretében alkalmazandó visszatérítések rögzíté-
sérõl

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács

2007/626/EK:

* A Tanács határozata (2007. szeptember 28.) az Európai Gazdasági Közösség és az Indiai
Köztársaság között a nádcukorról szóló megállapodásnak a Közösség nevében történõ fel-
mondásáról

2007/627/EK:

* A Tanács határozata (2007. szeptember 28.) az AKCS-EGK loméi egyezményben szereplõ
AKCS-cukorról szóló 3. jegyzõkönyvnek és az egyezményhez mellékelt, az AKCS-EK part-
nerségi megállapodás V. mellékletéhez csatolt 3. jegyzõkönyvben szereplõ megfelelõ nyilat-
kozatoknak Barbados, Belize, az Elefántcsontparti Köztársaság, a Fidzsi-szigeteki Köztár-
saság, a Guyanai Köztársaság, Jamaica, a Kenyai Köztársaság, a Kongói Köztársaság, a
Madagaszkári Köztársaság, a Malawi Köztársaság, a Mauritiusi Köztársaság, a Mozam-
biki Köztársaság, a Saint Kitts és Nevis Államszövetség, a Suriname Köztársaság, a Szvázi-
földi Királyság, a Tanzániai Egyesült Köztársaság, a Trinidad és Tobago Köztársaság, az
Ugandai Köztársaság, a Zambiai Köztársaság és a Zimbabwei Köztársaság tekintetében a
Közösség részérõl történõ felmondásáról
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Bizottság

2007/628/EK:

* A Bizottság határozata (2007. szeptember 19.) a metomilnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv
I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvé-
dõ szerek engedélyének visszavonásáról [az értesítés a C(2007) 4258. számú dokumentum-
mal történt]1

2007/629/EK:

* A Bizottság határozata (2007. szeptember 20.) a trifluralinnak a 91/414/EGK tanácsi irány-
elv I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növény-
védõ szerek engedélyének visszavonásáról [az értesítés a C(2007) 4282. számú dokumen-
tummal történt]1

2007/630/EK:

* A Bizottság határozata (2007. szeptember 27.) a 2006/779/EK határozatnak az alkalmazási
idõszak kiterjesztése tekintetében történõ módosításáról [az értesítés a C(2007) 4459. számú
dokumentummal történt]1

2007/631/EK:

* A Bizottság határozata (2007. szeptember 27.) a 2006/805/EK határozatnak az alkalmazási
idõszak meghosszabbítása tekintetében történõ módosításáról [az értesítés a C(2007) 4460.
számú dokumentummal történt]1

2007/632/EK:

* A Bizottság határozata (2007. szeptember 28.) a Németországban a baromfiknál elõforduló
magas patogenitású madárinfluenza H5N1 altípusával kapcsolatos egyes védekezési intéz-
kedésekrõl szóló 2006/415/EK határozat módosításáról [az értesítés a C(2007) 4480. számú
dokumentummal történt]1

256. 50. évfolyam L 256. szám (2007. október 2.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Tanács 1134/2007/EK rendelete (2007. július 10.) a 2866/98/EK rendeletnek az euro mál-
tai átváltási árfolyama tekintetében történõ módosításáról

* A Tanács 1135/2007/EK rendelete (2007. július 10.) a 2866/98/EK rendeletnek az euro cip-
rusi átváltási árfolyama tekintetében történõ módosításáról

A Bizottság 1136/2007/EK rendelete (2007. október 1.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belé-
pési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 1137/2007/EK rendelete (2007. október 1.) a Bacillus subtilis (O35) takar-
mány-adalékanyagként való engedélyezésérõl1

* A Bizottság 1138/2007/EK rendelete (2007. október 1.) a benzoesav (VevoVitall) takar-
mány-adalékanyagként való új alkalmazásának engedélyezésérõl1

* A Bizottság 1139/2007/EK rendelete (2007. október 1.) az L-arginin takarmány-adalék-
anyagként való engedélyezésérõl1

* A Bizottság 1140/2007/EK rendelete (2007. október 1.) egy takarmányokban már engedé-
lyezett adalékanyag új alkalmazásának ideiglenes engedélyezésérõl1
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* A Bizottság 1141/2007/EK rendelete (2007. október 1.) a 3-fitáz (ROVABIO PHY AP és RO-
VABIO PHY LC) takarmány-adalékanyagként való engedélyezésérõl1

* A Bizottság 1142/2007/EK rendelete (2007. október 1.) a 3-fitáz (Natuphos) takarmány-ada-
lékanyagként való új alkalmazásának engedélyezésérõl1

* A Bizottság 1143/2007/EK rendelete (2007. október 1.) az 256/2002/EK rendeletnek a mik-
roorganizmusok csoportjába tartozó „Bacillus cereus var. toyoi” készítmény takar-
mány-adalékanyagként való engedélyezése tekintetében történõ módosításáról1

* A Bizottság 1144/2007/EK rendelete (2007. október 1.) az egyes zöldség- és gyümölcsfélékre,
valamint feldolgozott zöldség- és gyümölcstermékekre vonatkozó, a GATT alapján kötele-
zõ közösségi vámkvóták 1996-tól történõ megnyitásáról és kezelésének szabályozásáról
szóló 1831/96/EK rendelet módosításáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

2007/633/EK:

* A Tanács határozata (2007. szeptember 18.) az Európai Közösség és Új-Zéland közötti, a
légi szolgáltatások bizonyos kérdéseirõl szóló megállapodás megkötésérõl

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

* A Tanács 2007/634/KKBP együttes fellépése (2007. október 1.) az Európai Unió közép-
ázsiai különleges képviselõje megbízatásának módosításáról és meghosszabbításáról szóló
2007/113/KKBP együttes fellépés módosításáról

* A Tanács 2007/635/KKBP közös álláspontja (2007. október 1.) a volt Jugoszlávia területén
elkövetett, a nemzetközi humanitárius jogot súlyosan sértõ bûncselekmények megbünteté-
sére létrehozott nemzetközi büntetõtörvényszék (ICTY) célkitûzései hatékony végrehajtá-
sának támogatására irányuló további intézkedésekrõl szóló 2004/694/KKBP közös állás-
pont meghosszabbításáról

Helyesbítések

* Helyesbítés a Kínai Népköztársaságból, Indonéziából, Tajvanból, Thaiföldrõl és Vietnam-
ból származó, rozsdamentes acélból készült egyes kötõelemek és részeik behozatalára vo-
natkozó végleges dömpingellenes vám kivetésérõl és az ideiglenesen kivetett vám végleges
beszedésérõl, valamint a Malajziából és a Fülöp-szigetekrõl származó, rozsdamentes acél-
ból készült egyes kötõelemek és részeik behozatalára vonatkozó eljárás megszüntetésérõl
szóló, 2005. november 14-i 1890/2005/EK tanácsi rendelethez (HL L 302., 2005. 11. 19.)
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257. 50. évfolyam L 257. szám (2007. október 3.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 1145/2007/EK rendelete (2007. október 2.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belé-
pési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 1146/2007/EK rendelete (2007. október 2.) a Közösség legrászorultabb szemé-
lyeinek az intervenciós készletekbõl származó élelmiszerekkel történõ ellátását célzó, a
2008-as költségvetési év terhére a tagállamoknak nyújtott támogatásra vonatkozó terv elfo-
gadásáról

* A Bizottság 1147/2007/EK rendelete (2007. október 1.) a Portugália lobogója alatt közle-
kedõ hajók által a NAFO 3 LMNO övezetekben folytatott grönlandilaposhal-halászat tilal-
máról

* A Bizottság 1148/2007/EK rendelete (2007. október 2.) a Spanyolország lobogója alatt köz-
lekedõ hajók által az ICES I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII., IX., X., XII. és XIV. övezetben
(közösségi vizek, valamint a harmadik országok felségterületéhez vagy joghatósága alá nem
tartozó vizek) folytatott, tízujjú nyálkásfejû halra irányuló halászat tilalmáról

IRÁNYELVEK

* Az Európai Parlament és a Tanács 2007/51/EK irányelve (2007. szeptember 25.) a
76/769/EGK tanácsi irányelvnek a bizonyos higanytartalmú mérõeszközök forgalomba ho-
zatalát érintõ korlátozások tekintetében történõ módosításáról1

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS ÁLTAL EGYÜTTESEN ELFOGADOTT
HATÁROZATOK

* Az Európai Parlament és a Tanács 1149/2007/EK határozata (2007. szeptember 25.) az
„Alapvetõ jogok és jogérvényesülés” általános program keretében a 2007–2013-as idõ-
szakra a „Polgári jogi jogérvényesülés” egyedi program létrehozásáról

* Az Európai Parlament és a Tanács 1150/2007/EK határozata (2007. szeptember 25.) az
„Alapvetõ jogok és jogérvényesülés” általános program keretében a 2007–2013 közötti idõ-
szakra vonatkozó „Drogprevenció és felvilágosítás” egyedi program létrehozásáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

2007/636/EK:

* A Bizottság határozata (2007. szeptember 28.) a tenyészsertés-állományban a Salmonella
spp. elõfordulására vonatkozó, a tagállamokban végrehajtandó felméréshez a Közösség ré-
szérõl történõ pénzügyi hozzájárulásról [az értesítés a C(2007) 4434. számú dokumentum-
mal történt]

1EGT-vonatkozású szöveg
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A Közbeszerzési Értesítõ 114. számának (2007. október 5.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK

Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hir-
detmények

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

36333 Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Kórháza
(4303/Nagykanizsa/07 „Tejtermékek” – K. É. –
15197/2007)

36338 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (ajánlati felhívás a
44. sz. fõút Békéscsabát elkerülõ út körforgalmi csomó-
pont építési munkáinak elvégzésére – K. É. –
14938/2007)

36344 Városi Önkormányzat Városgondnokság, Edelény (külön-
féle élelmiszerek beszerzése 2007. november–december
közötti idõszakra – K. É. – 15027/2007)

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására

36351 Magyar Közút Kht. (elektronikus iktató-archiváló rend-
szer beszerzése – K. É. – 15160/2007)

Részvételi felhívás egyes ágazatokban

36356 MÁV Zrt. [a MÁV Zrt. 120 kV feszültségszintû csatla-
kozási pontjainak villamosenergia-ellátása teljes ellátás
alapú (bónuszos-menetrendadásos) szerzõdés kereté-
ben 880 GWó mennyiségben 2008. január 1. és 2008. de-
cember 31. közötti szállítással – K. É. – 15194/2007]

36361 MÁV Zrt. (a MÁV Zrt. közép- és kisfeszültségû csatla-
kozási pontjainak villamosenergia-ellátása, teljes ellá-
tás alapú szerzõdés keretében 48 GWó mennyiségben,
részekre történõ ajánlattételi lehetõséggel, 2008. január
1. és 2008. december 31. közötti szállítással – K. É. –
15204/2007)

Módosítás

36368 Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. módosítása (sze-
mélygépjármûvek tartós bérlete a hozzá kapcsolódó
flottamenedzsment szolgáltatásokkal – K. É. –
15410/2007)

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására

36377 Kaposi Mór Oktató Kórház (a Kaposi Mór Oktató Kór-
ház központi telephelyén építési munkák elvégzése és
környezetrendezés – K. É. – 13569/2007)

36382 Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási
Zrt. (gépjármû-biztosítási szerzõdések, felelõsségbizto-
sítási szerzõdések, vagyonbiztosítási szerzõdések
– K. É. – 14803/2007)

Részvételi felhívás gyorsított tárgyalásos eljárás megindítására

36387 Medgyesegyháza–Újkígyós–Medgyesbodzás Szélessávú
Informatika Infrastruktúra Fejlesztési Beruházási Társu-
lás (Medgyesegyháza–Újkígyós–Medgyesbodzás, széles-
sávú informatikai infrastruktúra kiépítése – K. É. –
14959/2007)

36392 Szentes Nagytemplomi Református Egyházközség (szent-
esi református nagytemplom befejezõ munkálatainak
elvégzése – K. É. – 15031/2007)

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására

36399 Kunszentmárton Város Önkormányzata (csapadékvíz-el-
vezetõ csatorna építése – K. É. – 14331/2007)

36404 Szob Város Önkormányzata (Szob–Nagybörzsöny kö-
zötti kisvasút teljes, turisztikai célú helyreállítása
– keskeny nyomközû vasúti gördülõállomány beszerzé-
se és felújítása – K. É. – 15187/2007)

Részvételi felhívás egyes ágazatokban

36411 Mátrai Erõmû Zrt. (ME Zrt. 15/2007 számú részvételi
felhívása – K. É. – 15332/2007)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

36417 Bélapátfalva Város Önkormányzata (körzeti általános is-
kola bõvítése elsõ készletének beszerzése – K. É. –
15064/2007)

36419 Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. (te-
lekommunikációs eszközök beszerzése, valamint a be-
szerzett eszközök telepítése és üzembe helyezése, a do-
kumentációban foglaltak szerint – K. É. – 15418/2007)

36424 Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár (fogyasztásra, illetve
készételvásárlásra jogosító étkezési utalványok beszer-
zése, melyek melegétkezési helyeken is beválthatók
– K. É. – 14960/2007)

36427 KÖVÁL Közüzemi és Vállalkozási Zrt. (szelektívhulla-
dék-gyûjtõ gépjármû beszerzése – K. É. – 15000/2007)

36430 Mezõkövesd Város Önkormányzata (úthálózat gépi sí-
kosságmentesítése és hóeltakarítása – K. É. –
14512/2007)

36433 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (HEFOP idõközi értéke-
lés – 2007. – K. É. – 13821/2007)

2494 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2007/41. szám



36439 PROMEI Modernizációs és Euroatlanti Integrációs Pro-
jekt Iroda Kht. (személygépjármûvek tartós bérlete
– K. É. – 15365/2007)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

36445 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (zajvédõ fal tervezé-
se/2007. – K. É. – 15346/2007)

36449 Budapest Fõváros II. Kerületi Önkormányzat (Budapest
Fõváros II. Kerület Polgármesteri Hivatala elõcsarno-
ka felújításának és a házasságkötõ terem kialakításá-
nak munkái – K. É. – 14953/2007)

36454 Heves Megyei Önkormányzat (ajánlatkérõ vagyon- és fe-
lelõsségbiztosítása, valamint gépjármû kötelezõ felelõs-
ségbiztosítása – K. É. – 14694/2007)

36459 Honvédelmi Minisztérium Infrastrukturális Ügynökség
(Szigethalom, Sport u. 6–10. HTO-telep környezetének
kármentesítése, talajkitermelés és -szállítás, vízkezelõ-
üzem-létesítés, -mûködtetés, tartály- és épületbontási
terv készítése, bontás – K. É. – 14787/2007)

36464 Honvédelmi Minisztérium Infrastrukturális Ügynökség
(Szolnok, repülõtér, HTO-telep környékén talajkiter-
melés és -szállítás, vízkezelõ üzem létesítése, mûködte-
tése, bontási terv készítése, bontás – K. É. –
15238/2007)

36469 Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium,
Gödöllõ (Madách I. Szki., takarítási szolgáltatás
– K. É. – 14689/2007)

36474 Nyírbátor Város Önkormányzata (Nyírbátor, Gyula-
ji–Táncsics–Bóni utcák közötti terület út- és közmûel-
látása – K. É. – 14686/2007)

36478 Sátoraljaújhely Város Önkormányzata (Sátoraljaújhely
város, 20 intézmény világításkorszerûsítése – K. É. –
13935/2007)

36482 Társasház, MÁV-lakótelep 1005–1006. Épület, Budapest
(iparosított technológiával épített társasház, MÁV-
lakótelep 1005–1006. épületek energiamegtakarítást
eredményezõ felújítása – K. É. – 14928/2007)

36490 Vác Város Önkormányzata (Vác városában a Téglaház
út és a – névvel nem rendelkezõ – kapcsolódó út, út-jár-
da és hozzá tartozó létesítmények tervezése – K. É. –
15066/2007)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

36495 Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (DSM-licenc upda-
tejének és supportjának további 2 évvel – 2007. októ-
ber 1-jétõl 2009. szeptember 30-ig terjedõ idõszakra
– történõ meghosszabbítása – K. É. – 15322/2007)

36497 Budapest Fõváros Önkormányzata (a fõváros patkány-
mentes állapotának fenntartása – K. É. – 14974/2007)

36500 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Gazdasági Igaz-
gatóság (Oracle szoftverlicencekhez kapcsolódó ter-
méktámogatásirendszer-szolgáltatások biztosítása
– K. É. – 27476/2006)

36502 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség [mikrohullámú hálózat karbantartása, fenntar-
tása (2007. szeptember 1-jétõl 2008. december 31-ig)
(36002/07-32/07) – K. É. – 13734/2007]

36504 Kiskunmajsa Város Önkormányzata (közétkeztetés
– K. É. – 14016/2007)

36507 Magyar Fejlesztési Bank Rt. (SAP-rendszer moduljai-
nak fejlesztése – K. É. – 15439/2007)

36509 MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszer-
irányító Zrt. (Spectrum rendszeren végzendõ fejleszté-
sek és egyéb szolgáltatások – K. É. – 15347/2007)

36513 Miniszterelnöki Hivatal (MeH kommunikációs kampá-
nyaihoz kapcsolódó nyomdai és terjesztési szolgáltatá-
sok beszerzése – K. É. – 15366/2007)

36515 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (eljárás eredményé-
rõl tájékoztató a 6. sz. fõúton 11,5 tonnás tengelyterhe-
lésre történõ burkolaterõsítés és kerékpárút-építés en-
gedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának elkészí-
tése tárgyban – K. É. – 15435/2007)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

36519 Bátortrade Kft. (teremi víztározó rekonstrukciója
– K. É. – 12363/2007)

36521 BKV Zrt. Mûszaki Igazgatóság (HÉV-üzemigazgatóság
területén lévõ pályahibák megszüntetése – K. É. –
15507/2007)

36523 Budapest Fõváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
(kerületi szabályozási tervek – 2007/II. – K. É. –
14368/2007)

36527 Budapest Fõváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
(kerületi szabályozási tervek – 2007/II/a. – K. É. –
14374/2007)

36529 Dombóvár Város Önkormányzata (helyi önkormányzati
televíziós mûsorszolgáltatás – K. É. – 14517/2007)

36531 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Gazdasági Igazga-
tóság (a GKM Budapest V. kerület, Honvéd u. 13–15. sz.
alatti székház rekonstrukciójának III. üteme – K. É. –
27475/2006)

36533 HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. (in-
gatlan vásárlása – K. É. – 15497/2007)

36536 Mátrai Erõmû Zrt. (ME Zrt. 07/2007 tájékoztatója az el-
járás eredményérõl – K. É. – 15487/2007)

36538 Pannon-Víz Zrt. (út-helyreállítási feladatok ellátása
– K. É. – 14402/2007)

36540 Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (hitelfel-
vétel az önkormányzat részére – K. É. – 14646/2007)

36543 Százhalombatta Város Önkormányzata (a polgármesteri
hivatal klimatizálása – K. É. – 15405/2007)

36546 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Holt-Tisza
eredmény – K. É. – 14936/2007)
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36548 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (iparosított
technológiával épült lakóépületek felújítása – Hild V.
út 16–20., Lovas I. út 16–20., Jubileum tér 4. – K. É. –
14404/2007)

36551 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata [33 db
iparosított technológiával épült lakóépület energia-
takarékos felújításának kivitelezési munkái I. üteme
(7 épület) – K. É. – 14383/2007]

36557 Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza (tá-
jékoztató tej, tejtermék beszerzésére kiírt eljárás ered-
ményérõl – K. É. – 15391/2007)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl

36560 Jászberény Város Önkormányzata (Jászberény város bel-
területén lévõ Gyöngyösi úti közös gyalog- és kerékpá-
rút építése – K. É. – 15364/2007)

36561 Pannon-Víz Zrt. (Pannon-Víz Zrt. folyamatirányítási
rendszereinek rekonstrukciója – K. É. – 14401/2007)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

36563 Budapest Józsefvárosi Önkormányzat (Nagytemplom ut-
ca 25. számú épület lebontása – K. É. – 14592/2007)

36563 Bükki Nemzeti Park Igazgatósága (természeti értékeket,
természetvédelmi tevékenységeket bemutató progra-
mok, kiadványok, információhordozók kivitelezése és
periodika megjelentése c. INTERREG IIIA projekthez
kapcsolódó nyomdai munkák – K. É. – 12738/2007)

36564 Bükki Nemzeti Park Igazgatósága (természeti értékeket,
természetvédelmi tevékenységeket bemutató progra-
mok, kiadványok, információhordozók kivitelezése és
periodika megjelentése c. INTERREG IIIA projekthez
kapcsolódó nyomdai munkák, Karancs– Medves tájvé-
delmi körzet és a Cerova vrchovima – K. É. –
13814/2007)

36565 Észak-magyarországi Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság (iro-
daépület vagyonvédelmi, rendészeti, gondnoki, telefon-
központos feladatok ellátása – K. É. – 12806/2007)

36566 Észak-magyarországi Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság (iro-
daépület általános és idõszaki takarítása – K. É. –
12807/2007)

36567 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Gazdasági Igaz-
gatóság (nyomdai termékek kivitelezése – K. É. –
1179/2007)

36567 Gróf Széchenyi István TISZK Kht. [Székesfehérvár, Bu-
dai út 45. hrsz. 8482/3 alatti épület (I. épület) átalakítá-
sa – K. É. – 14371/2007]

36568 Kõrös-KerTÉSZ Szövetkezet (kiskõrösi 1714/15 hrsz.-ú
ingatlanon raktár és manipulálótér építése – K. É. –
14298/2007)

36569 Kõrös-KerTÉSZ Szövetkezet (zöldségválogató gépek be-
szerzése – K. É. – 14299/2007)

36570 Országgyûlés Hivatala [az Országház épületében és az
Országgyûlés Irodaházában, valamint az Országgyûlés
által használt épületekben felújítási, építési beruházási
munkák végzése (250 millió és egyéb épületekben
100 millió Ft) – K. É. – 14163/2007]

36571 Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság (tûzoltó-vé-
dõcsizma szállítása – K. É. – 15495/2007)

36572 Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kht. (püspökszilágyi
RHFT 4 db A típusú medencéjének átalakítása – K. É. –
14377/2007)

36573 Szabolcs Volán Zrt. (tájékoztató a szerzõdés részteljesí-
tésérõl, 15 db helyi autóbusz tartós bérlete – K. É. –
15509/2007)

36573 Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza (tá-
jékoztató 5 db kazánház létesítése tárgyú szerzõdések
teljesítésérõl – K. É. – 14985/2007)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

36575 Batta Invest Befektetést és Szolgáltatást Szervezõ Kft.
(vállalkozói és szolgáltatóközpont kivitelezõi munkái
– K. É. – 15112/2007)

36575 Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (ipolytarnóci õsmarad-
ványok természetvédelmi területen fogadóépület felújí-
tása, átalakítása, bõvítése – K. É. – 4817/2007)

36576 Debreceni Hõszolgáltató Zrt. (Debrecen, Füredi kapu-
lakópark I. ütem hõközpont- és távvezeték-építés
– K. É. – 15113/2007)

36578 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest V. kerület, Ve-
res Pálné utca, Papnövelde utca–Vámház krt. közötti
szakasza (hrsz. 23997) gázelosztó vezeték létesítése
– K. É. – 14984/2007]

36579 Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc Kórház-
Rendelõintézet (intézeti gyógyszertár mûködtetése
– K. É. – 12849/2007)

36580 Honvédelmi Minisztérium Beszerzési és Biztonsági Beru-
házási Hivatal [egyéb élelmiszerek beszerzése
(25001/06-10/47.) – K. É. – 14799/2007]

36580 Mátranovák Község Önkormányzata (Mátranovák és
Mátraterenye, szennyvízközmû építése – K. É. –
14188/2007)

36581 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Bá-
thory István és Vay Ádám laktanyák hasznosítása a
Vay Ádám laktanya É–K részén lehatárolt terület és
épületeinek rehabilitációja az esélyegyenlõséget növelõ
oktatási intézmények korszerû mûködési feltételeinek
megteremtése érdekében – K. É. – 15115/2007)

36582 suliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbkép-
zési Kht. (akkreditált pedagógus-továbbképzések meg-
valósítása a 2.1. Hátrányos helyzetû tanulók esély-
egyenlõségének biztosítása az oktatási rendszerben c.
intézkedés központi programja A komponense kereté-
ben – K. É. – 12538/2007)
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36583 suliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbkép-
zési Kht. (módszertani pedagógus-továbbképzések
megvalósítása a HEFOP-2004-2.1.1. központi program
A komponens keretében a Hátrányos helyzetû tanulók
esélyegyenlõségének biztosítása az oktatási rendszer-
ben címmel – K. É. – 13262/2007)

36584 suliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbkép-
zési Kht. (akkreditált pedagógus-továbbképzések meg-
valósítása a akkreditált pedagógus-továbbképzés a HE-
FOP 2.1. Hátrányos helyzetû tanulók esélyegyenlõségé-
nek biztosítása az oktatási rendszerben c. intézkedés
központi programja A komponense keretében – K. É. –
14019/2007)

36585 Szendrõlád Község Önkormányzata (óvodaépület bõvíté-
se – K. É. – 15118/2007)

36585 Szentes Kistérség Többcélú Társulása (tervezési szerzõ-
dés módosítása – K. É. – 15489/2007)

36587 Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény,
Kiskunfélegyháza (élelmiszerek beszerzése 14 részaján-
lati körben – K. É. – 14821/2007)

Összegezés az egyszerû közbeszerzési eljárásban az ajánlatok el-
bírálásáról

36589 Beregsurány Község Önkormányzata (szennyvízkezelési
szolgáltatások – K. É. – 13165/2007)

Összegezés a részvételi jelentkezések elbírálásáról

36590 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (magas- és mély-
építéshez, valamint településrendezéshez kapcsolódó
mûszaki tervezés és tanácsadás – K. É. – 15420/2007)

Éves statisztikai összegezés

36591 BIOKOM Környezetgazdálkodási Kht. (2006. évrõl
összegezés – K. É. – 8675/2007)

Helyesbítés

36593 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. helyesbítése (digitális
törzskönyv/2007. – K. É. – 15472/2007)

36593 Fejér Megyei Szent György Kórház helyesbítése (a Köz-
beszerzési Értesítõ 2007. október 1-jei 112. számában,
K. É. – 14453/2007 számon megjelent ajánlati felhívás
helyesbítése – K. É. – 15594/2007)

36593 Szeged, Rókusi Krt. 25. Sz. Társasház helyesbítése
(a Közbeszerzési Értesítõ 2007. szeptember 28-i
111. számában K. É. – 14634/2007 számon megjelent
egyszerû eljárás ajánlattételi felhívásának helyesbítése
– K. É. – 15665/2007)

Módosítás

36594 Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági,
Mûszaki Ellátó Szolgálata módosítása (a Közbeszerzési
Értesítõ 2007. szeptember 3-i 100. számában K. É. –
12814/2007 számon megjelent ajánlati felhívás mó-
dosítása – K. É. – 14458/2007)

36595 Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági,
Mûszaki Ellátó Szolgálata módosítása (a Közbeszerzési
Értesítõ 2007. szeptember 3-i 100. számában K. É. –
12601/2007 számon megjelent ajánlati felhívás mó-
dosítása – K. É. – 14459/2007)

36596 Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági,
Mûszaki Ellátó Szolgálata módosítása (a Közbeszerzési
Értesítõ 2007. szeptember 3-i 100. számában K. É. –
12605/2007 számon megjelent ajánlati felhívás mó-
dosítása – K. É. – 14460/2007)

36597 Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági,
Mûszaki Ellátó Szolgálata módosítása (a Közbeszerzési
Értesítõ 2007. szeptember 3-i 100. számában K. É. –
12609/2007 számon megjelent ajánlati felhívás mó-
dosítása – K. É. – 14461/2007)

36598 Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági,
Mûszaki Ellátó Szolgálata módosítása (a Közbeszerzési
Értesítõ 2007. szeptember 3-i 100. számában K. É. –
12603/2007 számon megjelent ajánlati felhívás mó-
dosítása – K. É. – 14462/2007)

36600 Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági,
Mûszaki Ellátó Szolgálata módosítása (a Közbeszerzési
Értesítõ 2007. szeptember 3-i 100. számában K. É. –
12599/2007 számon megjelent ajánlati felhívás mó-
dosítása – K. É. – 14464/2007)

36601 Százhalombatta Város Önkormányzata módosítása (Száz-
halombatta, városi rendelõintézet klimatizálás tervezé-
se és kivitelezése – K. É. – 15498/2007)
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A Közbeszerzési Értesítõ 115. számának (2007. október 8.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK

Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hir-
detmények

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

36613 BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Kht. (Budapest
promóciós kiadványok nyomdai szolgáltatása – K. É. –
14867/2007)

36618 Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság (térképkezelõ szoftver beszerzése – K. É. –
12526/2007)

36623 Megyei és Városi Könyvtár, Kaposvár (magyarországi
forgalomban megjelenõ könyvek, mûsoros CD-k,
DVD-k, VHS-kazetták, valamint újságok és folyóira-
tok beszerzése az ajánlatkérõ részére – K. É. –
15145/2007)

36628 Pécsi Tudományegyetem Gazdasági Fõigazgatóság (nem
Magyarországon kiadott folyóiratok szállítása, vala-
mint kapcsolódó on-line elektronikus szolgáltatás biz-
tosítása – K. É. – 15079/2007)

36632 Szegedi Tudományegyetem (ajánlatkérõ egységei részé-
re 2007. évi vegyszer beszerzése – K. É. – 14797/2007)

36637 Területi Kórház, Berettyóújfalu (4287/Berettyóújfalu/07
„Élelmiszerek” – K. É. – 14904/2007)

Ajánlati felhívás egyes ágazatokban

36644 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. [a MÁV Zrt. kisfeszült-
ségû (max. 3 × 80 A értékû) csatlakozási pontjainak vil-
lamosenergia-ellátása, teljes ellátás alapú szerzõdés ke-
retében 29 GWó mennyiségben, részekre történõ aján-
lattételi lehetõséggel, 2008. január 1. és 2008. december
31. közötti szállítással – K. É. – 15351/2007]

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására

36651 Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (230 db hiva-
tali gépkocsi kötelezõ felelõsségbiztosítása – K. É. –
14835/2007)

Részvételi felhívás gyorsított tárgyalásos eljárás megindítására

36656 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Panel Plusz
II. csomag – K. É. – 14979/2007)

36661 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Panel Plusz
III. csomag – K. É. – 14982/2007)

Részvételi felhívás egyes ágazatokban

36666 Mol Földgázszállító Zrt. (basicterv és elõzetes környezeti
tanulmány elkészítése a beregdaróci kompresszorállo-
más gépcsereprojektjéhez – K. É. – 15467/2007)

Visszavonás

36672 Kecskemét és Térsége Társult Települések Szennyvíz- és
Tisztítótelep Tulajdonosi Képviselete visszavonása (az
Európai Unió Hivatalos Lapjához 2007. május 23-án,
K. É. – 7448/2007 számmal feladott ajánlati felhívás
visszavonása – K. É. – 15047/2007)

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására

36677 Páty Község Önkormányzata (iskolabõvítés és sportud-
varépítés – K. É. – 14964/2007)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

36683 Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal Nyugat-dunántúli Re-
gionális Igazgatósága (az APEH Nyugat-dunántúli Regi-
onális Igazgatósága szervezeti egységeihez beérkezett
adóbevallások adatrögzítése és kapcsolódó adminisztra-
tív tevékenység biztosítása – K. É. – 15643/2007)

36687 Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazga-
tóság (új gumikerekes hidraulikus kotrógép beszerzése
– K. É. – 14926/2007)

36690 Budapest XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzata
(ügyfélszolgálati és okmányiroda bõvítése és felújítása
– K. É. – 15291/2007)

36694 Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Cent-
ruma [1 834 500 db egyszer használatos fecskendõ 9 té-
telben és 1 342 000 db tû 10 tételben (EM-211) – K. É. –
14978/2007]

36696 Fõvárosi Bíróság (nyomdai termékek beszerzése
– K. É. – 15143/2007)

36699 Heves Megyei Önkormányzat (informatikai eszközök
beszerzése és üzembe helyezése a Heves Megyei Önkor-
mányzati Hivatal részére – K. É. – 14700/2007)

36703 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (szegedi rep-
tér – DME-állomás – K. É. – 15281/2007)

36707 Társasház, Szeged, Becsei u. 3. (Szeged, Becsei u. 3. sz.
alatti társasházépület homlokzatok hõszigetelése, nyí-
lászárók cseréje munkálatainak elvégzése – K. É. –
15373/2007)
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Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

36711 Dévaványa Város Önkormányzata (csapadékvíz-elveze-
tés tervezése és kivitelezése – K. É. – 15372/2007)

36715 Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
(élelmiszer-feldolgozási, mezõgazdasági és halfeldolgo-
zó-ipari termékek beszerzése – K. É. – 14653/2007)

36724 Pápa Város Önkormányzata (mûfüves pálya építése
– K. É. – 14807/2007)

36727 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (Veszp-
rém, Mártírok útja út- és csapadékvíz-elvezetés felújí-
tása – K. É. – 15048/2007)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

36733 Békéscsabai Gyermekélelmezési Intézmény (K. É. – Bé-
késcsaba VII. ajánlati – K. É. – 15521/2007)

36735 DARFT Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. (dön-
tés-elõkészítõ tanulmány készítése optimális üzemelte-
tõi struktúra kialakításához – K. É. – 15704/2007)

36737 Magyar Közút Kht. (földnedves frissbeton beszerzése
– K. É. – 14946/2007)

36740 Magyar Nemzeti Bank (Veritas szoftverkövetési, kar-
bantartási és támogatási szolgáltatás, EU-s – K. É. –
15040/2007)

36742 Magyar Nemzeti Bank (InFoRex-szoftver támogatási,
valamint fejlesztési szolgáltatás – K. É. – 15465/2007)

36744 MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgál-
tató Egység (M62 sorozatú dízelmozdonyok kolomnai
gyártmányú 14D40 típusú dízelmotorjaihoz szükséges
különbözõ alkatrészei, 802 db – K. É. – 14782/2007)

36747 Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (EU élelmi-
szersegély program 2007. – tejtermékek – K. É. –
14773/2007)

36750 Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ (rókák
veszettsége elleni vakcina beszerzése – K. É. –
14763/2007)

36751 Miskolc Beruházó és Szolgáltató Kft. (tájékoztató az eljá-
rás eredményérõl – K. É. – 15520/2007)

36753 Mol Földgázszállító Zrt. (a Mol Földgázszállító Zrt. ré-
szére Pilisvörösvár–Százhalombatta között DN800
PN63 földgázszállító vezeték és kapcsolódó létesítmé-
nyek kivitelezése – eredmény – K. É. – 13247/2007)

36756 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (31. sz. és a 33. sz.
fõút Jász-Nagykun-Szolnok megyei szakaszainak
115 kN tengelyterhelésre történõ burkolatmegerõsíté-
sének engedélyezési és kiviteli tervdokumentációja el-
készítése – K. É. – 15038/2007)

36759 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [2501. j. út 0+000–
2+600 km-szelvények közötti szakasz engedélyezési és
kiviteli terveinek, valamint az Eger–M3 autópá-
lya-összekötés (Maklár–Andornaktálya elkerülõ) enge-
délyezési és kiviteli terveinek elkészítése – K. É. –
15445/2007]

36762 Nyugat-magyarországi Egyetem [az eljárás Kbt. 115. §
f) pontja szerinti eredménytelenségérõl szóló tájékoz-
tató – K. É. – 15549/2007]

36765 Semmelweis Egyetem (gyógyszerek beszerzése – K. É. –
14894/2007)

36773 Szentes Város Önkormányzata (belterületi úthálózat
burkolatfelújítása 2007. – K. É. – 14644/2007)

36776 Szentes Város Önkormányzata (csapadékvíz-elvezetõ ár-
kok rekonstrukciója I. ütem – K. É. – 14645/2007)

36778 Szigetszentmiklós Város Önkormányzata (téli síkosság-
mentesítés, hóeltakarítás Szigetszentmiklós város bel-
területi önkormányzati útjain – K. É. – 15379/2007)

36781 Volánbusz Közlekedési Zrt. (menetrendszerû, közfor-
galmú távolsági autóbuszvonalak alvállalkozásba adá-
sa – K. É. – 15415/2007)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

36784 AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft. (konténeres hulla-
dékszállító jármû beszerzése – K. É. – 15479/2007)

36786 Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás (vezetési tanács-
adási szolgáltatások a NFT. II. pályázatokkal kapcsola-
tosan – K. É. – 13574/2007)

36789 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (a
Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium külsõ nyílászáróinak cseréje – K. É. –
14780/2007)

36791 Budapest XVIII. Kerület Pestszentlõrinc-Pestszentimre
Önkormányzata (szennyvízcsatorna kiépítése – K. É. –
15691/2007)

36794 Egererdõ Zrt. (Mátravasút Lajosháza–Szalajkaház kes-
keny nyomközû vasútvonal visszaépítése – K. É. –
14778/2007)

36796 Galga Menti Termelõ és Szolgáltató Szövetkezet (tehené-
szeti telep trágyakezelési mûtárgyainak megépítése
– K. É. – 14784/2007)

36799 Gyál Város Önkormányzata (tájékoztató az eljárás ered-
ményérõl a Bartók Béla Általános Iskola leromlott álla-
potú ablakainak cseréje tárgyú közbeszerzési eljárás-
ban – K. É. – 15651/2007)

36801 Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága (kátyú-
zás – K. É. – 25857/2006)

36803 Magyar Országos Levéltár [levéltári dokumentu-
mok (kataszteri térképek) digitalizálása – K. É. –
15486/2007]

36805 Szegedi Tudományegyetem (parkrendezési, illetve hóel-
takarítási és jégmentesítési feladatok ellátása – K. É. –
14767/2007)

36807 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (Veszp-
rém, Óváros tér felújítási munkái – K. É. – 15419/2007)
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Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl

36810 Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(tájékoztatás a K. É. – 13921/2007 a Hódmezõvásár-
hely, Lázár utca 10. szám alatti irodaépület átalakítása
lakó-, és szolgáltató jellegû épületté tárgyú eljárás rész-
vételi szakaszának eredményérõl – K. É. – 15648/2007)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

36812 Balassagyarmat Város Önkormányzata (a Dr. Kenessey
Albert Kórház-Rendelõintézet építési, orvostechnológi-
ai rekonstrukciós munkái II. ütemének keretében or-
vostechnológiai mûszerek szállítása – K. É. –
14142/2007)

36813 Budapest Fõváros II. Kerületi Önkormányzat (a Klebels-
berg Kúnó Mûvelõdési Központ építésének III. üteme
– az 1. számú rész teljesedése – K. É. – 15448/2007)

36814 Kincstári Vagyoni Igazgatóság (tájékoztató a szerzõdés
részteljesítésérõl bruttó 250 M Ft feletti értékû ingatla-
nok értékbecslése tárgyában – K. É. – 14889/2007)

36814 Kincstári Vagyoni Igazgatóság (tájékoztató a szerzõdés
részteljesítésérõl bruttó 10–250 M Ft értékû ingatlanok
értékbecslése tárgyában – K. É. – 14896/2007)

36815 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (angol nyelv
oktatása, vizsgára való felkészítés és vizsgáztatás
– K. É. – 15492/2007)

36816 Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazga-
tóság (kerékpárút építése a Tisza-tó jobb partján
– K. É. – 15446/2007)

36817 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatala (idõközi választások elõkészítése – K. É. –
15567/2007)

36817 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Közpon-
ti Hivatala (adatszolgáltatás üzemeltetése és szoftverkö-
vetési feladatok ellátása – K. É. – 15607/2007)

36818 Magyar Nemzeti Bank (1 db elektromechanikus kulcs-
és értéktároló rendszer – K. É. – 13323/2007)

36819 Magyar Nemzeti Bank (szünetmentes villamosenergia-
ellátó rendszer bõvítése II. – K. É. – 13325/2007)

36819 Mór Város Önkormányzata (tájékoztató a K. É. –
6845/2005 számon lefolytatott közbeszerzési eljárás
alapján kötött szerzõdés teljesítésérõl – K. É. –
15596/2007)

36820 Mór Város Önkormányzata (a K. É. – 6515/2005 számon
lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján megkötött
szerzõdés teljesítésérõl szóló tájékoztató – K. É. –
15614/2007)

36821 Nyársapáti Gazda Szövetkezet (hûtõtároló-szárító-cso-
magoló építése – K. É. – 13927/2007)

36821 Radnóti Miklós Gimnázium és Informatikai Szakközépis-
kola, Jánoshalma (informatikai eszközök beszerzése esz-
közhasználati betanítással – K. É. – 13188/2007)

36822 Semmelweis Egyetem (Egészségügyi Fõiskolai Kar épí-
tési beruházása – K. É. – 15183/2007)

36823 Vám- és Pénzügyõrség Központi Bûnüldözési Parancs-
noksága (épület vizesedésének megszüntetése, felújítás,
átalakítás – K. É. – 15404/2007)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

36824 Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (M60–B095
7+990–9+950 km-sz. közötti terület megelõzõ régészeti
feltárása, kimondottan gépi és kézi földmunka elvégzé-
se – K. É. – 15255/2007)

36824 Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (M6-os B003,
B064 és B065 számokkal jelölt területeken megelõzõ ré-
gészeti feltárás, gépi, kézi földmunka és régészeti tevé-
kenység elvégzése – K. É. – 15256/2007)

36825 Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (4 lelõhely tel-
jes feltárása, 16 lelõhely szondázása – K. É. –
15257/2007)

36826 Belvárosi Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht. (Bu-
dapest VII. kerület, Dohány utca 65. szám alatti zárt
udvaros, zárt kertes beépítésû épület átépítése, bõvíté-
se, rekonstrukciója – K. É. – 15292/2007)

36827 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség (többéves szerzõdés 2005–2008. között, az MH
meghatározott helyszínein, nagy- illetve középteljesít-
ményû szünetmentes energiaellátó rendszereinek fenn-
tartására – eljárásazonosító 35041/05-10/56 – K. É. –
15267/2007)

36828 Honvédelmi Minisztérium Beszerzési és Biztonsági Beruhá-
zási Hivatal (személyszállítás autóbuszokkal 2005– 2007.
– eljárásazonosító 15140/05-10/05 – K. É. – 15276/2007)

36830 Honvédelmi Minisztérium Beszerzési és Biztonsági Beruhá-
zási Hivatal (személyszállítás autóbuszokkal 2005– 2007.
– eljárásazonosító 15140/04-10/70 – K. É. – 15279/2007)

36831 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (2005/
017/520.03.01 az államháztartás belsõ pénzügyi ellen-
õrzési rendszere és az ellenõrzési mechanizmusok fej-
lesztése címû 2005. évi átmeneti támogatás projekt ke-
retén belül szükséges szoftver fejlesztése, beüzemelése a
mûszaki leírásban meghatározottak szerint – K. É. –
15111/2007)

36833 Madách Imre Kollégium, Balassagyarmat [ajánlatkérõ
élelmiszer-ellátásához szükséges I. osztályú minõségi
élelmianyagok szállítása (hús, tej, tojás) – K. É. –
15114/2007]

36833 Mór Város Önkormányzata (K. É. – 6515/2005 számú el-
járás alapján megkötött szerzõdés módosításáról szóló
tájékoztató – K. É. – 15612/2007)

36834 Nagybajom Térségének Informatikai és Területfejlesztési
Társulása (pénzügyi ütemezés módosítása – K. É. –
15496/2007)

36835 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata (ajánlatkérõ által
a 2006. évre tervezett teljes szerkezetû út-, járda- és
szennyvízcsatorna-építések II. ütem – K. É. –
13534/2007)
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36836 Siklós Város Önkormányzata (Siklós, 1457/2-5 és
1459/2-3 hrsz.-ú területen új parkoló kialakítása és köz-
mûvek cseréje – K. É. – 15117/2007)

Helyesbítés

36837 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem he-
lyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ 2007. szeptem-
ber 28-i 111. számában K. É. – 14562/2007 számon meg-
jelent ajánlati felhívás helyesbítése – K. É. –
15555/2007)

36837 Fogyatékos Személyek Esélyegyenlõségéért Közalapít-
vány helyesbítése (képzési programok igényeinek fel-
mérése – K. É. – 15649/2007)

Módosítás

36838 Semmelweis Egyetem módosítása (SE EFK, kollégiu-
mok, Egészségügyi Menedzserképzõ Központ vagyon-
védelme és épülettakarítása tárgyú egyszerûsített eljá-
rás ajánlati felhívásának módosítása – K. É. –
15778/2007)

Visszavonás

36840 Magyar Televízió Zrt. visszavonása (a Közbeszerzési Ér-
tesítõ 2007. szeptember 24-i 109. számában K. É. –
14319/2007 számon megjelent egyszerû eljárás ajánlat-
tételi felhívásának visszavonása – K. É. – 15693/2007)

2007/41. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2501

A Közbeszerzési Értesítõ 116. számának (2007. október 10.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK

Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hir-
detmények

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

36852 Bányavagyon-hasznosító Kht. (állami tulajdonú meddõ
CH-kutaknál szükséges biztonsági intézkedések II. üte-
mének végrehajtása – K. É. – 15390/2007)

36856 Miskolci Városgazda Városgazdálkodási Kht. (Miskolc
megyei jogú város – téli síkosságmentesítés – K. É. –
14280/2007)

36861 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szeged – ké-
ményseprés – K. É. – 15481/2007)

Ajánlati felhívás egyes ágazatokban

36868 Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Köz-
pont (utalványos munkaruhaellátás – K. É. –
15381/2007)

Részvételi felhívás egyes ágazatokban

36874 MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató
Egység (vasúti vontató- és vontatott jármûvek öntött-
vas féktuskói – K. É. – 15641/2007)

Módosítás

36879 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kór-
ház-Rendelõintézet módosítása (az Európai Unió Hi-
vatalos Lapjához 2007. augusztus 27-én, K. É. –
13146/2007 számmal megküldött ajánlati felhívás mó-
dosítása – K. É. – 14718/2007)

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására

36884 Duna Televízió Zrt. (digitális mûholdas fellövõszett be-
szerzése – K. É. – 15500/2007)

36888 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (HEFOP
4.2. Miskolc, Váltó utcai intézményrekonstrukció ki-
egészítõ építési beruházása – K. É. – 15683/2007)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

36894 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Oktatási
Szolgáltató Intézmény (iskolatej 2007. – K. É. –
15666/2007)

36897 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (foglalko-
zás-egészségügyi szolgáltatás ellátása Eger Megyei Jo-
gú Város Önkormányzatának 24 db intézményében és
a polgármesteri hivatalban foglalkoztatottak részére
– K. É. – 15411/2007)

36901 Kelebia Község Önkormányzata (Magyar–Szerb Agrár-
kereskedelmi és Szolgáltató Központ kivitelezése
– K. É. – 13916/2007)



36905 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága (fakitermelés és
vegyszeres tuskókezelés a KNPI Bócsa-Bugac törzste-
rületén – K. É. – 15422/2007)

36908 Strigonium Ingatlankezelõ és Üzemeltetõ Rt. (parkolóau-
tomata beszerzése – K. É. – 15712/2007)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

36913 Budaörs Város Önkormányzata [Százszorszép (3. sz.) böl-
csõde bõvítési munkálatainak kivitelezése – K. É. –
15167/2007]

36917 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata [szolgáltatási
szerzõdés Eger megyei jogú város 2007. évi költségveté-
sérõl, módosításának és végrehajtásának rendjérõl szó-
ló 11/2007. (II. 23.) számú rendelete alapján mûködési
hitel felvételére – K. É. – 15451/2007]

36922 Gyöngyössolymos Község Önkormányzata (ajánlatkérõ
közigazgatási területén lévõ József A. utca, Kossuth ut-
ca, Kis Rákóczi utca, Csákkõi utca, Mérgespatak út
burkolatfelújítása – K. É. – 14631/2007)

36927 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata (ajánlatkérõ által
a 2007. évre tervezett teljes szerkezetû út, járda és egyes
utcákban szennyvízcsatorna építése I. ütem – K. É. –
14420/2007)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

36934 MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (marketing-
kampányok szakmai elõkészítése és kivitelezése
– K. É. – 15484/2007)

36936 Szigetszentmiklós Város Önkormányzata (orvosi ügyelet
– K. É. – 15380/2007)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

36939 Budapest Fõváros Önkormányzata (József Attila utcai
építési beruházás kivitelezése az Aga utcai gyermekott-
hon kiváltása céljából, berendezési tárgyakkal – K. É. –
15518/2007)

36941 Budapest Fõváros XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
(játszóterek és dühöngõk felújítása – K. É. –
14400/2007)

36945 Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(tájékoztatás a K. É. – 9123/2007 számon megjelent ipa-
ri út építése tárgyú eljárás eredményérõl – K. É. –
15485/2007)

36947 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (Veszp-
rém, nagy felületû útjavítási munkái – K. É. –
15417/2007)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl

36950 Mol Földgázszállító Zrt. (Mol Földgázszállító Zrt. gáz-
mennyiségmérés fejlesztése 2007. – K. É. – 8708/2007)

36952 Mol Földgázszállító Zrt. [Százhalombatta I-1-2 (DHE)
– Duna Menti Hõerõmû DN800 gázvezeték – K. É. –
8709/2007]

36955 Mol Földgázszállító Zrt. (Mol Földgázszállító Zrt. gáz-
minõségmérés rekonstrukciója 2007. – K. É. –
8711/2007)

36958 Mol Földgázszállító Zrt. (Vecsés–Budafok közötti veze-
tékszakasz Kis-Duna alatti részének bontása – K. É. –
8910/2007)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

36962 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (kutatási témák
kidolgozása vállalkozási szerzõdés keretében – K. É. –
26827/2006)

36962 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (kutatási témák
kidolgozása vállalkozási szerzõdés keretében – K. É. –
26835/2006)

36963 Magyar Követeléskezelõ Zrt. (iroda bérleti szerzõdése
– K. É. – 15707/2007)

36964 Magyar Televízió Zrt. (életstílus-, médiafogyasztás-,
márkafogyasztás-adatok szolgáltatása – K. É. –
13329/2007)

36964 Magyar Televízió Zrt. (közvélemény-kutatás végzése az
m1 és m2 mûsoraira vonatkozó reprezentatív mintán,
valamint a kapott adatok elemzése – K. É. –
14355/2007)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

36966 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (kecske-
méti agglomeráció szennyvíz-elvezetési és -tisztítási
rendszerének fejlesztése 1. sz. építési szerzõdés: csator-
nahálózat bõvítése, építési munkái – K. É. –
15455/2007)

36967 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a 2007–2013-as idõszak-
ra szóló versenyképesség operatív program ex-ante ér-
tékelése közbeszerzési eljárás alapján kötött szerzõdés
módosításáról szóló hirdetmény – K. É. – 26482/2006)

36967 Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intéz-
ménye (tej, tejtermék, margarinok – K. É. –
15403/2007)

36968 Pécel Város Önkormányzata (Szemere Pál Általános Is-
kola átalakítása és bõvítése – K. É. – 13256/2007)

36969 Városi Idõsek Otthona, Balassagyarmat (IV. kategória
pékáru beszerzése – K. É. – 15573/2007)
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Helyesbítés

36970 Budapest Fõváros Önkormányzata helyesbítése (a Közbe-
szerzési Értesítõ 2007. október 1-jei 112. számában,
K. É. – 14548/2007 számon megjelent egyszerû eljá-
rás ajánlattételi felhívásának helyesbítése – K. É. –
15770/2007)

36970 Százhalombatta Város Önkormányzata helyesbítése
(a Közbeszerzési Értesítõ 2007. október 5-ei 114. szá-
mában K. É. – 15498/2007 számon megjelent módosítás
helyesbítése – K. É. – 15969/2007)

36970 Vác Város Önkormányzata helyesbítése (a Közbeszerzési
Értesítõ 2007. október 1-jei, 112. számában K. É. –
14479/2007 számon megjelent ajánlati felhívás helyes-
bítése – K. É. – 15932/2007)

A KÖZBESZERZÉSI DÖNTÕBIZOTTSÁG

HATÁROZATAI

36971 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság ha-
tározata (Berényi Lajos a Közbeszerzések Tanácsa elnö-
ke hivatalbóli kezdeményzése a Fõvárosi Önkormányzat
Szent Imre Kórház kérelmezett ellen, továbbá a Döntõ-
bizottság hivatalból történõ eljárása alapján az Olympus
Hungary Kft. ellen – K. É. – 15755/2007)

36978 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
határozata (a Schumann-Fischer Kft. és a Bau-Team
Kft. kérelmezõ jogorvoslati kérelme Geresdlak Község
Önkormányzata közbeszerzési eljárása ellen – K. É. –
15756/2007)

36985 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
határozata (a Cothec Energetikai Üzemeltetõ Kft. jogor-
voslati kérelme a Sátoraljaújhely Város Önkormány-
zata Erzsébet Kórháza közbeszerzési eljárása ellen
– K. É. – 15760/2007)

36994 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
határozata (Morvayné dr. Vígh Katalin a Közbeszerzé-
sek Tanácsa tagja hivatalból történõ jogorvoslati eljá-
rás kezdeményezése a Budmárk Kft. ellen – K. É. –
15761/2007)

36998 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
határozata (a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési
Döntõbizottság elnöke által hivatalból kezdeménye-
zett jogorvoslati eljárás Szigetvár Város Önkormány-
zata közbeszerzési eljárása ellen – K. É. – 15764/2007)

37004 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
határozata (a Premier Ablakrendszerek Kft. jogorvosla-
ti kérelme Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormány-
zata közbeszerzési eljárása ellen – K. É. – 15765/2007)

37009 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
határozata (a Somlán Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
jogorvoslati kérelme Budaörs Város Önkormányzata
közbeszerzési eljárása ellen – K. É. – 16006/2007)

BÍRÓSÁGI ÍTÉLETEK

37014 Fõvárosi Bíróság 25.K.30.542/2007/7. számú ítélete
(K. É. – 16005/2007)
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A Cégközlöny 40. számában (2007. október 4.) megjelent felszámolási eljárások megindításáról

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-06-006195/9. 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) BAUZA Mûvészeti és Szolgáltató
Bt. „végelszámolás alatt” (1117 Budapest, Szerémi u. 37.
Telephely: 1116 Bp., Sáfrány u. 40.; cégjegyzékszáma:
01 06 318759; adószáma: 28515823-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
BAUZA Müvészeti és Szolgáltató Bt.
A bíróság által kijelölt felszámoló: F1 Consulting Fel-

számoló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1115 Budapest, Ildi-
kó u. 21.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-06-003077/12. 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) BARRAKUDA Szõrme és Bõr
Kereskedelmi Betéti Társaság (1031 Budapest, Emõd
u. 60.; cégjegyzékszáma: 01 06 319455; adószáma:
28525729-1-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszá-
moló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80/ A I. em. 3. Le-
vélcím: 3501 Miskolc, Pf. 540.



A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-06-001326/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. április 17. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) HÁZ-KOZMETIKA Építõipari és
Szolgáltató Betéti Társaság (1073 Budapest, Erzsébet
krt. 24. II/12/a; cégjegyzék-száma: 01 06 411606; adószá-
ma: 24526687-2-42) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Kiss & Molnár Építõipari és Szolgáltató Betéti Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
Molnár és Társa Építõipari és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
Elõzõ székhelyei(i):
2234 Maglód, Katona József u. 24.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONSULTATIO

Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft., 1121 Budapest,
Zugligeti út 6.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-07-000547/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 9. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BALTER ÉS TÁRSA Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (1171 Budapest, Nyom-
dász u. 35.; cégjegyzékszáma: 01 06 511484; adószáma:
28852267-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelyei(i):
1173 Budapest, Pesti u. 70. sz.
1173 Budapest, Borsó u. 42. III. em.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. Hetényi Géza és

Tsa Felszámoló Kft., 1387 Pf. 46 ., 1137 Budapest, Szent
István krt. 4.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-002964/5. 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) SI-MOGER Mûvészeti, Kereske-
delmi, Szolgáltató Iroda Betéti Társaság „végelszámo-
lás alatt” (1149 Budapest, Limanova tér 21.; cégjegyzék-
száma: 01 06 512665; adószáma: 28859398-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SI-MOGER Mûvészeti, Kereskedelmi, Szolgáltató Iro-

da Betéti 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
8.Fpk.01-07-001308/6. 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) LEBEN Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1144 Buda-
pest, Füredi út 52–54. 07. em. 96.; cégjegyzékszáma: 01
06 514046; adószáma: 28864529-2-42) adós felszámolá-
sát fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
LEBEN Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &

CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-001324/8. 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) KELLY-DIVAT Ruházati Gyár-
tó és Kereskedelmi Betéti Társaság (1204 Budapest, Ka-
pitánypuszta) hrsz. 182659.; cégjegyzékszáma: 01 06
719777; adószáma: 20218065-2-43) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
1238 Budapest, Hõsök tere 31/B.
A bíróság által kijelölt felszámoló: F1 Consulting Fel-

számoló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1115 Budapest, Ildi-
kó u. 21.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-06-007090/9. 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) Építõgépipari Kereskedelmi Korlá-
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tolt Felelõsségû Társa-ság „végelszámolás alatt” (1117
Budapest XI., Galvani út 44.; cégjegyzékszáma: 01 09
062734; adószáma: 10252679-2-43) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Építõgépipari Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONSULTATIO

Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft., 1121 Budapest,
Zugligeti út 6.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-000776/10. 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) WOL-ELEKTRO Elektromos Ké-
szülékeket Gyártó, Szerelõ és Forgalmazó Korlátolt
Felelõsségû Társaság (1183 Budapest, Krasznahorka
utca 15.; cégjegyzékszáma: 01 09 067270; adószáma:
10360219-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelyei(i):
1183 Budapest, Krasznahorka u. 15.
1182 Budapest, Batthyány u. 135.
A bíróság által kijelölt felszámoló: L Q D Pénzügyi és

Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2–4.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-06-003472/15. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. május 12. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) INVESTRADE Kereskedelmi Kor-
látolt Felelõsségû Társaság (1111 Budapest, Karinthy
Frigyes utca 8. 1. em. 1.; cég-jegyzékszáma: 01 09
069343; adószáma: 10401811-2-43) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
1015 Budapest, Donáti u. 7/B
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dual-Perfekt Gazda-

sági Tanácsadó Kft., 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4–6.;
levelezési cím: 1507 Bp. Pf. 139.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-001222/8. 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) „METIA 22” Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság; rövidített
elnevezése: „METIA 22” Kft. (1163 Budapest, Bem
apó u. 5.; cégjegyzékszáma: 01 09 368861; adószáma:
12026276-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénz-
ügyi Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich
u. 7. I/3.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-06-006502/6. 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) FERGETEGPARTY Rendez-
vényszervezõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (1117 Budapest, Budafoki út 64.; cégjegyzékszáma:
01 09 561864; adószáma: 12175909-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
1082 Budapest, Baross u. 21. IV/4.
1085 Budapest, Kölcsey utca 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EC-CONT Gazda-

ságellenõrzõ és Vagyonértékelõ Kft., 1064 Budapest,
Rózsa u. 71. cégjegyzékszáma: 01 09 712191.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-07-002152/8. 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) CD.MERETRIX CO. Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
„végelszámolás alatt” (1033 Buda-pest, Búza u. 10.
2. em. 20.; cégjegyzékszáma: 01 09 565426; adószáma:
12211953-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
RUMMEL és TÁRSA Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
CD. MERETRIX CO. Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
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Elõzõ székhelyei(i):
1087 Budapest, Százados út 22. III. 1.
1087 Budapest, Hungária krt. 22–24. 1. em. 4.
1032 Budapest, Rozgonyi Piroska u. 2.
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
5.Fpk.01-07-001031/8. 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) C.E.S. AUTO Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1152
Budapest, Szövõgyár utca 11–17.; cégjegyzékszáma: 01
09 566431; adószáma: 12225293-2-42) adós felszámolá-
sát fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
1046 Budapest, Erdõsor u. 12. fszt. 9.
1155 Budapest, Dembinszky u. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: F1 Consulting Fel-

számoló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1115 Budapest, Ildi-
kó u. 21.

A Fõvárosi Bíróság
1.Fpk.01-07-000810/9. 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) Argon Internet Informatikai Kom-
munikációs és Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (1113 Budapest, Bocskai út 134-146.; cégjegyzékszá-
ma: 01 09 569905; adószáma: 12254574-2-43) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

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

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-002433/5. 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) „VERSENY VILI” Kereskedelmi

és Vendéglátóipari Korlátolt Felelõsségû Társaság
„végelszámolás alatt” (1074 Budapest, Verseny u. 4.;
cégjegyzékszáma: 01 09 662083; adószáma:
12270097-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
VIBEG-Gém Kereskedelmi és Vendéglátóipari Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
„VERSENY VILI” Kereskedelmi és Vendéglátóipari

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
1107 Budapest, Gém u. 3.
Jogelõd(ök):
VIBEG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &

CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-06-006854/11. 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) JIN & LIN Kereskedelmi Kft. (1038
Budapest, Aranyhegy 65274 hrsz.; cégjegyzékszáma: 01
09 668405; adószáma: 12337208-2-41) adós felszámolá-
sát fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
1036 Budapest, Pacsirtamezõ u. 49–57.
1195 Budapest, Petõfi u. 17. a. ép . 4. em. 10.
1194 Budapest, Háromszék u. 73. fszt. 5.
1071 Budapest, Dózsa Gy. út 80. fszt. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Vál-

ságmenedzser és Felszámoló Zrt., 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I/4.

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-06-006027/16. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MAGIC MANAGEMENT
INTERNATIONAL Vezetõi- és Vállalkozói Tanácsadó
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1124 Budapest, Német-
völgyi u. 79. mfszt. 2.; cégjegyzékszáma: 01 09 669254;
adószáma: 11000657-2-43) adós felszámolását fõ-eljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
7621 Pécs, Jókai u. 4.
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7621 Pécs, Király u. 37.
1025 Budapest, Törökvész u. 58.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., levele-zési cím: 1399 Bp., Pf. 701/313.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-001282/7. 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) Stúdió S.D. Építõipari Korlátolt
Felelõsségû Társaság (1024 Budapest, Margit krt. 35–37.
2. em. 2.; cégjegyzékszáma: 01 09 669624; adószáma:
12362547-2-41) adós felszámolását fõ-eljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelyei(i):
1072 Budapest, Akácfa u. 9. II/7. sz.
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
9.Fpk.01-07-001835/7. 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) GLORIETT 77 Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság; rövidí-
tett elnevezés: GLORIETT 77 Kft. (1188 Budapest,
Vasút u. 50/ A, telephelye: 1118 Budapest, Vasút u. 49.
B. ép.; cégjegyzékszáma: 01 09 677075; adószáma:
11793557-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-
moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16. Levelezési cím: 1450 Bp. Pf. 136

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-000014/8. 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) ARANYKÖNYV-MA-
GYARORSZÁG Protokollesemény-Szervezõ és Média

Kiadó Korlátolt Felelõsségû Társaság (1138 Budapest,
Váci út 202.; cégjegyzékszáma: 01 09 683852; adószáma:
11930671-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11 .; levelezési cím: 1581 Bp. Pf. 108.

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-05-005213/22. 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) ZG-TRADE Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1152
Budapest, Szentmihályi út 131.; cégjegyzékszáma: 01 09
689249; adószáma: 12304246-2-42) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
2045 Törökbálint, Jókai u. 6.
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.01-06-000596/10. 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) Magnum Phileo Hungary
Befektetési, Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt Fe-
lelõsségû Társaság (1073 Budapest, Erzsébet krt. 50.
3. em. 3.; cégjegyzékszáma: 01 09 697453; adószáma:
12665266-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
Magnum Phileo Üzletviteli Tanácsadó Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
1088 Budapest, Krúdy Gyula u. 15. 3. em. 34.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., levelezési cím: 1399 Bp. Pf. 701/313.
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A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-06-006659/8. 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) D-DAY Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1184 Buda-
pest, Építõ u. 6/B 3. em. 10.; cégjegyzékszáma: 01 09
698585; adószáma: 12688418-2-43) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Panda-Gold Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EC-CONT Gazda-

ság-ellenõrzõ és Vagyonértékelõ Kft., 1064 Budapest,
Rózsa u. 71. cégjegyzékszáma: 01 09 712191.

A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-07-004902/1. 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) WATCH TRADE Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. (1027 Budapest, Fazekas u. 10–14.
4. em. 31.; cégjegyzékszáma: 01 09 698786; adószáma:
12692105-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

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
8.Fpk.01-07-001327/6. 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) PASSION VOYAGES Légiforgal-
mi, Idegenforgalmi, Szállítási Szolgáltató Korlátolt Fe-
lelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (1056 Buda-
pest, Molnár u. 3.; cégjegyzékszáma: 01 09 699955; adó-
száma: 12715691-2-41) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
PASSION VOYAGES Légiforgalmi, Idegenforgalmi,

Szállítási Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
1051 Budapest, Hercegprímás u. 2. 2. em. 15.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-07-000520/7. 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) W.S.P. TRANS Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1143
Budapest, Hungária krt. 92–94. I. em. 1–3. /elõzõ szék-
hely: 1096 Budapest, Nádasdy u. 2./.; cégjegyzékszáma:
01 09 701251; adószáma: 12506675-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
6000 Kecskemét, Szent Miklós u. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó ZRt., 1146 Budapest, Cházár And-
rás u. 9.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-001816/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 17. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Kiss-Duna-Bau Építõipari és Keres-
kedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság; rövidített el-
nevezése: Kiss-Duna-Bau Kft. (1039 Budapest, Hatvany
Lajos u. 14.; cégjegyzékszáma: 01 09 701934; adószáma:
12755886-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL Gazdasági Kft.,
1097 Budapest IX ., Soroksári út 138.

A Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-06-006853/8. 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) NEUTRAL INVEST Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1061
Budapest, Hegedû utca 6. 2. em. 14.; cégjegyzékszáma: 01
09 712050; adószáma: 12959530-2-42) adós felszámolá-
sát fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ székhelyei(i):
1121 Budapest, Törökbálinti út 55.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-

lános Vállalkozási ZRt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8 ., 1364 Bp. Pf. 428.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-000719/7. 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) FORRÁS-MED Orvostechnikai
Eszközöket Forgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (1061 Budapest, Andrássy u. 15.; cégjegyzékszáma:
01 09 714050; adószáma: 13001551-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EC-CONT Gazda-
ság-ellenõrzõ és Vagyonértékelõ Kft., 1064 Budapest,
Rózsa u. 71. cégjegyzékszáma: 01 09 712191.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-06-006766/10. 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) EUROFOOD Ételszállító, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1032 Budapest, Ágoston u. 10. 6. em. 32. Telephelye( i):
1112 Bp., Budaörsi út 45.; 1106 Bp., Maglódi út 16.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 716414; adószáma: 13052306-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CONSULTATIO
Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft., 1121 Budapest,
Zugligeti út 6.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-07-001874/6. 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) GET FRESH COSMETICS Illat-
szergyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság „végelszámolás alatt” (1113 Budapest, Karolina
út 16.; cégjegyzékszáma: 01 09 718072; adószáma:

13087102ð2ð43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
GET FRESH COSMETICS Illatszergy ártó és Kereske-

delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &

CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-07-001657/10. 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) P-MEDINEX Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás
alatt” (1053 Budapest, Múzeum krt. 13.; cégjegyzékszá-
ma: 01 09 718151; adószáma: 12280515-2-41) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
P-MEDINEX Gyógyászati Segédeszköz Forgalmazó

Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság

P-MEDINEX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság

P-MEDINEX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság „felszámolás alatt”

Nem bejegyzett elnevezése(i):
P-MEDINEX Egészségügyi Szolgáltató és Tanácsadó

Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CON-

SULT Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034
Budapest, Seregély u. 13.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-06-005509/10. 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) CONSEILLEUR Kereskedelmi és
Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1054 Budapest, Szabadság tér 7.; cégjegyzékszáma: 01
09 724550; adószáma: 13225928-2-41) adós felszámolá-
sát fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
INTERDIS Kereskedelmi és Pénzügyi Tanácsadó Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
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Nem bejegyzett elnevezése(i):
INTERDIS CONSULTING Kereskedelmi és Pénzügyi

Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
1089 Budapest, Üllõ út 102.
1089 Budapest, Gaál Mózes u. 5–7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazda-

sági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
Ottó u. 6–8.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-06-000276/16. 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) Varga és Barta Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1203 Buda-
pest, Zrínyi u. 6. fszt. 4.; cégjegyzékszáma: 01 09 725566;
adószáma: 13246099-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
1186 Budapest, Goroszló u. 11.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MAROSHOLDING

TANÁCSADÓ Kft., 1021 Budapest, Hárshegyi út 5–7.
B. ép. II. em. 21.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-06-006407/15. 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) Hungary Li Kang Mûvészeti és
Iparmûvészeti Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság (1152 Budapest, Szentmihályi út 171.; cégjegy-
zékszáma: 01 09 725688; adószáma: 13248149-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Vál-
ságmenedzser és Felszámoló Zrt., 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I/4.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-06-005873/6. 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) NANOTEX Ipari és Kereskedel-
mi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1061 Budapest, Jó-
kai tér 4. 4. em. 2.; cégjegyzék-száma: 01 09 725752; adó-
száma: 13249236-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
X-Y PRODUKCIÓS KERESKEDELMI ÉS SZOL-

GÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELÕSSÉGÛ TÁRSA-
SÁG

Elõzõ székhelyei(i):
1161 Budapest, Bács u. 59.
1191 Budapest, Ady Endre út 116.
A bíróság által kijelölt felszámoló: F1 Consulting

Felszámoló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1115 Budapest,
Ildikó u. 21.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-001815/8. 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) Smart Delivery Kereskedel-
mi és Szállítmányozási Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1053 Budapest, Kecskeméti út 11. 2. em. 9.; cégjegyzék-
száma: 01 09 725976; adószáma: 13254429-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
TOTAL FOOD Delivery Kereskedelmi és Szállítmá-

nyozási Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
1094 Budapest, Soroksári út 164. 13. ép.
A bíróság által kijelölt felszámoló: F1 Consulting

Felszámoló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1115 Budapest,
Ildikó u. 21.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-06-004995/16. 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) NYIR-GAZ Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1048 Budapest,
Jármûtelep u. 21.; cégjegyzékszáma: 01 09 732007; adó-
száma: 12127528-2-41) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
1033 Budapest, Bogdáni út 20/ A II /2.
1026 Budapest, Hûvösvölgyi út 59. fszt. 3.
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2045 Törökbálint, Kisfaludy u. 49-1.
8767 Felsõrajk , Rákóczi út 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: L Q D Pénzügyi és

Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2–4.

A Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-07-000598/10. 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) MIDI PRINT Nyomdaipari és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1143 Budapest,
Hungária krt. 43–49. 2. em. 3.; cégjegyzékszáma: 01 09
866278; adószáma: 11878087-2-42) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MIDI PRINT Nyomdaipari és Szolgáltató Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
MIDI PRINT Nyomdaipari és Szolgáltató Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság „felszámolás alatt”
Elõzõ székhelyei(i):
3770 Sajószentpéter, Élmunkás u. 5.
3700 Kazincbarcika, Építõk u. 28. 1. em. 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-

lános Vállalkozási ZRt ., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7-8 ., 1364 Bp. Pf. 428.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-000109/10. 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) BET-ÉP-KER Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság, rövidí-
tett elnevezése: BET-ÉP-KER Kft. (1067 Budapest, Eöt-
vös utca 12.; cégjegyzékszáma: 01 09 867570; adószáma:
13678694-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL Gazdasági Kft.,
1097 Budapest IX ., Soroksári út 138.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-06-006272/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 17. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) HITEL-FUTÁR Ingatlanközvetítõ
és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1119 Budapest, Fehérvári út 147. földszint 1.; cégjegy-
zékszáma: 01 09 868934; adószáma: 12983366-2-43) 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
3.Fpk.01-07-002149/8. 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) TABUINN Ingatlanforgalmazó,
Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (1024 Budapest, Lövõház u. 2-6.; cégjegyzékszáma:
01 09 870456; adószáma: 13733872-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Fel-
számoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/ A fszt. 1.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-07-001396/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 17. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) MADDOX-HUNGARY Mérnöki
Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe-
lelõsségû Társaság (1141 Budapest, Lipótvár utca 27.
fszt. 4.; cégjegyzékszáma: 01 09 874359; adószáma:
13809029-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4.
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A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-06-006882/18. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 11. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Pesti Baromfifeldolgozó
zártkörûen mûködõ részvénytársaság (1174 Budapest,
Orgoványi u. 4.; cégjegyzékszá-ma: 01 10 043465; adó-
száma: 12251564-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Pesti Baromfifeldolgozó Részvénytársaság
Elõzõ székhelyei(i):
1174 Budapest, Orgoványi út 31.
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
8.Fpk.01-06-006430/12. 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) GTV Gazdasági, Szakképzé-
si és Oktatási Televízió Részvénytársaság „v. a.” (1123
Budapest, Táltos u. 7–9. 3. em. 75.; cégjegyzékszáma:
01 10 043944; adószáma: 11758477-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„Omega 3” Oktatási, Szakképzési, Kulturális és Ifjúsági

Televízió Részvénytársaság
Elõzõ székhelyei(i):
1081 Budapest, Népszínház u. 37.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &

CO Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-05-003470/24. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. május 14. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BUDALAKK ÉTA Festékgyártó és
Forgalmazó Részvénytársaság (1044 Budapest, Duna-
sor 11. A cég fióktelepe: 8066 Pusztaván, Ipartelep.; cég-
jegyzékszáma: 01 10 044124; adószáma: 11450234-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
8066 Pusztavám, Ipartelep hrsz. 016/25.
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 Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-07-000354/12. 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) KOMPLIMENT HU Textilipari
Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
(7621 Pécs, Citrom utca 8.; cégjegyzékszáma: 02 06
064224; adószáma: 20084383-2-02) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
TA-NAG Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
7621 Pécs, Kazinczy u. 3.
7623 Pécs, Ungvár u. 45.
7627 Pécs, Sorház utca 12.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságke-

zelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1. cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-07-000250/20. 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) GLANZ-GRUND Épület-
tisztító Szolgálat Kft. (7624 Pécs, Zichy Gy. u. 10.; cég-
jegyzékszáma: 02 09 062028; adószáma: 11007032-2-02)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
GLANZ-GRUND Épülettisztító Szolgálat Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
Glanz-Grund Épülettisztító Szolgálat Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Zártkörûen mûködõ Részvénytársaság,
1055 Budapest, Szent István krt. 1. I. em. cégjegyzékszá-
ma: 01 10 042854.
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A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-07-000141/17. 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) H.V. INTERFA Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7636
Pécs, Kerülõ út 2.; cégjegyzékszáma: 02 09 064060; adó-
száma: 11366768-2-02) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
CENTERFA Kereskedelmi és Szolgáltató KFT.
Elõzõ székhelyei(i):
7594 Magyarmecske, Petõfi u. 94.
7636 Pécs, Malomvölgyi u. 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-

kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II /1. cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-06-000588/23. 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) AXUS-GOLF Golfpályaépí-
tõ és Hasznosító Korlátolt Felelõsségû Társaság (7675
Bakonya Golfpálya 035/2. hrsz.; cégjegyzékszáma: 02 09
064960; adószáma: 11545024-2-02) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„Tanto és Takács” Golfpályaépítõ és Szolgáltató Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
„Tantó és Németh” Golfpályaépítõ és Szolgáltató Korl-

tátolt Felelõsségû Társaság
TANTÓ Golfpályaépítõ és Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
7675 Bakonya-Kõvágótöttös , 35/2. hrsz. Golfpálya
7636 Pécs, Kisréti út 15.
7622 Pécs, Rákóczi út 75.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Portfólió Befektetési

és Vállalkozási Kft., 7400 Kaposvár, Virág utca 21. cég-
jegyzékszáma: 14 09 000928.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-07-000433/5. 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) GOLD-OIL Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (6400 Kiskunhalas, Mus-
kátli u. 2.; cégjegyzékszáma: 03 06 104650; adószáma:
20487731-2-03) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
GOLD-OIL Üzemanyagtöltõ, Kereskedelmi és Szolgál-

tató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: PACTOREX Hol-

ding Felszámoló, Végelszámoló és Reorganizáló Kft.,
6722 Szeged, Béke u. 2/C cégjegyzékszáma: 06 09
002839.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-07-000186/9. 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) AIAX Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6500 Baja,
Eötvös u. 6. 3. em.; cégjegyzékszáma: 03 09 101391; adó-
száma: 11020260-2-03) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
6528 Bátmonostor , Vörösmarty M. u. 11.
6500 Baja, Déri Frigyes stny. 2/a.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MAROSHOLDING

Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1021 Buda-
pest, Hárshegyi út 5–7. B. ép. II . em. 21. cégjegyzékszá-
ma: 01 09 870092.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-07-000473/5. 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) EURO-CEM Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végel-
számolás alatt” (6000 Kecskemét, Batthyány u. 30.
1. em. 1.; cégjegyzékszáma: 03 09 103070; adószáma:
11037039-2-03) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
BLACK GOLD Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
BLACK GOLD 2001 Kereskedelmi és Szolgáltató Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
EURO-CEM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
6230 Soltvadkert, Szõlõ u. 14/2.
6222 Csengõd, Petõfi S. u. 98.
6230 Soltvadkert, Ifjúság utca 51.
6230 Soltvadkert, Felsõcsábor 35.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszá-

moló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1075 Budapest, Károly
krt. 3/ A félemelet 13. cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-07-000364/7. 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) GU-LAB Kisállattartó Kor-
látolt Felelõsségû Társaság (6000 Kecskemét, Csend
u. 4.; cégjegyzékszáma: 03 09 107705; adószáma:
11884460-2-03) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MAROSHOLDING
Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1021 Buda-
pest, Hárshegyi út 5–7. B. ép. II . em. 21. cégjegyzékszá-
ma: 01 09 870092.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-07-000324/7. 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) BRINZÁR és TÁRSA Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (3715 Gesztely , Bem József u. 14.; cégjegyzékszá-
ma: 05 06 010072; adószáma: 20382368-2-05) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
BRINZÁR és TÁRSA Kereskedelmi és Szolgáltató Be-

téti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
1055 Budapest, Szent István krt. 1. I. em. cégjegyzékszá-
ma: 01 10 042854.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-07-000319/7. 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) FRUTTA-FRISS Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(3530 Miskolc, Corvin u. l. X/l.; cégjegyzékszáma: 05 09
002177; adószáma: 11061456-2-05) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SEIGEL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
SIEGEL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Elõzõ székhelyei(i):
3534 Miskolc, Elõhegy u. 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES

Vagyonkezelõ és Felszámoló Zártkörûen Mûködõ Rész-
vénytársaság, 1146 Budapest, Cházár András u. 9. cég-
jegyzékszáma: 01 10 043611.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-07-000295/6. 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) LXZ Kereskedelmi és Szol-
gáltató korlátolt Felelõsségû Társaság (3533 Miskolc,
Vargaoldal u. 3.; cégjegyzékszá-ma: 05 09 013381; adó-
száma: 13786210-2-05) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
1055 Budapest, Szent István krt. 1. I. em. cégjegyzékszá-
ma: 01 10 042854.

A Csongrád Megyei Bíróság
9.Fpk.06-07-000093/15. 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) Kispálfa Faipari, Kereske-
delmi Betéti Társaság (6800 Hódmezõvásárhely, Garay
utca 12.; cégjegyzékszáma: 06 06 012834; adószáma:
21122174-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
BORBÁSFA Faipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
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Elõzõ székhelyei(i):
6800 Hódmezõvásárhely, Könyves u. 31.
6800 Hódmezõvásárhely, Klauzál u. 41.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-

moló és Gazdasági Tanácsadó Kft., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II . em. 16. cégjegyzékszáma: 01 09 709120.
(A helyi kirendeltség címe: 6726 Szeged, Szentgyörgyi
A. u. 45/A.)

A Csongrád Megyei Bíróság
10.Fpk.06-07-000173/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) DESIGN COMFORT 2000
ÉPÍTÕIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKE-
DELMI BETÉTI TÁRSASÁG (6710 Szeged, Álmos
köz 4.; cégjegyzékszáma: 06 06 013644; adószáma:
21517446-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

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
9.Fpk.06-07-000298/8. 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) SZABÓ-FASHION Oktatá-
si, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (6800
Hódmezõvásárhely, Tornyai János utca 11.; cégjegyzék-
száma: 06 06 013702; adószáma: 21534331-2-06) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
6800 Hódmezõvásárhely, Bajcsy-Zsilinszky. utca 19.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Cél Gazdasági Kft.,

1095 Budapest, Soroksári út 138. cégjegyzékszáma: 01 09
705817. (A helyi kirendeltség címe: 6771 Szeged, Makai
út 21.)

A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-07-000126/20. 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) Harmónia Apartman Építõ-
ipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (6720 Szeged,
Híd u. 6.; cégjegyzékszáma: 06 09 008810; adószáma:
13130592-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
Harmónia 21 Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES

Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt ., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9. cégjegyzékszáma: 01 10 043611. (A helyi ki-
rendeltség címe: 6720 Szeged, Kölcsey u. 13.)

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-07-000343/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 29. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Szári Mezõgazdasági Szövetkezet
(2066 Szár, 069 hrsz.; cégjegyzékszáma: 07 02 001248;
adószáma: 11114303-2-07) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

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

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000247/6. 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) ANGVIN Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(2400 Dunaújváros, Fáklya u. 4. III /1.; cégjegyzékszáma:
07 06 006365; adószáma: 22075800-1-07) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ANGVIN Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 33/ A . I/1. cégjegyzékszáma: 03 09 106294.
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A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-06-000728/10. 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) „D-ESTER ” STÚDIÓ Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (8000 Székesfehérvár, Repkény u. 3.; cégjegyzékszá-
ma: 07 09 004246; adószáma: 11231147-2-07) adós fize-
tésképtelenségét megállapította és a felszámolását elren-
delte.

Elõzõ székhelyei(i):
8600 Siófok, Szent László u. 116/D
8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-

moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II /16. cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000036/6. 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) PERLA 2000 Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2472 Kajászó, M7
Autópálya bal oldal 33. 4. km 046/2. hrsz.; cégjegyzékszá-
ma: 07 09 008962; adószáma: 11941578-2-07) adós fize-
tésképtelenségét megállapította és a felszámolását elren-
delte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
AJJAJ 09 Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
2890 Tata, Május 1. út 51. I. lh. 2. em. 1.
Nem bejegyzett székhelyei(i):
2800 Tatabánya, Komáromi út 31. fszt. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó Zrt ., 1146 Budapest, Cházár A. u. 9.
cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-06-000703/16. 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) BAU-STORE Építõipari és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8000 Szé-
kesfehérvár, Kiskút u. 2.; cégjegyzékszáma: 07 09

010589; adószáma: 13335371-2-07) adós fizetésképtelen-
ségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságke-
zelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1. cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-07-000150/8. 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) Soproni Postás Sportkör
(9400 Sopron, Széchenyi tér 7–10.) adós felszámolását fõ-
eljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: „Hunyadi” Válság-
menedzser és Felszámoló Zrt., 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I/4. cégjegyzékszáma: 01 10 043681.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-07-000197/7. 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) VILÁGOS JENÕ Faipari Betéti
Társaság (9354 Mihályi, Kisfaludi utca 54.; cégjegyzék-
száma: 08 06 007840; adószáma: 20211903-2-08) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
9342 Mihályi, Kisfaludi utca 10.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 33/ A I. emelet 1. cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-07-000134/12. 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) ANNA-MODE Ruhakészítõ,
Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (9000 Sopron, Gyõri
u. 24.; cégjegyzékszáma: 08 06 008288; adószáma:
20335751-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-
moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II . emelet 16. cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-06-000450/10. 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) Somi Üdülõhasznosító és Ke-
reskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(9437 Hegykõ, Béke u. 17/A; cégjegyzékszáma: 08 09
005502; adószáma: 11406895-2-08) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Somi Üdülõhasznosító 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 Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-07-000023/15. 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) ARRABONA-SPED Keres-
kedelmi és Fuvarozó Korlátolt Felelõsségû Társaság
(9028 Gyõr, Régi Veszprémi út 14–16.; cégjegyzékszáma:
08 09 012601; adószáma: 13380151-2-08) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt ., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11. (1581 Budapest, Pf. 108.) cégjegyzék-
száma: 01 10 041640.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
7.Fpk.09-07-000488/6. 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) JOVI-2004 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4033 Debrecen, Tizedes
utca 4.; cégjegyzékszáma: 09 06 013362; adószáma:
21969726-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: SALDO Gazdasági
és Vállalkozási Tanácsadó Kft., 4024 Debrecen, Piac
u. 58. 2. lház. fszt. 3. cégjegyzékszáma: 09 09 000529.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-07-000333/9. 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) CORTEX CREDIT Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4026 Debrecen, Csokonai utca 3.; cégjegyzékszáma: 09
09 008569; adószáma: 12783506-2-09) adós felszámolá-
sát fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT-AUDIT
Üzletviteli Szolgáltató Kft., 1137 Budapest, Radnóti
Miklós u. 2. cégjegyzékszáma: 01 09 674540.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000598/5. 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) BR Bihari Régió Építõipari
Vállalkozás Korlátolt Felelõsségû Társaság (4118 Me-
zõpeterd, Merza tanya 0809 hrsz.; cégjegyzékszáma: 09
09 010364; adószáma: 13210735-2-09) adós felszámolá-
sát fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
BR Bihari Régió Építõipari Vállalkozás Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-

delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt ., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11. cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000329/13. 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) Piramis-Guard Security Va-
gyonvédelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (4031 Debrecen, Derék utca 22. 6. em. 98.; cégjegy-
zékszáma: 09 09 012389; adószáma: 13687757-2-09) 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 Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-07-000495/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 15. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) LADÉP-GROUP Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4150 Püspökladány, Damjanich utca 1. 4. lház. 3. em. 10.;
cégjegyzékszáma: 09 09 012404; adószáma:
13691279-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. l. I. 3.
cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-07-000163/6. 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) SPECIAL VANGUARD Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (3300 Eger, Szent János u. 13. 1. em. 2.; cégjegyzék-
száma: 10 09 026837; adószáma: 13655868-2-10) adós fi-
zetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

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.11-07-070521/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Környei Mezõgazdasági Ter-
melõ Szövetkezet (2851 Környe, Ady E. u. 1.; cégjegy-
zékszáma: 11 02 000857; adószáma: 10063424-2-11) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
2851 Környe, Patárpuszta

Jogelõd(ök):
Dózsa György MGTSZ
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
1.Fpk.11-07-070595/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 5. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KOBAQ Gazdasági Tanács-
adó és Kereskedelmi Betéti Társaság (2890 Tata, Baji
út 29/A; cégjegyzékszáma: 11 06 006075; adószáma:
22876261ð2ð09) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
„KOBAQ” Élelmiszeripari és Kereskedelmi Betéti Tár-

saság
Elõzõ székhelyei(i):
4024 Debrecen, Teleki u. 32.
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
3.Fpk.11-07-070134/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 25. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) K and K Vagyonvédelmi
Szolgáltató Betéti Társaság (2800 Tatabánya, Dr. Vitális
István utca 14. 4. em. 2.; cégjegyzékszáma: 11 06 008930;
adószáma: 21907335-2-11) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-
lános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. em. 7–8. cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-06-070112/21. 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) PÓLUS Építési, Kereskedel-
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mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2890
Tata, Tópart sétány 15. 4009/4. hrsz.; cégjegyzékszáma:
11 09 002691; adószáma: 11183824-2-11) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyon-
értékelõ Rt., 1091 Budapest, Üllõi út 51. cégjegyzékszá-
ma: 01 10 041596.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-07-070339/11. 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) TRANS-X Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2890 Tata,
Kocsi út 69.; cégjegyzékszáma: 11 09 003723; adószáma:
11193995-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

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.11-07-070603/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 5. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) RON Fuvarozási és Építõ-
ipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (2855 Bokod,
Fõ út 71.; cégjegyzékszáma: 11 09 005758; adószáma:
11473541-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
RO-NA Fuvarozási Építõipari Korlátolt Felelõsségû

Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
2854 Dad, Badacsonyi utca 51.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-

lános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. em. 7–8. cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-07-070413/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Z Trans-MED Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2531 To-
kod, Kossuth utca 106.; cégjegyzékszáma: 11 09 010051;
adószáma: 13272937-2-11) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

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
3.Fpk.11-07-070306/8. 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) „VMZS-2000” Ingatlankezelõ és
Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság „végelszámolás alatt” (2800 Tatabánya, Kossuth
utca 44.; cégjegyzékszáma: 11 09 010338; adószáma:
12560941-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
„VMZS-2000 ” Ingatlankezelõ és Gazdasági Tanácsadó

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
2080 Pilisjászfalu, Szivárvány utca 12.
1091 Budapest, Üllõi út 55. 4. em. 1.
2080 Pilisjászfalu , Szivárvány utca 12.
Nem bejegyzett székhelyei(i):
8000 Székesfehérvár, Havranek utca 1. 6. em. 35.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL

Felszámoló, Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., 1077 Bu-
dapest, Dohány u. 54. cégjegyzékszáma: 01 09 690835.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070490/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) NEW LIFE DESIGN Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2536 Nyergesújfalu, Váci Mihály utca 48.; cégjegyzék-
száma: 11 09 010746; adószáma: 13470070-2-11) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szol-
gáltató Rt., 1055 Budapest, Stollár Béla u. 3/A V/l. cég-
jegyzékszáma: 01 10 043170.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070468/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 3. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) HÛHÓ 13 Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság (2800 Tatabánya, Komáromi út 31.
fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 11 09 011988; adószáma:
13038995-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
TIKI-COMP Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
FREE HORIZONT BAU Építõipari és Számítástechni-

kai Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
2800 Tatabánya, Szegfû u. 15.
6100 Kiskunfélegyháza, B. Szabó József utca 1.
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. 1–3. /Levélcím:
1388 Budapest, Pf. 51.)

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-07-070257/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 24. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MRS-BAU 2005 Építõipari
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (2836 Baj, Tóvárosi utca 31. 3. em. 1.; cégjegyzék-
száma: 11 09 012233; adószáma: 13511414-2-11) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
2030 Érd, Szövõ utca 118.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADVOCO Vagyon-

kezelõ és Tanácsadó Kft., 9022 Gyõr, Czuczor G.
út 18–24. II . em. cég-jegyzékszáma: 08 09 003091.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070449/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 5. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) STYLANCE Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2500
Esztergom, Martsa Alajos utca 5. fszt. 2.; cégjegyzékszá-
ma: 11 09 012301; adószáma: 12320604-2-13) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„ PALSO ” Ingatlanforgalmazó és Kereskedelmi Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
SESSIO Lakossági Ingatlanforgalmazó Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
SESSIO Szállítmányozási és Kereskedelmi Kft.
FRONTOSA MOTOR Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
FRONTOSA MOTOR Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
1204 Budapest, Szondi u. 55.
1145 Budapest, Róna u. 207.
2310 Szigetszentmiklós, Gyári u. 21.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4. cégjegyzékszá-
ma: 01 09 683720.

A Nógrád Megyei Bíróság
4.Fpk.12-07-000176/7. 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) KIROTEXT Textilfeldolgo-
zó Értékesítõ és Kereskedõ Betéti Társaság (3170 Szé-
csény, Komjáthy u. 4/A; cégjegyzékszáma: 12 06 001536;
adószáma: 24012830-2-12) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

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.12-07-000132/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 7. napján jogerõre emel-
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kedett végzésével a(z) N.ZS. Volumen Építõipari, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (3052 Csécse,
József A . u. 6.; cégjegyzékszáma: 12 06 004619; adószá-
ma: 21576827-2-12) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

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: 3100 Salgótarján, Pécskõ út 2. I/4. 3101 Sal-
gótarján, Pf. 144.)

A Nógrád Megyei Bíróság
4.Fpk.12-07-000161/6. 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) EMANNA Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (2642 Nógrád, Szondi út 1.;
cégjegyzékszáma: 12 06 004694; adószáma:
21814956-1-12) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

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.12-07-000163/7. 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) SZT-NÍVÓ Építõipari, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (3104 Salgótarján, Gorkij krt. 27. 4. em. 2.; cégjegy-
zékszáma: 12 09 002846; adószáma: 11211204-2-12) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
DISCUS 5 Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
3100 Salgótarján, Katona József út 24.
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.12-07-000150/7. 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) HF VENDOR Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3100
Salgótarján, Szerpentin út 12.; cégjegyzékszáma: 12 09
003876; adószáma: 12821954-2-12) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

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.12-07-000171/8. 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) VÁGVÖLGYI-ÉPÍTÕK
Ipari és Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság
(3181 Karancsalja, Bartók Béla út 8.; cégjegyzékszáma:
12 09 004380; adószáma: 13255853-2-12) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

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
5.Fpk.12-07-000175/6. 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) PLÚTÓ BIZTONSÁGI
SZOLGÁLAT Vagyonvédelmi Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2657 Tolmács,
Tolmácsi út 108/3.; cégjegyzékszáma: 12 09 005121; adó-
száma: 13890997-2-12) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

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: 3100 Salgótarján, Pécskõ út 2. I/4. 3101
Salgótarján, Pf. 144.)
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A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-06-002609/8. 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) KLÍMATERV-60 Betéti
Társaság (2144 Kerepestarcsa, Dózsa György u. 64.; cég-
jegyzékszáma: 13 06 027250; adószáma: 26046868-2-13)
adós felszámolását fõeljárásként elren-delte.

Elõzõ elnevezése(i):
KLÍMATERV-60 Bt
KLÍMATERV-60 Bt. „felszámolás alatt”
Elõzõ székhelyei(i):
5000 Szolnok, Mártírok u. 26.
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
5.Fpk.13-07-001011/6. 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) CITY KOMFORT Építõ és
Szolgáltató Betéti Társaság (2120 Dunakeszi, Eötvös
u. 1.; cégjegyzékszáma: 13 06 028787; adószáma:
24620152-2-13) 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
4.Fpk.13-07-000839/6. 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) „WAHORN” Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (2120 Dunakeszi, Pihenõ
út 15/E; cégjegyzékszáma: 13 06 035866; adószáma:
22851244-1-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9. cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-06-002107/14. 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) FLORRY Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (2011 Budakalász, Liget
u. 38/A; cégjegyzékszáma: 13 06 041467; adószáma:
21053429-2-13) 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
3.Fpk.13-06-002226/10. 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) K.O.B.S. Biztonsági Szolgál-
tató Betéti Társaság (2230 Gyömrõ, Bajcsy-Zsilinszky
u. 67.; cégjegyzékszáma: 13 06 047999; adószáma:
21574856-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BUDAPEST IN-
VESTMENT Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt ., 1037
Budapest, Seregély u. 17. cégjegyzékszáma: 01 10
041755.

A Pest Megyei Bíróság
5.Fpk.13-07-000993/7. 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) SI-PI-ROSKA Kereskedelmi
Szolgáltató Betéti Társaság (2376 Hernád, Fõ u. 22/A
Telephelye: 2381 Táborfalva, Tarcsai út 71.; cégjegyzék-
száma: 13 06 048231; adószáma: 21109805-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9. cégjegyzékszáma: 01 10 043926.
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A Pest Megyei Bíróság
5.Fpk.13-07-001025/6. 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) NOVATREX Kereskedelmi
és Szolgáltató Bt. (2038 Sóskút, Rét utca 3.; cégjegyzék-
száma: 13 06 048662; adószáma: 21367629-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságke-
zelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1. cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Pest Megyei Bíróság
5.Fpk.13-06-002519/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. június 16. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) U-FORM Építõipari és Szolgáltató
Betéti Társaság (2120 Dunakeszi-alsó, Rozmaring
utca 13–15. Fióktelepe: 1044 Budapest, Váci út 40.; cég-
jegyzékszáma: 13 06 049808; adószáma: 21850714-2-13)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

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
7.Fpk.13-07-000107/8. 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) VERTICAL Vegyeskereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2013 Pomáz, Kossuth
Lajos u. 1.; cégjegyzékszáma: 13 09 060983; adószáma:
10337886-2-13) 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.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-06-002583/18. 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) ABLAKNET Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2740
Abony, Gábor Áron utca 2.; elõzõ cím: 2083 Solymár,
Mátyás király út 11.; cégjegyzékszáma: 13 09 095015;
adószáma: 12598245-2-13) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9. cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-06-002413/14. 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) L & A Tanácsadó és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2000 Szentendre, Fe-
hérvíz utca 4. II . em. 8.; fióktelep: 1132 Budapest, Váci
út 46. A. ép. 3. em. 2.; cégjegyzékszáma: 13 09 101813;
adószáma: 13328588-2-13) 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 Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-07-000726/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 24. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) STEINER & STEINER BAU
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (2310 Szigetszentmiklós, Leadó utca 2.; cégjegyzék-
száma: 13 09 107313; adószáma: 13572859-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
1092 Budapest, Ráday u. 54. 2. em. 12.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding

Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
E. u. 45. cégjegyzékszáma: 01 10 044789.
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-07-000658/8. 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) „ARANY TÉSZTA” Ter-
melõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
(4400 Nyíregyháza, Korányi F. út 23.; cégjegyzékszáma:
15 06 083539; adószáma: 25669947-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
4400 Nyíregyháza, Árpád u. 49. II /9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DUNA AUDIT

Könyvszakértõi Iroda Kft., 1115 Budapest, Bartók Béla út
131/A, cégjegyzékszáma: 01 09 162918. (A helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II /7.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
8.Fpk.15-07-000082/9. 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) SHERIDE-TRADE Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4624 Tiszabezdéd,
Jókai u. 3.; cégjegyzékszáma: 15 06 086729; adószáma:
20288927-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest VI.,
Paulay Ede u. 45. cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
1.Fpk.15-07-000941/4. 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) Szomok 2000. Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Vietó-
risz út 30.; cégjegyzékszáma: 15 06 087833; adószáma:
20780357-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
4400 Nyíregyháza, Kórház u. 55.
4400 Nyíregyháza, Ószõlõ u. 118/A
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
7.Fpk.15-07-000668/8. 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) „NYÍR-ComInfó” Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza,
Garibaldi u. 59. fszt. 3.; cégjegyzékszáma: 15 06 088940;
adószáma: 21090783-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Jogelõd(ök):
„NYÍR-ComInfó” Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
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
címe: 4900 Fehérgyarmat, Árpád u. 12.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
8.Fpk.15-07-000895/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 30. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SZAJFI-FANIJA Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki
út 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 090146; adószáma:
21437526-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
1.Fpk.15-07-000946/5. 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) „Maros-Tölgy” Fafeldolgozó Be-
téti Társaság (4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 19.
9. em. 77.; cégjegyzékszáma: 15 06 090657; adószáma:
21493210-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1054 Budapest, Pozsonyi
út 33/ A . I/1. cégjegyzékszáma: 01 09 724084. (A helyi ki-
rendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai út 5. I/109.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
1.Fpk.15-07-000940/4. 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) GALNA-NYIK NETWORK Ke-
reskedelmi és Szolgáltat Betéti Társaság (4600 Kis-
várda, Litki út 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 090720; adó-
száma: 21498655-2-15) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
GALNA-NYIK Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

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 helyi
kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 2.
B. lház. 3. em. 6.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-07-000661/7. 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) GT-METÁL Gyártó, Szol-
gáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (4320 Nagy-
kálló, Porosladányi u. 34.; cégjegyzékszáma: 15 06
092832; adószáma: 21958764-2-15) adós fizetésképtelen-
ségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságke-
zelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2. cégjegy-
zékszáma: 01 09 666223. (A helyi kirendeltség címe: 4400
Nyíregyháza, Vasvári P. u. 1.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-07-000645/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 11. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) GÉGÉNY CIPÕ Termelõ és

Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (4517
Gégény, Petõfi Sándor utca 29.; cégjegyzékszáma: 15 09
070741; adószáma: 13425410-2-15) adós fizetésképtelen-
ségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SHOE ’60 Cipõgyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
2100 Gödöllõ, Ripka Ferenc utca 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING

Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi Rt., 1054 Buda-
pest, Honvéd u. 8. I. em. 2. cégjegyzékszáma: 01 10
044406. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza,
Kórház u. 61.)

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000225/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) HAJDÚ-MEX Építõipari és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5000 Szol-
nok, Ságvári krt. 31. fszt. 2.; cégjegyzékszáma: 16 09
006910; adószáma: 12863873-2-16) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszá-
moló és Csõdmenedzselõ Zrt ., 1075 Budapest, Károly
krt. 3/A félemelet 13. cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Tolna Megyei Bíróság
13.Fpk.17-07-000177/4. 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) „SZE-DAG” Építõipari, Ke-
reskedelmi és Szolgáltatói Betéti Társaság „végelszá-
molás alatt” (7100 Szek-szárd, Arany János u. 12.; cég-
jegyzékszáma: 17 06 004682; adószáma: 20721017-2-17)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolá-
sát elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„SZE-DAG” Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltatói

Betéti Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
7150 Bonyhád, Korányi F. u. 14.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénz-

ügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
u. 53/1. cégjegyzékszáma: 02 09 060077.
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A Tolna Megyei Bíróság
13.Fpk.17-07-000126/7. 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) K & B BAU Építõipari és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (cégjegyzékszáma:
17 09 004973) adós fizetésképtelenségét megállapította és
a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-
kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1. cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-07-000011/13. 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) EZÜST TÁL Vendéglátóipari és
Kereskedelmi Betéti Társaság (9700 Szombathely,
Dr. Géfin Gyula u. 22.; cégjegyzékszáma: 18 06 103731;
adószáma: 20566928-2-18) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PATIK, VARGA és
Társaik Gazdasági Tanácsadó Rt., 8840 Csurgó, Széche-
nyi tér 15. cégjegyzékszáma: 14 10 300109.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-07-000023/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 17. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ZODIACO Kereskedelmi Be-
téti Társaság (9700 Szombathely, Savaria Mozi Árkád-
sor 4.; cégjegyzékszáma: 18 06 104360; adószáma:
21027794-2-18) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PECUNIAAGORA
Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Rt., 8900 Zala-
egerszeg, Békeliget u. 1. cégjegyzékszáma: 20 10 040179.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-07-000107/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 18. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SAVARIA DUO Szolgáltató
Betéti Társaság (9763 Vasszécsény, Kossuth Lajos
utca 30.; cégjegyzékszáma: 18 06 105031; adószáma:
21555385-2-18) adós fizetésképtelenségét 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.18-07-000105/7. 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) ITALY AUTO Kereskedelmi Kor-
látolt Felelõsségû Társaság (9700 Szombathely, Tátika
u. 3.; cégjegyzékszáma: 18 09 103235; adószáma:
11510840-2-18) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: APPORT Vagyon-
értékelõ és Mûszaki-Gazdasági Szolgáltató Kft., 9700
Szombathely, Engels u. 34. cégjegyzékszáma: 18 09
000366.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-07-000117/5. 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) Czinder ’99 Építõipari Kivitelezõ és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9789 Sé,
Táncsics Mihály u. 13.; cégjegyzékszáma: 18 09 104006;
adószáma: 11848901-2-18) adós fizetésképtelenségét
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.
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A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-07-000036/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. június 19. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) WCOMP Informatikai és Környe-
zetvédelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (9700 Szom-
bathely, Rumi út külsõ 28.; cégjegyzékszáma: 18 09
104543; adószáma: 12569696-2-18) adós fizetésképtelen-
ségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
WCOMP Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szol-

gáltató Zrt ., 1055 Budapest, Stollár Béla u. 3/A, cégjegy-
zékszáma: 01 10 043170.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-07-000104/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 17. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) K + K RESTART Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9737 Bük,
József A. u. 5.; cégjegyzékszáma: 18 09 104716; adószá-
ma: 12649413-2-18) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
9737 Bük, Ifjúság útja 56.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÉNZINFO Könyv-

szakértõ és Szaktanácsadó Kft., 9800 Vasvár, Szent-
mihályfalvi u. 19/A, cégjegyzékszáma: 18 09 100615.
(A helyi kirendeltség címe: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok
útja 52.)

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-07-000108/5. 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) YORKE Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság (9700 Szombathely, Badacsony
utca 12.; cégjegyzékszáma: 18 09 105303; adószáma:
12950926-2-18) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

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.18-07-000101/5. 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) ÉP-UNIVERSAL Építõipari, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (9761 Táplánszentkereszt, Rákóczi utca 27.; cégjegy-
zékszáma: 18 09 105439; adószáma: 13018588 2 18) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

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.18-06-000186/11. 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) IMMO MÉDIA 2003 Ingatlanberu-
házó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(9700 Szombathely, Zrínyi I. u. 4.; cégjegyzékszáma:
18 09 105480; adószáma: 13042637-2-18) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
9700 Szombathely, Szily János utca 8.
9700 Szombathely, Táncsics u. 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: APPORT Vagyon-

értékelõ és Mûszaki-Gazdasági Szolgáltató Kft., 9700
Szombathely, Engels u. 34. cégjegyzékszáma: 18 09
000366.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-07-000019/11. 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) W2004 Építõipari és Ingatlanfor-
galmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság (9700 Szom-
bathely, Semmelweis utca 12.; cégjegyzékszáma: 18 09
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105734; adószáma: 13168700-2-18) adós fizetésképtelen-
ségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45. cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-07-000092/5. 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) Általános Tömegközlekedési
Korlátolt Felelõsségû Társaság (9700 Szombathely,
Rumi út 28.; cégjegyzékszáma: 18 09 105903; adószáma:
12537374-2-18) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KÖRMENDI Helyi Közlekedési Korlátolt Felelõsségû

Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
3100 Salgótarján, Rákóczi utca 13.
3100 Salgótarján, Hársfa utca 13.
9900 Körmend, Szabadság tér 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: APPORT Vagyon-

értékelõ és Mûszaki-Gazdasági Szolgáltató Kft., 9700
Szombathely, Engels u. 34. cégjegyzékszáma: 18 09
000366.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-07-000052/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. június 19. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Gábriel és Vámosi Ingatlanberuhá-
zó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9700
Szombathely, Hollán Ernõ utca 7. 2. em. 4.; cégjegyzék-
száma: 18 09 106090; adószáma: 13358138-2-18) adós fi-
zetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

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.18-07-000044/9. 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) METAL-EURO Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9917
Halogy, Petõfi utca 80.; cégjegyzékszáma: 18 09 106104;
adószáma: 13364717-2-18) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PÉNZINFO Könyv-
szakértõ és Szaktanácsadó Kft., 9800 Vasvár, Szent-
mihályfalvi u. 19/ A, cégjegyzékszáma: 18 09 100615.
(A helyi kirendeltség címe: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok
útja 52.)

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-07-000122/6. 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) BARO MÛVEK Villamosgép Javí-
tó Korlátolt Felelõsségû Társaság (9542 Nemeskocs,
Kossuth utca 12.; cégjegyzékszáma: 18 09 106428; adó-
száma: 13541930-2-18) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: APPORT Vagyon-
értékelõ és Mûszaki-Gazdasági Szolgáltató Kft., 9700
Szombathely, Engels u. 34. cégjegyzékszáma: 18 09
000366.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-07-000093/6. 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) STRIG 2005 Ingatlanforgalmazó,
Kezelõ, Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (9757 Meggyeskovácsi, Sza-
badság utca 89.; cégjegyzékszáma: 18 09 106954; adószá-
ma: 13461924-2-18) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
STRIG 2005 Játékgépeket Üzemeltetõ és Bérbeadó

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
2500 Esztergom, Pöltenberg E. utca 54.
2500 Esztergom, Angyal utca 5.

2528 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2007/41. szám



A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyon-
értékelõ Rt., 1091 Budapest, Üllõi út 51. cégjegyzékszá-
ma: 01 10 041596.

A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-07-000118/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 16. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „PA-HE-MI ” Vendéglátó, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (8226 Alsóörs,
Hársfa utca 29.; cégjegyzékszáma: 19 06 507973; adószá-
ma: 22149402-2-19) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénz-
ügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
u. 53/1. cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-07-000145/9. 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.H.-97” Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8200 Veszprém,
Egyetem utca 19.; cégjegyzékszáma: 19 09 503182; adó-
száma: 11523440-2-19) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
8200 Veszprém, Ady E. u. 63.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9. cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-07-000194/8. 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) SPÉCI-HÚS Gyártó, Feldolgozó és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (8556
Pápateszér, Téglagyári út 2.; cégjegyzékszáma: 19 09
505783; adószáma: 12616310-2-19) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGREEMENT
Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., 1114 Budapest,
Bocskai út 9. I. em. 5. cégjegyzékszáma: 01 09 719575.

A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-07-000185/8. 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) PÁLMA Galéria Vendéglá-
tó, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság (8300 Tapolca, Kiss J. u. 5.; cégjegyzékszáma:
19 09 505794; adószáma: 12620351-2-19) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Cég-Felügyelet Fel-
számoló, Végelszámoló, Vagyonrendezõ és Csõdke-
zelõ Kft., 1081 Budapest, Rákóczi u. 59. cégjegyzékszá-
ma: 01 09 566915.

A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-06-000530/17. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. június 21. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BAU-PARK Építõipari, Beruházó
és Fõvállalkozó Korlátolt Felelõsségû Társaság (8400
Ajka, Lõwy S. utca 5.; cégjegyzékszáma: 19 09 506851;
adószáma: 12997493-2-19) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
8400 Ajka, Esze T. u. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
1. em. cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

CÉGHIRDETMÉNYEK

Felhívás vagyon értékesítésére

A KVANTÁL Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
(Cg.: [01 09 364827]; 1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 6–8.)
mint a ,,HORVÁTH” Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
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„f. a.” (cégjegyzékszám: [08 06 003090]; 9400 Sopron,
Kanizsa tér 8.) felszámolója

nyilvános pályázaton

értékesíteni kívánja a Horváth Bt. „f. a.” tulajdonát képezõ
alábbi vagyontárgyakat (ingóság, tárgyi eszközök), ame-
lyekre vételi ajánlatok benyújtását várja.

Az értékesítésre felajánlottak az alábbiak:
1. Ingóságok, konyhai berendezések, üzletberendezési

bútorok.
2. Tárgyi eszközök, rövidáru és háztartási felszere-

lések.
A meghirdetett vagyontárgyak közzétett vételára

1 600 000 Ft + áfa (egymillió-hatszázezer forint + áfa).
Az ajánlattevõk a teljes meghirdetett vagyonra, forint-

ban megjelölt, egy összegû fizetési ajánlatot nyújthatnak
be. Az ajánlatnak egyértelmûen utalni kell arra, hogy a
megajánlott vételár az áfát magában foglalja-e. Az ajánlat-
kérõ egyes vagyontárgyelemekre különálló ajánlatot nem
fogad be. Az ajánlatok értékelési szempontja: az ajánlati ár
nagysága és a megajánlott fizetési feltételek.

Az ajánlatok benyújtásának helye: a KVANTÁL Kft.
székhelye, 1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 6–8. I. em. tit-
kárság.

Az ajánlatok benyújtásának határideje:

2007. október 26. 13 óra.

Az ajánlatok benyújtásának módja: zárt borítékban,
személyesen, meghatalmazott útján 2007. október 26.
13 óráig, vagy postai úton 2007. október 26. 13 óráig a fel-
számolóhoz beérkezõen, ajánlott vagy tértivevényes pos-
tai küldeményben, 3 (1 eredeti 2 másolati) példányban, az
eredeti példány megjelölésével.

Az ajánlatot tartalmazó borítékra kérjük ráírni: „Ajánlat
a Horváth Bt. f. a. vagyontárgyainak megvásárlására”.

A pályázat eredményérõl a pályázók írásban kapnak ér-
tesítést.

Az ajánlatkérõ, a KVANTÁL Kft. fenntartja magának
azon jogát, mely szerint az értékesítési eljárást egészében
eredménytelennek nyilváníthatja.

Az elõvásárlásra jogosult jogát a pályáztatás során gya-
korolhatja oly módon, hogy 2007. október 26. 13 óráig
írásban bejelenti ezen igényét.

Az elõvásárlásra jogosultak a vételár kiegyenlítésénél
beszámítással nem élhetnek.

A vagyontárgyakkal kapcsolatban felvilágosítást ad
Matus András felszámolóbiztos, KVANTÁL Kft. (1089
Budapest, Bláthy Ottó u. 6–8. I. em.). Telefon:
210-0770/140, Telkes András, 06 (20) 972-6425.

A REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft. (Cg.:
[01 09 079347]; székhelye: 1116 Budapest, Hengermalom
út 1.; a továbbiakban: kiíró) mint a SOLAREX Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
„f. a.” (Cg.: [01 09 682790]; székhelye: 1115 Budapest,
Bartók Béla út 92–94.; felszámolóbiztos: Somogyi Sza-
bolcs) a Fõvárosi Bíróság 16. Fpk. 01-06-001022/6. szá-
mú, a Cégközlönyben 2006. december 28-án (Cégközlöny
2006. évi 52. száma) közzétett végzése alapján kijelölt fel-
számolója az 1997. évi XXVII. törvénnyel módosított, a
Csõdeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámo-
lásról szóló 1991. évi IL. tv. (a továbbiakban: Cstv.) 49. §
(1) bekezdése, valamint 49/A. §-a alapján 1/2007. számú

nyilvános pályázati felhívást

tesz közzé a SOLAREX Kft. „f. a.” (a továbbiakban: el-
adó) tulajdonát képezõ, alábbi vagyontárgyak értékesítése
érdekében:

1. 2 db egyszemélyes, fekvõ testhelyzetû gõz aromate-
rápiás szaunagép vízi masszázzsal vagy infrasugárzóval.
Méretei: 2 méter hosszú, 70 cm magas, 60 cm széles.
A 2 db aromaterápiás szauna irányára 2 500 000 Ft +
500 000 Ft áfa, mindösszesen bruttó 3 000 000 Ft (három-
milló forint).

2. Palackgyártó szerszám bizonyos fajta mûanyag pa-
lack gyártására. A palack kb. 4 literes. Méretei: 50 cm,
20 cm, 20 cm. A palackgyártó szerszám irányára:
700 000 Ft + 140 000 Ft áfa, mindösszesen bruttó
840 000 Ft (nyolcszáznegyvenezer forint).

Ajánlatot benyújtani valamennyi vagyontárgyra együt-
tesen, több vagyontárgyra együttesen, illetõleg valamely
vagyontárgyra lehet. A kiíró ajánlattételi felhívása az 1. té-
telként megjelölt aromaterápiás szaunagépek tulajdonjo-
gának átruházása tekintetében egységes és oszthatatlan.
A kiíró az 1. tételként megjelölt szaunagépeket, mint egy-
séges vagyont együttesen, egymástól elválaszthatatlanul
kívánja átruházni, jelen nyilvános pályázati felhívása az
1. tétel vonatkozásában egységes és oszthatatlan.

A jelen ajánlattételi felhívás terjedelmi korlátaira te-
kintettel a kiíró a meghirdetett eszközök leírását és jogi
helyzetét, valamint az ajánlattétel és értékelés feltételeit
tájékoztatóban közli, mely a REORG Kft. székhelyén
(1116 Budapest, Hengermalom út 1.; Somogyi Sza-
bolcs) munkanapokon 9–15 óra között díjtalanul megte-
kinthetõ, továbbá megvásárolható. A tájékoztató vétel-
ára: 7500 Ft + áfa, azaz bruttó 9000 Ft.

A vagyontárgyak elõre egyeztetett idõpontban megte-
kinthetõk. Az idõpontot elõre egyeztetni kell a REORG
Kft. székhelyén [tel.: 06 (1) 206-1525, Somogyi Szabolcs
felszámolóbiztos]. A megtekintésre, illetõleg a pályázattal
kapcsolatos egyéb információ szolgáltatására a kiíró mun-
kanapokon 9 órától 15 óráig áll rendelkezésre.

A vagyontárgyakra ajánlatot olyan tulajdonszerzési ké-
pességgel rendelkezõ természetes személyek, illetve jog-
képességgel rendelkezõ gazdasági társaságok és egyéb
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szervezetek (továbbiakban: ajánlattevõ) tehetnek, akik a
tájékoztatót megvásárolták. Az eladóval szembeni hitele-
zõi követelések vételárba történõ beszámítására nincs le-
hetõség.

Az ajánlatokat

2007. október 24-én 9 és 10 óra között

lehet személyesen benyújtani a REORG Kft. székhelyén
(1116 Budapest, Hengermalom út 1.). A fenti határidõt kö-
vetõen érkezett ajánlatok pályázati elbírálására nem kerül
sor. Az ajánlatokat zárt, (cég)jelzés nélküli borítékban, a
vagyontárgyakra vonatkozó „SOLAREX Kft. f. a. 1/2007.
ajánlat” megjelöléssel kérjük eljuttatni.

Az ajánlattevõnek az ajánlat tárgyát képezõ vagyon-
tárgy(ak) bruttó irányára 10%-ának megfelelõ összegû
ajánlati biztosítékot (forintban) átutalással „SOLAREX
Kft. f. a. – 1/2007. pályázat – ajánlati biztosíték” közle-
ménnyel a Dr. Rabóczki Gábor Ügyvédi Iroda OTP Bank
Rt.-nél vezetett 11713005-20388553 számú letéti számlá-
ján letétbe kell helyeznie oly módon, hogy az összeg leg-
késõbb 2007. október 19-ével jóváírásra kerüljön.

Az ajánlatokat a kiíró bizalmasan kezeli, azok bontása
2007. október 24-én 10 órakor közjegyzõ jelenlétében tör-
ténik, továbbá azokat a kiíró csak az ajánlattevõ hozzájáru-
lása esetén hozza nyilvánosságra.

A beérkezett ajánlatokat a kiíró értékeli, és vevõkijelö-
lés útján dönt az ajánlatok elfogadásáról. Ajánlat egy va-
gyontárgyra, több vagyontárgyra vagy valamennyi va-
gyontárgyra együttesen is benyújtható. A kiíró az adott va-
gyontárgy tekintetében azt az ajánlatot minõsíti elõnyö-
sebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel. A Cstv.
49/A. § (4) bekezdése értelmében több megfelelõ, azonos
értékû (a bruttó vételár vonatkozásában legfeljebb
10%-kal eltérõ) ajánlat esetén 2007. októbert 24-én 11 óra-
kor a kiíró székhelyén (1116 Budapest, Hengermalom
út 1.) ártárgyalásra kerül sor. Az elõvásárlásra jogosultak
elõvásárlási jogukat a pályázatbontást követõen (az ártár-
gyalás idõpontjában) a helyszínen, illetve az ártárgyaláson
történõ személyes megjelenés alkalmával tett nyilatkozat-
tal és az elõvásárlási jogosultság igazolásával gyakorol-
hatják.

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy az ártárgyalást,
pályázatot annak sikertelensége esetén bármelyik szaka-
szában, bármely vagyontárgy tekintetében eredménytelen-
nek nyilvánítsa és lezárja. Ezen jogcímen sem a kiíróval,
sem annak felszámolójával szemben semmilyen jogcímen
igény nem érvényesíthetõ.

Az ALLEGO Vagyonkezelõ és Pénzügyi Tanácsadó Kft.
(Cg.: [01 09 695300]; 1054 Budapest, Hold u. 21.

II. 4.) mint a Fõvárosi Bíróság által kijelölt felszámoló
szervezet

nyilvános pályázatot

hirdet a BELSPED Szállítmányozó és Fuvarozó Kft.
„f. a.” (Cg.: [01 09 716902]; 1131 Budapest, Béke út 137.)
tulajdonát képezõ bútorzat, irodafelszerelés és 1 db erõsen
használt kistehergépjármû eszközeinek értékesítésére.

Irányár: egy összegû értékesítésnél 2 500 000 Ft + áfa,
összesen 3 000 000 Ft.

A pályázaton való részvétel feltételei:
– a pályázónak vállalnia kell, hogy ajánlatát a beadási

határidõtõl számított 60 napig fenntartja,
– a megvásárolni szándékozott eszköz megnevezését,
– az egyértelmûen meghatározott vételár és fizetési fel-

tételt,
– az ajánlattevõ adatait (társaság esetén 30 napnál nem

régebbi cégkivonatot),
– a tulajdonszerzésre vonatkozó írásbeli nyilatkozatot,
– az ajánlati kötöttség idõtartamára vonatkozó nyilat-

kozatot.
A felszámoló beszámítást nem fogad el!
A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy

megfelelõ ajánlatok hiányában az adott vagyontárgyra vo-
natkozó pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, az új
pályázat kiírásáról döntsön.

A felszámoló a megfelelõ, azonos értékû, 10%-on belüli
ajánlatot tevõk között ártárgyalást tart.

A pályázatok elbírálása során elõnyben részesítjük azon
pályázót, aki az eladásra kínált vagyontárgyak egészére
tesz ajánlatot, s vállalja az azonnali fizetést.

Az írásos pályázati ajánlatokat 2 példányban „BELS-
PED Kft. f. a.” jeligével az ALLEGO Vagyonkezelõ és
Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1054 Budapest, Hold u. 21. II. 4.
szám alatt lévõ címre kell benyújtani, melynek határideje:

2007. október 19. 12 óra.

A pályázatok bontására és az értékelésre a beadási ha-
táridõtõl számított 15 napon belül kerül sor, közjegyzõ je-
lenlétében.

A beérkezett pályázatok elbírálásáról a pályázókat írás-
ban értesítjük.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ Tóth István felszámolótól munkanapokon 10 és
12 óra között a 06 (30) 953-7330-as telefonszámon.

Elõzetes egyeztetés alapján a vagyontárgy helyszíni
megtekintését biztosítjuk.

A VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zrt. (Cg.:
[01 10 044074]; székhely: 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. 7–8.; miskolci iroda: 3530 Miskolc, Arany J. u. 31.
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fszt. 2.), a ZEOTRADE Bányászati és Feldolgozó Kft.
„f. a.” (Cg.: [05 09 001966]; 3909 Mád, Vasút u. 1.)
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság 9. Fpk.
05-04-000273/19. sz. végzésével kijelölt felszámolója

nyilvános pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodó szervezet tu-
lajdonát képezõ ingatlanokat:

– Rátka külterületi, 0122/3. hrsz.-ú „saját használatú
út”, 2314 m2.

Irányár: 150 000 Ft + áfa.
– Rátka külterületi, 0122/2. hrsz.-ú „saját használatú

út”, 1 ha 8697 m2.
Irányár: 1 000 000 Ft + áfa.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vé-

teli ajánlatot kér benyújtani, melyet a VECTIGALIS Álta-
lános Vállalkozási Zrt. miskolci irodája (3530 Miskolc,
Arany J. u. 31. fszt. 2.) címére vár, „ZEOTRADE Kft. f. a.
VÉTELI AJÁNLAT” megjelöléssel, kettõs, zárt boríték-
ban, személyesen vagy postai úton.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhe-
lyét, a cégjegyzésre jogosult vezetõ tisztségviselõ aláírási
címpéldányát, 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, a
megajánlott vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, vala-
mint nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevõ 60 napos
ajánlati kötöttséget vállal.

A vételi ajánlat érvényességének további feltétele a pá-
lyázat nettó vételára 10%-ának megfelelõ bánatpénz befi-
zetése a ZEOTRADE Kft. „f. a.” Budapest Bank Rt. mis-
kolci fiókjánál vezetett 10102718-56155000-01000003
számú számlájára. A befizetett bánatpénznek a pályázat
beadási határidejéig a közölt számlaszámra meg kell ér-
keznie.

A befizetést igazoló okmány másolatát a pályázathoz
mellékelni kell.

Az ajánlat benyújtásának határideje: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való megjelenését (2007. októ-
ber 4.) követõ 15. nap 12 óra.

Az ajánlatok bontása a benyújtási határidõt követõ
10 napon belül, közjegyzõ jelenlétében történik.

A benyújtást követõ 15 napon belül a felszámoló az
ajánlatokat kiértékeli. Az ajánlatok elbírálásának eredmé-
nyérõl a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.

A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányá-
ban – eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot ír-
hat ki. Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az aján-
lattevõk között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, melynek
feltételeit felszámoló – az ártárgyalás megkezdését meg-
elõzõen – a résztvevõkkel ismerteti.

A felszámoló – a hatályos, többször módosított 1991.
évi IL. tv. alapján – felhívja az esetleges érdekelteket elõ-
vásárlási joguk gyakorlására, mivel a felszámoló nem is-
meri az elõvásárlási jogosultakat, így azok a pályázat lezá-
rásáig írásban jelentkezzenek. Az elõvásárlási jog gyakor-
lása a Cstv. és Ptk. elõírásai szerint történik. A pályázat

nyertese a vételárat az adásvételi szerzõdés aláírásával
egyidejûleg, egy összegben köteles átutalni és az átutalás
tényét igazolni.

A pályázattal kapcsolatosan érdeklõdni lehet: Kiss
Szilvia felszámolónál [tel.: 06 (30) 627-5238].

A Gordius Consulting Zrt. (Cg.: [01 10 042573]; 1143
Budapest, Besnyõi u. 13.) mint a Vákum-Békés Közmû-
építõ és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [04 09 003930];
5600 Békéscsaba, Szabadság tér 16–18.), a Békés Megyei
Bíróság 1. Fpk. 04-05-000197/5. srsz. végzésével kijelölt
felszámolója (felszámolóbiztos: dr. Mihályi Judit)

pályázati úton

értékesíti az adós cég alábbi vagyonát:
Békéscsaba, Szabadság tér 16–18. szám alatti, négy-

szintes irodaház, a II. emelet és a földszinti bolt kivételé-
vel, összesen 519 m2 hasznos alapterülettel. Az ingatlan a
Békéscsabai Körzeti Földhivatalnál 2908/A/1., 2908/A/3.,
2908/A/4. és 2908/A/6. hrsz. alatt szerepel, irodaház funk-
ciót tölt be.

Irányár: 45 millió forint + áfa.

A pályázatokat legkésõbb

2007. október 25-ig

bezáróan zárt borítékban postai úton az alábbi címre kell
eljuttatni: dr. Mihályi Judit, 6722 Szeged, Mérey u. 6/B.

A pályázatokra rá kell írni: „Vákum-Békés Kft. f. a. pá-
lyázat”.

Az ingatlanra az pályázhat, aki a kiírás szerinti bruttó
vételár 5%-ának megfelelõ összegû bánatpénzt letétbe he-
lyez az alábbi számlára: dr. Mihályi Judit, Kereskedelmi és
Hitelbank Rt. 10201006-50200274. Az átutalás tényét iga-
zoló okiratot a pályázathoz csatolni kell.

Az átutalásra kérjük ráírni: „Vákum-Békés Kft. f. a. bá-
natpénz”. Nem nyertes pályázó bánatpénzét 10 napon be-
lül visszautaljuk.

A pályázatok bontása közjegyzõ jelenlétében történik,
az elbírálás eredményérõl a pályázókat 10 napon belül ér-
tesítjük. A meghirdetett ingatlan egyeztetett idõpontban
megtekinthetõ. A pályázattal kapcsolatban további infor-
máció dr. Mihályi Judit felszámolóbiztostól a 06 (62)
426-363-as, valamint a 06 (30) 273-4497-es telefonszá-
mon kapható. Információ kérhetõ még Téglássy Sándortól
a 06 (30) 472-2952-es telefonszámon.

A felszámoló fenntartja a jogot, hogy megfelelõ, azonos
értékû pályázatok esetén nyilvános ártárgyalást tartson,
illetõleg a pályázati eljárást – megfelelõ ajánlat hiányá-
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ban – eredménytelennek nyilvánítsa. Szerzõdéskötés és fi-
zetés a pályázat eredményének közlésétõl számított 30 na-
pon belül. A szerzõdéskötés költségei a vevõt terhelik.

A Factor Kereskedelmi, Szolgáltató és Ügyvitelszer-
vezõ Kft. (Cg.: [01 09 269929]; 1143 Budapest, Besnyõi
u. 13.) mint az EURO-MEGA CENTER Ipari, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság „f. a.” (Cg.: [04 09 005879]; 5520 Szeghalom,
Széchenyi u. 47.), Békés Megyei Bíróság 1. Fpk.
04-04-000330/7. srsz. végzésével kijelölt felszámolója
(felszámolóbiztos: dr. Mihályi Judit)

pályázati úton

értékesíti az EURO-MEGA CENTER Kft. „f. a.” alábbi
vagyonát:

A kft. tulajdonát képezi a Szeghalom, 757/6. hrsz. alatti,
természetben a Szeghalom, Széchenyi u. 47. sz. alatti bel-
területi ingatlan. Az ingatlan a 47. sz. fõ közlekedési úton
fekszik, mely fõút átszeli a várost, közel Szeghalom köz-
pontjához. Az ingatlan a fõútról közvetlen lehajtón át meg-
közelíthetõ, de az ingatlan határa mentén található utcából
is be lehet járni az ingatlanra. Az ingatlan speciális kialakí-
tású, mivel az utcafrontnál beékelõdik a telekbe egy önálló
ingatlantest, melyre kétszintes családi lakóházat építettek,
és önálló helyrajzi számot kapott.

Az ingatlan területe 2850 m2, megjelölése: kivett, tej-
üzem, felvásárlótelep. Az ingatlan a településrészen belül
aszfaltozott úton, illetve saját bejárón át közelíthetõ meg,
sík területen fekszik, szabályos téglalap alakú, a felépítmé-
nyek körül térburkolat található. A közmûvek közül a telken
megtalálható a vezetékes és saját víz, vezetékes gáz, köz-
üzemi villamosvezeték, szennyvízelvezetés, telefon.

Az ingatlanon 137 m2-es irodaépület, 210 m2-es üzemi
épület és 21 m2-es szociális épület található. Az ingatlanok
igen rossz állapotban vannak.

Irányár: 25 millió Ft + áfa.

A pályázatokat legkésõbb

2007. október 25-ig

bezáróan zárt borítékban postai úton az alábbi címre kell
eljuttatni: dr. Mihályi Judit (6722 Szeged, Mérey u. 6/B)
részére.

A pályázatokra rá kell írni: „EURO-MEGA CENTER
Kft. f. a. pályázat”.

A ingatlanra az pályázhat, aki a pályázat benyújtásával
egyidejûleg 3 000 000 Ft összegû bánatpénzt letétbe helyez
az alábbi számlára: dr. Mihályi Judit, Kereskedelmi és Hi-

telbank Rt. 10201006-50200274. Az átutalás tényét igazoló
okiratot a pályázathoz csatolni kell.

Az átutalásra kérjük ráírni: „EURO-MEGA CENTER
Kft. f. a. bánatpénz”. Nem nyertes pályázó bánatpénzét
10 napon belül visszautaljuk.

A pályázatok bontása közjegyzõ jelenlétében történik,
az elbírálás eredményérõl a pályázókat 10 napon belül ér-
tesítjük. A meghirdetett ingatlan elõzetesen egyeztetett
idõpontban megtekinthetõ. A pályázattal kapcsolatban to-
vábbi információ dr. Mihályi Judit felszámolóbiztostól a
06 (62) 426-363-as, valamint a 06 (30) 273-4497-es tele-
fonszámon kapható.

A felszámoló fenntartja a jogot, hogy közel azonos érté-
kû pályázatok esetén nyilvános árverést tartson, illetõleg a
pályázati eljárást – megfelelõ ajánlat hiányában – ered-
ménytelennek tekintse. A szerzõdéskötés költségei a pá-
lyázót terhelik.

A Pátria Consult Zrt. (Cg.: [01 10 044933]; 1034 Buda-
pest, Seregély u. 13.) mint a Balatincz és Társa Bt. „f. a.”
(Cg.: [07 06 008350]; 8045 Isztimér, Köztársaság u. 4.)
felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a felszámolás alatt álló társaság tulajdonát
képezõ

1. Seat Inca 1,9 D Cargo típusú, HJV-897 forgalmi
rendszámú gépjármûvét, irányára 550 000 Ft + 20% áfa.

2. 1 db présgépet, irányára 300 000 Ft + áfa.
3. 90 000 db különbözõ méretû gumi tömítõgyûrû egy

tételben, irányára: 40 000 Ft + áfa.
Az értékesítésre felkínált eszközök, illetve gumiáru tele-

fonon egyeztetett idõpontban [tel.: 06 (1) 388-8101, Bittó
Éva] megtekinthetõ.

Pályázatokat a meghirdetett eszközökre, illetve áru-
készletre külön-külön és egyben is be lehet nyújtani.

A kellékszavatosságot a felszámoló kizárja.
A pályázatokat 1 példányban, magyar nyelven, zárt bo-

rítékban „Balatincz és Társa Bt. f. a. pályázat” megjelölés-
sel, a pályázóra történõ utalás nélkül

2007. október 25-én 12 óráig

történõ beérkezési idõpontig a felszámoló, 1034 Budapest,
Seregély u. 13. szám alatti székhelyére postai úton, vagy
személyesen lehet benyújtani.

A személyesen benyújtott pályázat átvételérõl a felszá-
moló igazolást állít ki.

A pályázat bontására a benyújtásra megadott határidõtõl
számított 8 napon belül közjegyzõ jelenlétében kerül sor.

2007/41. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2533



A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó nevét, címét, adatait, gazdálkodó szervezet

esetében a cégkivonat és az aláírásra jogosult aláírási cím-
példányának másolatát,

– a megvásárolni kívánt eszköz, illetve készlet megne-
vezését,

– a megajánlott áfa nélküli vételárat,
– 30 napi ajánlati kötöttség vállalását,
– a fizetési feltételeket,
– a megvásárolni kívánt eszköz, illetve készlet meghir-

detett áfa nélküli irányára 10%-ának megfelelõ összegnek
bánatpénz címén a Balatincz és Társa Bt. „f. a.” Budapest,
Seregély u. 13. szám alatt vezetett házipénztárába, vagy a
Pátria Consult Zrt. felszámoló 10300002-20351229-
00003285 számú számlájára történt befizetésének igazolá-
sát. A bánatpénz átutalással történõ befizetése esetén az át-
utalásra rá kell írni: „Balatincz és Társa Bt. f. a. bánat-
pénz”.

A bánatpénz az eredményesen pályázó esetében a vétel-
árba beszámítást nyer.

A legmagasabb vételárat ajánló érvényesen pályázó és
azon érvényes pályázatot benyújtók között, akiknél az
ajánlati ár a legmagasabb ajánlati ár 90%-át eléri, a felszá-
moló 15 napon belül ártárgyalást tart.

A pályázat nyertese a pályázat eredményérõl történõ ér-
tesítés kézhezvételétõl számított 3 napon belül köteles a
vételárat egy összegben készpénzben megfizetni. A vétel-
ár teljes kifizetéséig az eszközök, készletek nem adhatók
birtokba. Amennyiben a pályázat nyertese a vételárat nem
fizeti ki, a felszámoló jogosult minden elõzetes értesítés
nélkül a második legjobb ajánlatos benyújtó pályázóval
szerzõdést kötni.

Eredménytelen pályázat esetén a felszámoló a bánat-
pénz visszafizetésérõl 15 napon belül intézkedik.

Követelés beszámítására lehetõség nincs.
A felszámolási eljárás lefolytatására a hatályos 1991.

évi XLIX. tv. rendelkezései az irányadóak.
A felszámoló felhívja az elõvásárlásra jogosultakat arra,

hogy elõvásárlási szándékukat a pályázat benyújtásának
határidejéig írásban jelentsék be ezen jogukat igazoló ok-
iratok másolatával, és a véglegesen kialakult vételár isme-
retében elõvásárlási jogukat a hatályos Cstv.-ben foglaltak
szerint gyakorolhatják.

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályá-
zatot megfelelõ ajánlat hiányában eredménytelennek nyil-
vánítsa.

További felvilágosítást ad Bittó Éva felszámolóbiztos a
06 (1) 388-8101-es telefonszámon.

A CSABAHOLDING Kft. (cégjegyzékszám:
[01 09 683720]; 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I. 4.; le-
velezési cím: 5600 Békéscsaba, Teleki u. 6.; felszámoló-

biztos: dr. Kõváry Péter) mint a Steelworld Kft. „f. a.”
(cégjegyzékszám: [10 09 026497]; 3200 Gyöngyös, Kará-
csondi u. 17.) kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a nevezett felszámolás alatt álló adós gaz-
dálkodó szervezet alábbi vagyontárgyait:

1. METZ-M 10–98 típ. szalagprofilozó (fémleszabó)
gépsor, kiegészítõ berendezéseivel.

2. RAS 24.20 típ. szalagprofilozó gépsor, kiegészítõ
berendezéseivel.

3. BMT/1,5 típ. tekercslemez-lefejtõ gép, pneumatikus
leszorítóval, és kiegészítõ berendezéseivel, ET/1,5 m/7 t
egykarú tekercslefejtõ állványokkal.

4. RENNER RS 11.0 típ. olajkenésû csavarkomp-
resszor (+ tartály) gysz. 5117/2003., 10 bar, 90 m3.

5. Hidraulikus kézikocsi (béka).
Össz irányár: 22 000 000 Ft.
Az irányár az általános forgalmi adót nem tartalmazza.
Az 1–5. sorszám alatti vagyontárgyakra csak együttesen

lehet pályázni.
Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyak a 06 (70)

272-4858 telefonszámon (ügyintézõ: dr. Kõváry Péter)
történt elõzetes egyeztetést követõen megtekinthetõek.
A részletes pályázati feltételeket tartalmazó ismertetõ a
felszámoló szervezet 5600 Békéscsaba, Teleki u. 6. sz.
alatti irodájában 20 000 Ft (áfával) összegben átvehetõ, il-
letve megtekinthetõ.

A pályázati részvétel feltétele a megpályázni kívánt va-
gyontárgy(ak) irányára 5%-ának megfelelõ bánatpénznek
a társaság bankszámlájára (Endrõd és Vidéke Takarékszö-
vetkezet 53200118-11071709) történõ befizetése, illetve
az errõl szóló igazolásnak a pályázathoz történõ csatolása.
A bánatpénz a vételárba beszámít, sikertelen pályázat ese-
tén 8 banki napon belül kamatmentesen visszafizetésre ke-
rül. A pályázati ismertetõ a felszámoló szervezet fenti cí-
mén munkanapokon 10 és 14 óra között vehetõ át.

A pályázatokat írásban – feladó nélküli, zárt borítékban
– a CSABAHOLDING Kft., 5600 Békéscsaba, Teleki u. 6.
sz. alatti címére kérjük leadni. A pályázati borítékra rá kell
írni a „Steelworld Kft. f. a. pályázat” feliratot.

A pályázatok benyújtásának határideje: a Cégközlöny-
ben való megjelenés idõpontját (2007. október 4.) követõ
15. nap délelõtt 11 óra.

A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ nevét, cí-
mét, gazdálkodó szervezet esetén hatályos cégkivonatot, a
cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát, az
ajánlati ár egyértelmû meghatározását, a fizetés módját, az
ajánlat érvényességi idejét, mely nem lehet kevesebb, mint
a benyújtási határidõt követõ 60 nap.

A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében törté-
nik. A pályázók a nyilvános pályázat eredményérõl a pá-
lyázatok bontásától számított 10 napon belül értesítést
kapnak.
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A jogosultak elõvásárlási jogukat a Cstv.-ben meghatá-
rozott módon gyakorolhatják.

A felszámoló fenntartja a jogát, hogy a pályázatot meg-
felelõ ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a felszámolónak a
többször módosított 1991. évi IL. tv. vonatkozó rendelke-
zései alapján megfelelõ, azonos értékû ajánlatok esetén
nyilvános ártárgyalást kell tartania.

Az értékesítés során beszámításra nincs lehetõség.
A felszámolási eljárásra az 1997. évi XXVII. törvénnyel

módosított 1991. évi IL. tv. rendelkezései az irányadók.

A Kossuth Holding Válságkezelõ és Felszámoló Zrt.
(Cg.: [01 10 044789]; 1061 Budapest, Paulay Ede u. 45.)
mint felszámoló a B-Faktura Kft. „f. a.” (Cg.:
[17 09 002016]; 7150 Bonyhád, Gárdonyi u. 5.) tulajdoná-
ban levõ, az alábbiakban bemutatott ingatlanokat kínálja

nyilvános pályázat

útján megvásárlásra.
A Körzeti Földhivatal Paks által, Paks belterület

4703/40. hrsz. alatt nyilvántartott, 4732 m2 alapterületû,
üzlet, raktár, udvar megnevezésû, ingatlan – áfa nélkül ér-
telmezett – irányára 150 000 000 Ft, a bánatpénz
15 000 000 Ft.

A vételárat 20% áfa terheli. A megvásárlásra felkínált
ingatlanokért kellékszavatosságot nem vállalunk. A vétel-
árat egy összegben, a szerzõdés megkötésétõl számított
8 napon belül átutalással kell megfizetni. A beszámítást a
csõdtörvény kizárja.

A felszámolás a Csõdeljárásról és a felszámolási eljá-
rásról szóló, többször módosított 1991. évi XLIX. törvény
szerint folyik. A pályázaton való részvétel feltétele a bá-
natpénz elõzetesen igazolt megfizetése. A bánatpénz ak-
kor tekinthetõ megfizetettnek, ha azt a pályázati feltételfü-
zetben megadott bankszámlaszámon az ajánlattételi határ-
idõ elõtt 24 órával jóváírták. A pályázati eljárás részletes
feltételeit feltételfüzet állapítja meg, amely tartalmazza a
megvásárlásra felkínált ingatlanok bemutatását, valamint
az ingatlanok tulajdoni lapját. A feltételfüzet a felszámoló,
7621 Pécs, Jókai M. tér 13/B alatti fióktelepén, munkana-
pokon 9–12 óra között megtekinthetõ, illetve megvásárol-
ható. A pályázati ajánlatban 75 napos ajánlati kötöttséget
kell vállalni.

Kérjük a pályázókat, hogy pályázati ajánlatukat egy ma-
gyar nyelvû példányban, zárt, a pályázóra való utalás nél-
küli, „B-Faktura Kft. f. a. – pályázat Paks” jeligével felira-
tozott borítékban, legkésõbb

2007. október 19-én 12 óráig

a felszámoló, 7621 Pécs, Jókai M. tér 13/B alatti címén
nyújtsák be. A pályázati ajánlatokat 2007. október 22-én

10 órakor közjegyzõ jelenlétében bontjuk fel. A pályázat-
bontáson azok az érdeklõdõk, akik a bánatpénzt a kiírás
szerint megfizették és határidõben ajánlatot nyújtottak be,
részt vehetnek.

A pályázati ajánlatokat a felszámoló az árajánlatok
nagysága alapján bírálja el. Amennyiben érkezik megfele-
lõ ajánlat, de a legjobb ajánlati árat követõ ajánlati ár a leg-
magasabb ajánlati ár 90%-át eléri, a felszámoló a pályázók
között közjegyzõ jelenlétében köteles nyilvános ártárgya-
lást tartani.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget, megfelelõ ajánlat hiányá-
ban a pályázat eredménytelenné nyilvánítható.

További felvilágosítással Piti Zoltán felszámolóbiztos
[telefon: 06 (72) 532-209] készséggel áll rendelkezésre.
Az értékesítésre meghirdetett ingatlan elõzetesen egyezte-
tett idõpontban megtekinthetõ.

Az EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft. (Cg.:
[01 09 269955]; 1054 Budapest, Honvéd u. 12.) mint a
POPOVICS-SZABÓ ÚT-MÉLYÉPÍTÕ Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [01 09 876140]; 1136 Bu-
dapest, Hollán Ernõ u. 33.) Fõvárosi Bíróság Gazdasági
Kollégiumának 17. Fpk. 1-06-007017/5 számú végzésével
kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló társaság
tulajdonát képezõ, Vásárosnamény belterület 4243/3.,
4243/6., 4243/7., 4243/10. hrsz.-ú (valóságban: Vásáros-
namény, Ilki u. 12.), kivett telephely, betonüzem, iroda,
szociális épület ingatlan-nyilvántartási megnevezésû in-
gatlant. Az ingatlan becsértéke 100 000 000 Ft + áfa (egy-
százmillió forint + áfa). A pályázati bánatpénz összege:
5 000 000 Ft, pályázati jelige: „Vásárosnaményi Popsza
telep”. A fenti ingatlanok további 5 önálló hrsz.-ú ingat-
lannal alkotnak egységes telepet, azonban ezek magántu-
lajdonban vannak.

Az ingatlanokért kellékszavatosságot a felszámoló nem
vállal. Beszámítással élni nem lehet. Az elõvásárlási jogo-
sultak (osztatlan közös tulajdonostársak) elõvásárlási jo-
gukat a jelen pályázaton belül gyakorolhatják.

A pályázatokat a felszámoló postacímére (1396 Buda-
pest, Pf. 464) vagy 1042 Budapest, Árpád út 57–59. sz.
alatti irodájába személyesen kell benyújtani a Cégközlöny-
ben való közzétételtõl (2007. október 4.) számított 15 na-
pon belül. A pályázati borítékra kérjük ráírni: „Vásáros-
naményi Popsza telep” jeligét. A pályázatok bontására a
jelen közzétételt követõ 20. nap eltelte után közjegyzõ je-
lenlétében kerül sor.
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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 megjelölt bánatpénzt a felszámolás alatt lévõ
társaság MKB Rt.-nél vezetett 10300002-10288517-
49020016 számú bankszámlájára átutalással, vagy a 1042
Budapest, Árpád út 57–59. sz. alatti irodájában lévõ házi-
pénztárba befizette úgy, hogy az legkésõbb a pályázat bon-
tásakor minden kétséget kizáróan igazolva legyen;

– aki legalább 60 napi ajánlati kötöttséget vállal;
– aki a kialakult vételár megfizetésére a szerzõdés meg-

kötését követõen 35 banki napon belüli teljesítést vállal.
A felszámoló a pályázatokat közjegyzõ elõtt bontja és a

jelen közzétételt követõ 45 napon belül bírálja el, s egyben
azt – megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek
nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Megfelelõ, azonos
értékû pályázatok esetén az ajánlattevõk között nyilvános
ártárgyalásra kerül sor, amelynek feltételeit az ártárgyalás
megkezdését megelõzõen a résztvevõkkel a felszámoló is-
merteti. A pályázattal kapcsolatban az ingatlanokkal és az
ingóságokkal kapcsolatos részletes adatok és további in-
formációk szerezhetõk: Schuszter János felszámolóbiztos-
tól a 312-1265-ös telefonszámon.

A Patik, Varga és Társaik Gazdasági Tanácsadó Rész-
vénytársaság (Cg.: [14 10 300109]; 8840 Csurgó,
Széchenyi tér 15.) mint a ,,BALOGH” Kereskedel-
mi Kft. „f. a.” (Cg.: [14 09 306036]; 8636 Balatonszemes,
Petõfi S. u. 1.) felszámolója (dr. Varga János felszámoló-
biztos)

nyilvános pályázat

útján értékesíti a gazdálkodó szervezet alábbi vagyontár-
gyait:

A gelsei 096/3. hrsz. alatt felvett „telephely” tkv.-i meg-
nevezésû, összesen 3313 m2 tkv.-i térmértékû külterületi
ingatlan.

Az ingatlan pályázati irányára: 6 000 000 Ft + áfa.
Az értékesítés feltételeirõl részletes információ a felszá-

molótól kérhetõ [8840 Csurgó, Széchenyi tér 15., tel. és
fax: 06 (82) 471-412, 06 (82) 471-426, 06 (82) 471-829].
Az ingatlan elõzetes idõpont-egyeztetést követõen megte-
kinthetõ.

A benyújtandó pályázatoknak tartalmazniuk kell:
A pályázó adatait (név, cím, cégkivonat, adószám).
Az ajánlott áfa nélküli vételár pontos megjelölését.
Fizetési feltételek meghatározását és a fizetõképesség

igazolását.
A bánatpénz:
A pályázónak bánatpénzként a megvásárolni kívánt va-

gyontárgy pályázati irányárának 10%-át kell a pályázat-

bontás helyszínén letétbe helyeznie, vagy átutalnia a fel-
számolónak az ERSTE BANK Hungary Rt. csurgói fiók-
jánál vezetett 11637000-08171700-37000000 sz. bank-
számlájára úgy, hogy az a pályázat bontását megelõzõ na-
pig beérkezzen.

Átutalás esetén a banki igazolást a pályázathoz csatolni
kell. A felszámoló a bánatpénz után kamatot nem fizet, ke-
zelési költséget sem számít fel.

A pályázat benyújtásának helye, ideje és módja:
A pályázatokat két példányban, zárt borítékban,

„BALOGH” jeligével kérjük személyesen benyújtani,
vagy tértivevénnyel feladni az alábbi címre: Patik, Varga
és Társaik Gazdasági Tanácsadó Rt. (8840 Csurgó,
Széchenyi tér 15.).

A pályázat beérkezési határideje:

2007. október 30-án 10 óra.

A pályázat bontása:
A pályázatok közjegyzõ jelenlétében történõ nyilvános

bontására a felszámoló székhelyén kerül sor 2007. októ-
ber 30-án 10 órakor.

A bontást követõen kerül sor a megjelent pályázók sze-
mélyes meghallgatására és – amennyiben a Cstv. 49/A. §
(4) bekezdésében írt feltételek fennállnak – az esetleges ár-
tárgyalásra. A bontáson meg nem jelent pályázókat a fel-
számoló a bontást követõ 8 napon belül írásban értesíti a
pályázat eredményérõl.

A felszámoló felhívja a jogosultakat, hogy az elõvásár-
lási jogukat a legjobb ajánlat ismeretében azonos feltételek
mellett a nyilvános pályázat keretében gyakorolhatják.

Kereskedelmi képviseletek megszûnése

A Habitat for Humanity International, Inc. (székhely:
31709 Americus, Georgia, Habitat Street 121., Ameri-
kai Egyesült Államok) mint alapító úgy határozott, hogy
a Habitat for Humanity International Inc. Közvetlen
Magyarországi Kereskedelmi Képviselete (Cg.:
[01 12 073596]; székhely: 1075 Budapest, Károly körút
3/A; képviselet) 2007. október 22-i hatállyal jogutód
nélkül megszünteti és a cégjegyzékbõl való törléshez
szükséges eljárást a Fõvárosi Bíróság mint Cégbíróság
elõtt megindítja.

A külföldi székhelyû vállalkozások magyarországi fi-
óktelepeirõl és kereskedelmi képviseletérõl szóló 1997.
évi CXXXII. törvény 30. §-a (1) bekezdése b) pontjának
rendelkezése alapján felhívjuk a képviselet hitelezõit,
hogy követeléseiket e közlemény Cégközlönyben való
megjelenésétõl (2007. október 4.) számított 30 (harminc)
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napon belül Donald Stephen Haszczyn-nál (1075 Buda-
pest, Károly körút 3/A), a képviselet képviselõjénél jelent-
sék be.

A Fõvárosi Bíróság mint Cégbíróság által nyilván-
tartásba vett Mobel Polymers Magyarországi Ke-
reskedelmi Képviseleti Iroda (Cg.: [01 12 073785];
székhelye: 1135 Budapest, Lehel út 61.; adószám:
[22279561-1-43]) képviseletvezetõje az 1997. évi
CXXXII. törvény vonatkozó rendelkezése alapján az
alábbi hirdetményt teszi közzé:

A Mobel Polymers Magyarországi Kereskedelmi Kép-
viseleti Irodát az alapítók 2007. szeptember 14-én meg-
szüntették. A hitelezõk követeléseiket a Kereskedelmi
Képviseleti Iroda képviselet-vezetõjénél jelenthetik be, a
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételét (2007. októ-
ber 4.) követõ harminc napon belül, a következõ címen:
Abu-Hantash Szijar (a. n.: Singer Ibolyka; 1126 Budapest,
Németvölgyi út 32/A fszt. 3.)

PRAXISJOG ÁTADÁSA

Gyõrtõl 30 km-re nyugatra, Bõsárkányban, 2000 kár-
tyás vegyes praxis eladó. Kifogástalan infrastruktúra, köz-
ponti ügyelet a hét minden napján. 4 szobás szolgálati la-
kás, kettõs garázs tartozik a körzethez. Betölthetõ 2008. ja-
nuár 1-jétõl. Tel.: 06 (20) 921-5896.

A Balaton-felvidéken, Veszprém megyében, az alábbi
praxisokat kínáljuk átadásra:

1. Tapolcán gyermek-háziorvosi praxis eladó. Tel.: 06
(70) 459-0955. E-mail: csatim@yahoo.com.

2. Tapolca és Keszthely között, a Balatontól 5 km-re ve-
gyes háziorvosi praxis, mellékállással, foglalkozás-egész-
ségügyi magánpraxissal eladó vagy „kiadó”. Havi bevétel
1 M Ft fölött. Folyamatos központi ügyelet (magas óra-
díjjal), önkormányzati támogatás és szolgálati lakás bizto-
sított. Érdeklõdést, ajánlatokat, akár kórházi kollégáktól
is várok, akik a praxis folytatását tervezik. Tel.: 06 (30)
319-5789 (hétköznap 9–16 óra között), e-mail: tom_antal
@keszthelynet.hu.

Budapest XVIII. kerületében 1270 kártyás felnõtt-házi-
orvosi praxis eladó.

Érdeklõdni lehet a 06 (20) 979-4794-es telefonszámon.

Váctól 14 km-re, Pencen vegyes háziorvosi praxis el-
adó. Szolgálati lakás, központi ügyelet van. Kellemes kör-
nyezet, jó közlekedés.

Érdeklõdni lehet a 06 (20) 962-8876-os vagy a 06 (30)
270-6360-as telefonszámon.

Jászberényben felnõtt-háziorvosi praxis sürgõsen el-
adó. Tel.: 06 (30) 262-8251, 06 (30) 262-4661.

Területi ellátási kötelezettséggel rendelkezõ vegyes
háziorvosi körzet praxisjoga Szárligeten 1430 kártyával
eladó.

Érdeklõdni lehet a 06 (30) 638-0735-ös telefonszámon.

Hajdú-Bihar megyei felnõttpraxis 5000 létszámmal,
nyugdíjazás miatt eladó vagy bérbeadó. Alkalmazottként
hitel, illetve részletfizetési lehetõség megoldható. A ren-
delõ mindennel (számítógép, orvosi mûszerek, ÁNTSZ-
követelmények szerint) felszerelt. Központi ügyelet mû-
ködik.

Érdeklõdni lehet a 06 (54) 544-062-es vagy a 06 (30)
229-0963-as telefonszámon.

Komádiban (Debrecentõl 70 km-re) 2300 fõs felnõtt-
háziorvosi praxis tartós helyettesítésre átadó vagy eladó
területi ellátási kötelezettséggel, jól képzett asszisztenciá-
val. Központi ügyelet van, lakás megoldható.

Érdeklõdni lehet a 06 (54) 544-062-es vagy a 06 (30)
229-0963-as telefonszámon.
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HÍREK, INFORMÁCIÓK, TÁJÉKOZTATÓK

2007. augusztus 1–31. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásába bejegyzett
idegenvezetõk

700347 Bagyinszky Marianna német

700348 Oroszné Kardos Ágnes Erika
Kardos Ágnes Erika

német
orosz

700349 Kiss Mirella olasz

700350 Jimenezné Major Erika
Major Erika

spanyol

700351 Márton Hajnalka angol

700352 Jancsó Edina Eszter német

700353 Elõd Zoltán angol
német

700354 Megyesi Katalin angol

700355 Fanczal Júlia angol

700356 Bernula József német
spanyol

700357 Halmos Judit német

700358 Hinkel Gábor német

700360 Kerekes Mónika angol

700361 Kevei Andrea angol

700362 Hegelsberger Judit angol

700363 Medicáné Gyerkó Katalin
Gyerkó Katalin

angol

700364 Vass Szilvia angol
német

700365 Simon Borbála angol
német

700366 Blazsek Zsuzsanna német

700367 Kovács Klára Ágnes német

700368 Gyulai Zsuzsanna angol

700369 Bacs Andrea német

700370 Dobay Ferenc Kálmán angol

700371 Janik Gabriella angol
német

700372 Mészáros Csaba Richárd angol

700373 Kiszt Andrea Marietta német

700374 Ulmer Edith angol
német

700375 Lei Yu Wei kínai

700376 Schlett Nóra angol

700377 Ignéczi Enikõ német

700378 Zolder Renáta angol

700379 Borda László István angol

700380 Kokovay Éva angol

700381 Simon Orsolya angol

700382 Molnár Edina német

700383 Kemerle Regina angol

700384 Ondok Renáta angol

700385 Misurda Katalin angol

700386 Németh József francia
spanyol
portugál

700387 Csereklei Mária francia

700388 Kovács Gergely angol

700389 Molnár Klaudia német

700391 Tószegi Andrea angol

700392 Horváth Edit német

700393 Miklós Veronika angol
német

700395 Vajda Ádám angol

700396 Madarász Ildikó Éva angol

700397 Herczeg Kis Vivien német

700398 Somogyi Gábor német

700399 Mordvinceva Katalin orosz

700400 Komlós Vivien angol

700401 Szabó Szabina német

700402 Kováts Kinga Veronika angol

700403 Sabirova Gulnara orosz

700405 Balogh Tímea francia

700406 László Réka angol

700407 Csordás Nikolett angol

700408 Raskov Vlagyimir orosz

700409 Kis Dorottya angol
olasz

700410 Lechner Kata német

700411 Maráczi Katalin német

700412 Horváth Péter Tamás német
svéd

700413 Almási Éva angol

700414 Takács Glória angol

700415 Rózsa Éva Anna angol

700416 Kovács Marianna angol

700417 Putnoki Tamás német

700418 Polgár Katalin Erika angol

700419 Pál Andrea Katalin angol

700420 Kiss Ildikó angol
német
orosz
olasz

700421 Kreisz Tamara német

700422 Lantos Veronika francia
portugál

2538 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2007/41. szám



700423 Elek Szabolcs Lajos német

700424 Simon Rita német

700425 Kovách Valentina orosz

700426 Kéri Eszter angol

700427 Szûcs Zsuzsanna angol

700428 Vadas Gergely francia

700429 Rajcsányi Hajnalka Gabriella német

700430 Kiss Éva Mónika angol

700431 Rusz Igor Dusán horvát
szerb

700432 Nemessányiné Halmai Csilla
Halmai Csilla

angol

700433 Keller Judit német

700434 Táncos Andrásné
Ochota Romana

lengyel

700435 Holló Melinda német

700436 Holló Csilla német

700437 Czink Melinda német

700438 Kajati Mónika német

700439 Gercsák Anita német

2007. augusztus 1–31. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásába bejegyzett utazási irodák
és ügynökségek

CONTINENTAL TRAVEL Utazási Iroda
1054 Budapest, Kálmán Imre u. 19.
Tel.: 373-0616
Fax: 373-0617
U-000843
CONTINENTAL TRAVEL Kft.
Bejegyzés: 2007. 07. 23.

DALMÁCIA KARAVÁN Utazási Iroda
7762 Pécsudvard, Felszabadulás útja 61.
Tel.: (72) 515-604
Fax: (75) 213-684
U-000848
DALMÁCIA KARAVÁN Idegenforgalmi
és Kereskedelmi Kft.
Bejegyzés: 2007. 08. 06.

ELDORADO Utazási Ügynökség
9024 Gyõr, Répce u. 4.
Tel.: (96) 518-795
Fax: (96) 428-649
U-000855

ELDORADO-BUSZ Személyszállító
és Szolgáltató Kft.
Bejegyzés: 2007. 08. 23.

GOAL TRAVEL Utazási Iroda
1112 Budapest, Sasadi u. 145.
Tel.: 784-9970
Fax: 784-9970
U-000854
GOAL TRAVEL Utazásszervezõ és Szolgáltató Kft.
Bejegyzés: 2007. 08. 28.

NESEBÁR Utazási Iroda
3525 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 15.
Tel.: (46) 342-645
Fax: (46) 342-645
U-000850
NESEBÁR Utazási, Idegenforgalmi
és Személyszállító Kft.
Bejegyzés: 2007. 08. 16.

ORVI-TRANS Utazási Központ
2100 Gödöllõ, Dózsa György u. 18.
Tel.: (30) 370-0557
Fax: (28) 418-887
U-000851
ORVI-TRANS MAGIC Teherfuvarozó,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Bejegyzés: 2007. 08. 21.

ROYAL-JORDAN TOURS GROUP Utazási Iroda
4030 Debrecen, Jerikó u. 2.
Tel.: (52) 522-655
Fax: (52) 411-251
U-000844
ROYAL-JORDAN TOURS GROUP Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.
Bejegyzés: 2007. 08. 02.

TIZI Utazási Iroda
1161 Budapest, Csömöri u. 84.
Tel.: 405-6054
Fax: 240-4492
U-000852
TIZI TRAVEL Utazási Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.
Bejegyzés: 2007. 08. 22.

TRAVEL TIME Utazási Iroda
1011 Budapest, Fõ u. 60.
Tel.: 291-3239
Fax: 291-3239
U-000853
TRAVEL TIME Idegenforgalmi és Szolgáltató Bt.
Bejegyzés: 2007. 08. 23.
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TRIPLANET Utazási Iroda
1015 Budapest, Hattyú u. 14. II/22.
Tel.: 225-7393
Fax: 225-7393
U-000842
TRIPLANET Szolgáltató Kft.
Bejegyzés: 2007. 07. 20.

TROIKA TRAVEL Utazási Iroda
7815 Harkány, Kossuth Lajos u. 8.
Tel.: (72) 480-100
Fax: (72) 580-099
U-000845
TROIKA Travel Hungary Idegenforgalmi
és Kereskedelmi Kft.
Bejegyzés: 2007. 07. 31.

VIVA TRAVEL Utazási Iroda
1015 Budapest, Mária tér 4.
Tel.: 785-0202
Fax: 785-0203
U-000847
VIVA TRAVEL Magyarország Utazási Iroda Kft.
Bejegyzés: 2007. 08. 01.

VOLO-TRAVEL Kft. Utazási Iroda
1065 Budapest, Hajós u. 24. fszt. 1/B
Tel.: 428-0137
Fax: 428-0138
U-000856
VOLO-TRAVEL Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft.
Bejegyzés: 2007. 08. 23.

WECO-ONLINE Utazási Iroda
1051 Budapest, József nádor tér 8. VIII. 4.
Tel.: 266-2851
Fax: 266-2851
U-000846
WECO-ONLINE Utazási és Kereskedelmi Kft.
Bejegyzés: 2007. 08. 01.

WIN SUN TRAVELS 2000 Utazási Iroda
1052 Budapest, Pesti Barnabás u. 4. (40. sz. üzlet)
Tel.: 486-0835
Fax: 317-6485
U-000857
WIN SUN TRAVELS 2000 Idegenforgalmi,
Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
Bejegyzés: 2007. 08. 23.

YTON INTERNET TRAVEL Utazási Iroda
1015 Budapest, Hattyú u. 14. II/22.
Tel.: 439-1729
Fax: 439-1722
U-000841

YTON INTERNET TRAVEL Utazási
és Informatikai Kft.
Bejegyzés: 2007. 07. 20.

2007. augusztus 1–31. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásából saját kérésre törölt
utazási irodák és ügynökségek

BIRÓ TOURS Utazási Iroda
8314 Vonyarcvashegy, Petõfi u. 2.
Tel.: (83) 348-936
Fax: (83) 348-585
U-000239
BIRÓ TOURS Kereskedelmi és Közvetítõ Kft.
Törlés: 2007. 07. 25.

CITY TRAVEL Utazási Iroda
1089 Budapest, Bláthy O. u. 4–8. fszt. 13.
Tel.: 297-3191
Fax: 297-3190
U-000625
CITY TRAVEL Utazási Iroda Kft.
Törlés: 2007. 08. 24.

ELDORADO TOURS Utazási Iroda
9024 Gyõr, Répce u. 4.
Tel.: (96) 428-649
Fax: (96) 428-649
R-01662/1998.
ELDORADO TOURS Idegenforgalmi
és Kereskedelmi Bt.
Törlés: 2007. 08. 23.

EL-ZOR Utazási Iroda
1052 Budapest, Petõfi S. u. 3.
Tel.: 267-7013
Fax: 267-7014
R-2072/2000.
EL-ZOR Kereskedelmi Kft.
Törlés: 2007. 07. 24.

Hali-Aqua Tours Utazási Iroda
3780 Edelény, Miklós Gyula u. 54.
Tel.: (48) 525-045
Fax: (48) 525-051
U-000650
Hali-Aqua Idegenforgalmi Kft.
Törlés: 2007. 08. 31.
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Harmonia Vadászatszervezõ Iroda
4025 Debrecen, Széchenyi u. 10.
Tel.: (52) 430-469
Fax: (52) 412-633
R-01936.
Harmonia Material Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Törlés: 2007. 07. 24.

Harmony Travel Utazási Iroda
9400 Sopron, Répcefõi sor 34/N
Tel.: (99) 702-738
Fax: (99) 702-739
U-000334
Harmony Travel Utazási- és Programszervezõ Bt.
Törlés: 2007. 07. 19.

Hermelin Utazási Iroda
7191 Hõgyész, Ady Endre u. 2.
Tel.: (74) 588-800
Fax: (74) 588-801
U-000634
Hermelin Termál Kastélyszálló Zrt.
Törlés: 2007. 08. 23.

Hungarojagd Vadászatszervezõ Utazási Iroda
1027 Budapest, Medve u. 34–40.
Tel.: 375-8378
Fax: 375-8378
R-1217/95.
Hungarojagd Vadászati Szolgáltató Bt.
Törlés: 2007. 08. 24.

Larix Travel Utazási Iroda
1112 Budapest, Menyecske u. 5.
Tel.: 310-2713
Fax: 310-2713
U-000642
Larix Hungary Fejlesztési, Idegenforgalmi
és Szolgáltató Kft.
Törlés: 2007. 07. 26.

L&M I.C. Utazási Iroda
1052 Budapest, Aranykéz u. 6.
Tel.: 362-4419
Fax: 318-7026
U-000225
L&M Incentive Concepts Idegenforgalmi Bt.
Törlés: 2007. 08. 21.

PANTOURIST Utazási Iroda
8314 Vonyarcvashegy, Kossuth L. u. 45.
Tel.: (83) 348-800
Fax: (83) 348-800
U-000113
PANTOURIST Utazási és Szolgáltató Kft.
Törlés: 2007. 07. 25.

P & P 2004 TRAVEL Utazási Iroda
9700 Szombathely, Thököly u. 39.
Tel.: (94) 508-543
Fax: (94) 508-544
U-000443
P & P 2004 TRAVEL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Törlés: 2007. 07. 25.

RÁZSÓ Utazási Iroda
1106 Budapest, Gépmadár u. 13.
Tel.: 262-7824
Fax: 262-7824
R-1211/95/1998.
RÁZSÓ Utazási, Fordító és Tolmácsiroda Bt.
Törlés: 2007. 08. 06.

SUBA AND SILVER TOURS Utazási Iroda
2100 Gödöllõ, Ganz Ábrahám u. 7.
Tel.: (28) 421-994
Fax: (28) 418-810
R-01579.
SILVER TOURS Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft.
Törlés: 2007. 08. 24.

SZOMBATHELYI ERDÉSZETI Rt.
Vadászatszervezõ Irodája
9700 Szombathely, Zanati út 26.
Tel.: (94) 329-977
Fax: (94) 329-973
R-01276.
SZOMBATHELYI ERDÉSZETI Rt.
Törlés: 2007. 08. 13.

TIZI Utazási Iroda
1161 Budapest, Csömöri u. 84.
Tel.: 405-6054
Fax: 240-4492
U-000050
TIZI Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
Bejegyzés: 2007. 08. 22.

2007. augusztus 1–31. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásából jogerõre emelkedett
hivatalból történt törlések

Beatrix Utazási Ügynökség
8651 Balatonszabadi-Fürdõ, Ady E. u. 131.
Tel.: (84) 353-443
Fax: (84) 353-443
R-1897/1999.
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„Beatrix” Utazási és Szolgáltató Kft.
Törlés: 2007. 06. 21.
Jogerõs: 2007. 08. 01.

BENCZÚR TOURIST Utazási Iroda
1163 Budapest, Katóka u. 32.
Tel.: 403-0343
Fax: 403-0343
R-2067/2000/2001.
BENCZÚR TOURIST Utazási Iroda Kft.
Törlés: 2007. 06. 21.
Jogerõs: 2007. 07. 30.

Börzsöny Vadászatszervezõ Iroda
2626 Nagymaros, Visegrádi u. 9.
Tel.: (27) 354-192
Fax: (27) 354-192
R-0998/94/1998.
Börzsöny Vadászati és Kereskedelmi Bt.
Törlés: 2007. 06. 28.
Jogerõs: 2007. 07. 25.

City Panzió Ring Utazási Iroda
1137 Budapest, Szent István krt. 22.
Tel.: 340-5450
Fax: 340-4884
R-2079/2000.
City Panzió Ring Üzemeltetõ és Szolgáltató Kft.
Törlés: 2007. 06. 26.
Jogerõs: 2007. 08. 15.

DIADÉM Utazási Iroda
2000 Szentendre, Anna köz 4.
Tel.: (26) 319-981
Fax: (26) 319-981
R-01321/1995.
DIADÉM Kereskedelmi Bt.
Törlés: 2007. 06. 28.
Jogerõs: 2007. 08. 24.

Hevit Tours Utazási Iroda
1105 Budapest, Ihász u. 10.
Tel.: 352-1065
Fax: 352-1065
R-0439/1997.
Hevit Ipari Termelõ és Kereskedelmi Szolgáltató Kft.
Törlés: 2007. 06. 29.
Jogerõs: 2007. 07. 25.

International Kurír Tours Utazási Iroda
1144 Budapest, Kõszeg u. 6.
Tel.: 222-1378
Fax: 789-6170
U-000290
International Kurír Tours Utazási Iroda Kft.
Törlés: 2007. 07. 02.
Jogerõs: 2007. 08. 28.

Jolly-Tours Kft. Utazási Irodája
8600 Siófok, Újpiac tér 6.
Tel.: (84) 316-844
Fax: (84) 312-283
R-2022/2000.
Jolly-Tours Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Törlés: 2007. 07. 04.
Jogerõs: 2007. 08. 14.

JUBILEUM TOURS Utazási Iroda
1052 Budapest, Régiposta u. 7–9.
Tel.: 318-3484
Fax: 318-5202
R-01453/1996/1999.
JUBILEUM TOURS Utazási Iroda Egyéni Cég
Törlés: 2007. 07. 04.
Jogerõs: 2007. 07. 30.

Kenguru Utazási Iroda
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 23.
Tel.: (74) 410-202
Fax: (74) 410-202
U-000183
Kenguru Bõrdíszmû és Idegenforgalmi Kft.
Törlés: 2007. 07. 04.
Jogerõs: 2007. 07. 27.

Kinga Utazási Iroda
1076 Budapest, Dózsa György út 36.
Tel.: 352-5913
Fax: 351-6045
R-1357/1996.
Kinga Utazási Iroda Egyéni Cég
Törlés: 2007. 07. 02.
Jogerõs: 2007. 08. 08.

Korrekt Reisen Utazási Iroda
8638 Balatonlelle, Vadvirág u. 6.
Tel.: (85) 353-131
Fax: (85) 353-131
R-0933/1994.
Korrekt Reisen Német–Magyar Turisztikai
és Szolgáltató Kft.
Törlés: 2007. 07. 05.
Jogerõs: 2007. 08. 14.

Magyar Szõlõfürt Utazási Iroda
1107 Budapest, Ceglédi út 19.
Tel.: 431-0201
Fax: 431-0202
U-000555
Yanus Tours Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Törlés: 2007. 04. 05.
Jogerõs: 2007. 08. 13.
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MARITIM Utazási Iroda
1055 Budapest, Markó u. 1/A
Tel.: 301-0150
Fax: 301-0118
R-01871/1999/2000.
CREAGENT Alkotók Képviseletét Ellátó Szolgáltató
és Tanácsadó Kft.
Törlés: 2007. 06. 28.
Jogerõs: 2007. 07. 30.

ORLANDI Utazási Iroda
1026 Budapest, Szilágyi E. fasor 47.
Tel.: 225-3638
Fax: 225-3639
R-01888/1999/1999.
ORLANDI Kereskedelmi Bt.
Törlés: 2007. 06. 25.
Jogerõs: 2007. 07. 23.

PARAGON TRAVEL Utazási Iroda
1071 Budapest, Bajza u. 1. II. 210.
Tel.: 215-3627
Fax: 215-3627
R-1747.
PARAGON TRAVEL Idegenforgalmi,
Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
Törlés: 2007. 06. 28.
Jogerõs: 2007. 08. 03.

REIWAX HUNTING Vadászatszervezõ Iroda
1137 Budapest, Gyöngyösi u. 6. 1. em. 22.
Tel.: 239-3030
Fax: 239-3030
U-000518
REIWAX HUNTING Vadászatszervezõ
és Szolgáltató Bt.
Törlés: 2007. 06. 27.
Jogerõs: 2007. 07. 23.

SENSATION PRODUKCIÓ Utazási Iroda
1146 Budapest, Olof Palme sétány 1.
Tel.: 486-3144, 363-3745/353-131
U-000296
SENSATION PRODUKCIÓ Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.
Törlés: 2007. 06. 27.
Jogerõs: 2007. 07. 23.

SHANNON TRAVEL Utazási Iroda
1077 Budapest, Jósika u. 2.
Tel.: 311-2606
Fax: 269-2193
U-000154
SHANNON TRAVEL Utazási Iroda Kft.
Törlés: 2007. 07. 11.
Jogerõs: 2007. 08. 13.

SODIA & Co. Vadászatszervezõ Utazási Iroda
5091 Tószeg, Dózsa György út 10.
Tel.: (56) 431-558
Fax: (56) 431-558
U-000522
SODIA & Co. Vadászatszervezõ és Kereskedelmi Kft.
Törlés: 2007. 06. 27.
Jogerõs: 2007. 07. 20.

STELLA Vadászatszervezõ Iroda
1025 Budapest, Szalamandra út 21.
Tel.: 335-5128
Fax: 335-5128
R-00557/93/1999.
STELLA Vadászat-Sport és Turizmusszervezõ Kft.
Törlés: 2007. 06. 28.
Jogerõs: 2007. 07. 27.

SUN & FUN TRAVEL Utazási Iroda
8600 Siófok, Somogyi u. 7.
Tel.: (84) 318-318
Fax: (84) 318-318
R-02064/2000.
SUN & FUN TRAVEL Pénzváltó,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Törlés: 2007. 06. 29.
Jogerõs: 2007. 07. 30.

SZENT HUBERTUS Utazási Iroda
1065 Budapest, Podmaniczky u. 2.
Tel.: 352-1726
Fax: 352-1726
R-01805
„SZENT HUBERTUS” Olasz–Magyar
Kereskedelmi Kft.
Törlés: 2007. 07. 03.
Jogerõs: 2007. 08. 06.

TAILOR TRAVEL Utazási Ügynökség
6500 Baja, Hattyú u. 2.
Tel.: (79) 422-278
Fax: (79) 325-976
R-01404.
HO-KA Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
Törlés: 2007. 06. 29.
Jogerõs: 2007. 08. 15.

TAMÁS Vadászatszervezõ Iroda
7090 Tamási, Árpád u. 10.
Tel.: (74) 471-671
Fax: (74) 471-671
R-00777.
TAMÁS Vadászatszervezõ Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.
Törlés: 2007. 07. 03.
Jogerõs: 2007. 08. 14.
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TÚRISTA Utazási Iroda
8611 Siófok, Attila u. 79.
Tel.: (84) 322-429
Fax: (84) 322-429
R-01690.
TÚRISTA Vendéglátó, Ingatlanhasznosító
és Utazásszervezõ Kft.
Törlés: 2007. 06. 28.
Jogerõs: 2007. 07. 25.

UHU VILLA Utazási Iroda
1025 Budapest, Keselyû u. 1/A
Tel.: 275-1002
Fax: 275-1002
U-000436
UHU VILLA Szolgáltató Kft.
Törlés: 2007. 06. 28.
Jogerõs: 2007. 08. 02.

VÉCSY ÉS TÁRSA Utazási Iroda
6000 Kecskemét, László K. u. 16.
Tel.: (76) 506-019
Fax: (76) 487-949
R-00815.
VÉCSY ÉS TÁRSA Idegenforgalmi
és Kereskedelmi Kft.
Törlés: 2007. 06. 29.
Jogerõs: 2007. 07. 31.

ZALAVAD Vadászatszervezõ Iroda
8900 Zalaegerszeg, Ola u. 16.
Tel.: (92) 331-028
Fax: (92) 331-028
R-01135.
ZALAVAD Vadászati és Kereskedelmi Kft.
Törlés: 2007. 07. 05.
Jogerõs: 2007. 07. 27.

2007. augusztus 1–31. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásába változás bejegyzése
névváltoztatás miatt

BRAVOTOURS BUDAPEST Utazási Iroda
1073 Budapest, Erzsébet krt. 28. II/6.
Tel.: 322-0282
Fax: 322-0282
R-1498/96/97/1998.

BRAVOTOURS Idegenforgalmi Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.
Elõzõ név: Bravotours Budapest Utaz. Iroda
Változás bejegyzése: 2007. 08. 24.

2007. augusztus 1–31. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásába változás bejegyzése a tevékenységi
kör vagyoni biztosítékhoz kötött tevékenységgel

történõ bõvülése miatt

DAMAS TRAVEL Utazási Iroda
1052 Budapest, Petõfi S. u. 3.
Tel.: 267-7013
Fax: 267-7014
U-000604
DAMAS TRAVEL Kereskedelmi, Idegenforgalmi
és Szolgáltató Kft.
Változás bejegyzése: 2007. 07. 23.
(kiutaztatás és belföld)

ERDÉLY UNION TOURS Utazási Iroda
1073 Budapest, Dob u. 47.
Tel.: 413-6096
Fax: 413-6097
U-000747
ERDÉLY UNION TOURS Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.
Változás bejegyzése: 2007. 07. 25. (kiutaztatás)

Liberty International Budapest Utazási Iroda
1088 Budapest, Vas u. 5. 5. em. 19.
Tel.: 267-6386
Fax: 267-6386
U-000397
Liberty International Budapest Utazási Iroda Kft.
Bejegyzés: 2007. 07. 11. (kiutaztatás)

MENTHOL Utazási Iroda
1072 Budapest, Akácfa u. 5/A
Tel.: 321-4303
Fax: 413-7585
R-00612/1993/1999.
MENTHOL Idegenforgalmi és Kereskedelmi Kft.
Bejegyzés: 2007. 08. 21. (kiutaztatás)

NET TRAVEL Utazási Iroda
1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 12.
Tel.: 486-2490
Fax: 267-7033
R-01714/1998/1999.
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NET TRAVEL SERVICE Hungary
Utazásszervezõ Kft.
Bejegyzés: 2007. 08. 27. (belföld)

N + Neckermann Partner Utazási Iroda
6720 Szeged, Feketesas u. 19–21.
Tel.: (62) 552-022
Fax: (62) 552-023
U-000670
N + 2005 Utazási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Bejegyzés: 2007. 08. 27. (kiutaztatás és belföld)

PANACO Tours Utazási Iroda
1133 Budapest, Váci út 110.
Tel.: 430-0832
Fax: 430-0833
U-000166/2002.
PANACO Reservations Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.
Bejegyzés: 2007. 08. 15. (kiutaztatás)

TAURUS REISEN Utazási Iroda
1074 Budapest, Rákóczi út 78.
Tel.: 322-6214
Fax: 344-5554
R-1942.
TAURUS REISEN Idegenforgalmi,
Utazásszervezõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Változás bejegyzése: 2007. 08. 02. (kiutaztatás)

TRAVEL CLUB VIAJES Utazási Iroda
1074 Budapest, Dob u. 31.
Tel.: 486-319
Fax: 486-320
U-000716
TRAVEL CLUB VIAJES HUNGÁRIA Kft.
Bejegyzés: 2007. 08. 03. (kiutaztatás és belföld)

V.I.P. Utazási Iroda
1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 12.
Tel.: 328-2372
Fax: 266-2078
R-00053/1993/1999.
VERY IMPORTANT PERSON Üzleti
és Incentív Utazások Irodája Kft.
Bejegyzés: 2007. 08. 01.
(charterjárat igénybevételével történõ bõvítés)

2007. augusztus 1–31. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyil-
vántartásába változás bejegyzése a tevékenységi kör-
nek vagyonibiztosíték-köteles tevékenységgel történõ

szûkítése miatt

CONTACT TOURS Utazási Iroda
1125 Budapest, Szarvas G. u. 45.
Tel.: 274-3043
Fax: 274-3043
R-00168/1992.
CONTACT TOURS Idegenforgalmi Kft.
Bejegyzés: 2007. 07. 31. (kiutaztatás)

2007. augusztus 1–31. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

hivatalos nyilvántartásában lévõ
TIME SHARE tevékenységet folytató cégeket érintõ

határozatok

Hatósági nyilvántartásban történõ módosítás:

1. HÁ Cé Há Ingatlanforgalmazó és Marketing Kft.
– székhelye: 3000 Hatvan, Horváth Mihály u. 14.
– székhelye: 8230 Balatonfüred, Táncsics Mihály u. 18.

(bejegyzés alatt)
– cégjegyzékszáma: Cg.10-09-025864
– adószáma: 13220473-2-10
– határozat száma: X-000051/2005.
– módosított határozat kelte: 2007. augusztus 23.

A jogosult a

1. Holiday Club Hévíz 8380 Hévíz, Vajda Ákos u. 3. sz.
alatti apartmanszálló (37 db apartman)

2. Holiday Club Hévíz 2. 8380 Hévíz, Attila út 15. sz.
apartmanszálló (12 db apartman)

3. Club Hotel am Kreischberg St. Lorenz A-8861 Sankt
Georgan ob Murau Kreischberg str. 5. I–II. ütem (48 apart-
man)

4. Club Hotel am Kreischberg St. Lorenzen A-8861
Sankt Georgan ob Maru Kreischberg str. 5. III. ütem (39
apartman)

5. Waterman Holiday Club HR-21400 Supetar, Put Vela
luke 4. Brac-sziget (105 apartman)

6. Holiday Club Füred 8230 Balatonfüred, Táncsics Mi-
hály u. 18. (26 db apartman)

idõben megosztott használati jogának értékesítését folytat-
hatja.
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2. Club Euro – Thermal Ingatlanforgalmazó Kft.
– székhelye: 1132 Budapest, Borbély utca 5–7.
– cégjegyzékszáma: Cg.01-09-877708
– adószáma: 13873947-2-41
– határozat száma: X-000079/2007.
– módosított határozat kelte: 2007. augusztus 27.

A jogosult a

8749 Zalakaros, Gyógyfürdõ tér 6. szám alatt lévõ,
150/2. hrsz. alatt nyilvántartott, MEN DAN Apartmanház-
ban található 79 db apartman (ebbõl 60 db egyszobás és
19 db kétszobás)

idõben megosztott használati jogának értékesítését folytat-
hatja.

KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNYEK

Ezúton szeretném bejelenteni, hogy cégem, az INK
Service Kereskedelmi Kft. (1124 Budapest, Nárcisz u. 5.,
adószám: 13062202-2-43, cégjsz.: 01-09-716874) nevé-
ben ismeretlen tettes(ek) az én akaratomon, beleegyezése-
men és tudtomon kívül különbözõ bûncselekményeket
követtek el.

2007. augusztus 26-án tudomásomra jutott, hogy isme-
retlen tettes(ek) az INK Service Kft. és az én nevemben in-
gatlan-bérbeadási szerzõdést kötöttek Kesserû Gábor Ist-
vánnal a Budapest I. kerületi Attila u.-ban található ingat-
lanra. A rendõrségi feljelentést 2007. szeptember 26-án
megtettem.

2007. október 2-án egy levelet kaptam Németországból,
melyben egy levél és egy Megbízási szerzõdés volt. Meg-
bízó dr. Alfred Regius megbízta az INK Service Kft.
(B & B Ingatlaniroda) képviseletében Kovács Gábort (aki
egy nem létezõ személy, a cégünkkel semmilyen formában
nem áll kapcsolatban), hogy a tulajdonában lévõ 1088 Bu-
dapest, Vas u. 3. II/2. szám alatt lévõ lakását értékesítse.
A rendõrségi feljelentést 2007. október 2-án megtettem.

Cégünk a fenti bûncselekményekrõl hivatalosan az
alábbi állami szerveket és cégeket értesítette:

Bp., IV. Kerületi Rendõrkapitányság, Bp., V. Kerületi
Rendõrkapitányság, APEH Közép-magyarországi Regio-
nális Igazgatóság, Fõvárosi Cégbíróság, CIB Credit Zrt.,
CIB Ingatlanlízing Zrt., CIB Bank Zrt., Budapest Autófi-
nanszírozási Zrt., MKB Eurocredit Zrt., Unicredit Lea-
sing Zrt., Kereskedelmi és Hitelbank Pannonlízing Zrt.,
Porsche Bank Zrt., Lombard Lízing Zrt., Raiffeisen Lí-
zing Zrt., Erste Lízing Zrt., Merkantil Bank Zrt., Magyar
Telekom NyRt., Vodafone Magyarország Zrt., Pannon
GSM Zrt., Magyar Cetelem Zrt., BNP Paribas Magyaror-
szág, Budapest Bank csoport, Raiffeisen Bank Zrt., Uni-
credit Bank Zrt., Volksbank Zrt., Dresdner Bank AG,
Deutsche Bank Zrt., MKB Bank Zrt., ELLA Elsõ Lakás-
hitel, Erste Ingatlanlízing Zrt., Erste Bank Zrt., Citi-
bank Zrt., ACCORD Magyarország Zrt., Allianz Bank,
ING Bank Zrt., Credigen Zrt., Inter-Európa Bank Zrt., Ke-
reskedelmi és Hitelbank Zrt., HANHWA Bank Zrt., Com-
merzbank Zrt., KDB Bank Zrt.

Az INK Service Kereskedelmi Kft. fõ tevékenysége
5248.03 Egyéb, máshová nem sorolt iparcikk-kiskereske-
delem. Cégünk irodaszerek és számítástechnikai kellék-
anyagok forgalmazásával foglalkozik. Egyéb altevékeny-
ségeink: 5247.03, 7487.03, 5212.03, 7133.03, 7250.03,
7260.03.

Minden fiktív tevékenységtõl és szerzõdések megköté-
sétõl az INK Service Kereskedelmi Kft., illetve Mészáros
István Ádám mint az INK Service Kft. ügyvezetõ igaz-
gatója elhatárolódik.

Kérem, hogy bejelentésem alapján a Magyar Hivatalos
Közlönykiadó a megfelelõ biztonsági lépéseket megtéve a
Hivatalos Értesítõben, a Céghírekben és a kellõ fórumo-
kon megjelentetni szíveskedjen. Amennyiben bármilyen
kérdésük felmerül vagy bõvebb információra lenne szük-
ségük készséggel állok rendelkezésükre.

Tisztelettel:
Mészáros István Ádám s. k.,

INK Service Kereskedelmi Kft.
ügyvezetõ igazgató

[2112 Veresegyház, Liszt Ferenc u. 24.
Tel.: 06 (70) 311-7803]
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Munkavállalók és munkáltatók, munkavédelmi képviselõk,
munkavédelmi szakemberek, figyelem!

Az ingyenes telefonos munkavédelmi információs szolgálat tájékoztatást nyújt a munkavédelemmel kapcsolatos jogosultságokról és

kötelezettségekrõl a munkavállalók és munkáltatók, az érdek-képviseleti szervek és minden, a munkavédelem kérdései iránt érdeklõdõ

számára.

A tájékoztató, tanácsadó tevékenységet a következõ szervezetek látják el:

Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Fõfelügyelõség (OMMF)
Témakör: Munkahelyi biztonság Zöldszám: 06 (80) 204-292

Hívható: hétfõtõl csütörtökig 8.00–16.00, pénteken 8.00–12.00 óráig

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ)
Témakör: Munkahelyi egészség Zöldszám: 06 (80) 204-264

Hívható: hétfõtõl csütörtökig 7.45–16.00, pénteken 7.45–11.45 óráig

Magyar Bányászati Hivatal (MBH)
Témakör: Bányászati munkavédelem Zöldszám: 06 (80) 204-258

Hívható: hétfõtõl csütörtökig 8.00–15.00, pénteken 8.00–15.00 óráig

Munkavédelmi szakmai kérdésekben tájékozódhat, pl. üzembe helyezés, kockázatértékelés, egyéni védõeszközök, egészségi
alkalmassági vizsgálat, munkabalesetekkel kapcsolatos eljárás.
Csak egy telefon, és az információs szolgálatok jól képzett szakemberei gyors, szakszerû, a gyakorlatban hasznosítható
tanáccsal szolgálnak!
Az igénybe vevõk névtelenségüket megõrizve érdeklõdhetnek. A tájékoztató szolgálat sem személyileg, sem informatikailag
nem kapcsolódik a munkavédelem állami hatósági felügyeleti ellenõrzéséhez.

INGYENES MUNKAVÉDELMI
INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT
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A Ma gyar Köz lönyt szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság
 elnöke: Gi lyán György. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon: 266-6567.
In for má ció: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2007. évi éves elõ fi ze té si díj: 99 792 Ft. Egy pél dány ára: 210 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +189 Ft.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.

HU ISSN 0076—2407
07.3400 – Nyom ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.

A Hi va ta los Ér te sí tõt szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel.
A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Lat kó czy An tal, Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la ut ca 6. Te le fon: 266-9290, www.mhk.hu.

In for má ció: te le fon/fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.

HU ISSN 1418–0588
Nyom ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.


