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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
309/2007. (XI. 15.) Korm.

rendelete

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén
Köztársaság Kormánya között a hadisírok

rendezésérõl  szóló Megállapodás kihirdetésérõl

1.  §

A Kor mány e ren de let tel fel ha tal ma zást ad a Ma gyar
Köz tár sa ság Kor má nya és a Szlo vén Köz tár sa ság Kor má -
nya kö zött a ha di sí rok ren de zé sé rõl  szóló Meg ál la po dás
(a továb biak ban: szer zõ dés) kö te le zõ ha tá lyá nak elisme -
résére.

2.  §

A Kor mány a szer zõ dést e ren de let tel ki hir de ti.

3.  §

A szer zõ dés hi te les ma gyar nyel vû szö ve ge a követ -
kezõ:

„Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya
és a Szlovén Köztársaság Kormánya között

a hadisírok rendezésérõl

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Szlo vén Köz tár -
sa ság Kor má nya (a továb biak ban: Szer zõ dõ Fe lek) azon
meg gyõ zõ dé sük tõl ve zé rel ve, hogy a ka to nák nak és a pol -
gá ri sze mé lyek nek, akik éle tü ket vesz tet ték a vi lág há bo -
rúk ban a kü lön bö zõ ha di ese mé nyek kö vet kez té ben, jo guk
van mél tó, örök nyug vó hely re;

ki in dul va a hu ma ni tá ri us nem zet kö zi jogi sza bá lyok ból
és el vek bõl, a há bo rú ál do za ta i nak vé del mé re vonatko -
zóan Genf ben, 1949. évi au gusz tus hó 12. nap ján kelt
Egyez mé nyek és azok 1977. jú ni us 8-i Ki egé szí tõ Jegy -
zõkönyvei ren del ke zé se i bõl, az aláb bi ak ban ál la pod nak
meg:

1. Cikk

Fogalmak meghatározása

Je len Meg ál la po dás ban al kal ma zott fo gal mak je len té se
a kö vet ke zõ:

a) ,,ha di sí rok” ki fe je zé sen olyan he lyek ér ten dõk, ahol
a fegy ve res erõk höz tar to zó sze mé lyek, fegy ve res össze tû -
zé sek kö vet kez té ben el eset tek, ha di fog ság ban el huny tak,
il let ve pol gá ri el hur col tak nyug sza nak, be le ért ve az egyé -
ni és kö zös sí ro kat, jel te len sí ro kat, il let ve a ne ve zett he -
lye ken fel ál lí tott em lék táb lá kat, em lék mû ve ket és em lék -
je le ket;

b) ,,ma gyar ha di sí rok” ki fe je zé sen olyan, a mai Szlo -
vén Köz tár sa ság te rü le tén levõ ha di sí rok ér ten dõk, ame -
lyek ben ma gyar nem ze ti sé gû sze mé lyek nyug sza nak;

c) ,,szlo vén ha di sí rok” ki fe je zé sen olyan, a mai
 Magyar Köz tár sa ság te rü le tén levõ ha di sí rok ér ten dõk,
ame lyek ben szlo vén nem ze ti sé gû sze mé lyek nyug sza nak;

d) ,,ha di sí rok ren de zé se” ki fe je zés je len ti a te me tõ
 határainak meg ha tá ro zá sát, em lék je lek el he lye zé sét vagy
fel újí tá sát, és olyan to váb bi in téz ke dé se ket, me lyek az em -
lék hely te rü le tén el vég zen dõ vál toz ta tá so kat, ha di sí rok és
osszá ri u mok épí té sét fog lal ják ma guk ban;

e) a „ha di sí rok fenn tar tá sa” ki fe je zés a ha di sí rok meg -
õr zé sét és fel is mer he tõ ál la po tuk ban való fenn tar tá sát
 jelenti, a nem zet kö zi meg ál la po dá sok kal össz hang ban;

f) a „fel is mer he tõ ál la pot ban való fenn tar tás” a hadi -
sírok olyan ál la po tát je len ti, hogy azon nal fel is mer he tõ le -
gyen a sír ka to nai jel le ge, ol vas ha tók az el huny tak ne vei,
rend fo ko za tuk, ál lam pol gár sá guk, szü le té si és elhalálo -
zási idõ pont juk és el ha lá lo zá suk szín he lye, ter mé sze te sen
amennyi ben mind ezen ada tok is mer tek.

2. Cikk

Tájékoztatás

(1) A Szer zõ dõ Fe lek köl csö nö sen tá jé koz tat ják egy -
mást a má sik Fél sa ját ál la muk te rü le tén fel lel he tõ ha di sír -
ja i nak lé te zé sé rõl, hely szí né rõl és ál la po tá ról, és ki cse ré lik 
egy más kö zött az erre vo nat ko zó do ku men tu mo kat.

(2) A Szer zõ dõ Fe lek kö te le zett sé get vál lal nak, hogy az
ille té kes szer vek út ján le he tõ vé te szik egy más szá má ra
a ku ta tó mun kát és a ha di sí rok kal össze füg gõ ada tok cse ré -
jét, és köl csö nö sen se gí tik egy mást az adat gyûj tés ben.

(3) A Szer zõ dõ Fe lek köl csö nö sen tá jé koz tat ják egy -
mást, ha a má sik Fe let érin tõ ha di sí ro kat fe dez nek fel, me -
lyek nin cse nek fel tün tet ve az elõ zõ be kez dés ben em lí tett
do ku men tu mok ban. Az új on nan fel fe de zett ha di sí rok nyil -
ván tar tás ba vé te lét a Szer zõ dõ Fe lek adat egyez te tés út ján
vég zik el.

(4) A Szer zõ dõ Fe lek ha la dék ta la nul tá jé koz tat ják egy -
mást a má sik Fe let érin tõ ha di sí rok tu do má suk ra ju tott
 károsodásáról és a hely re ál lí tás ér de ké ben tett in téz ke dé -
sek rõl.
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3. Cikk

A hadisírok védelme, fenntartása és rendezése

(1) A Szer zõ dõ Fe lek biz to sít ják a sa ját ál la muk te rü le tén
levõ ha di sí rok vé del mét, fenn tar tá sát, gon do zá sát, s azt,
hogy azok mél tat lan kö rül mé nyek közé ne ke rül je nek.

(2) A Szer zõ dõ Fe lek a ha di sí rok vé del mét és fenn tar tá -
sát, va la mint az új on nan fel fe de zett ha di sí rok ren de zé sét
sa ját ál la muk tör vényeivel össz hang ban, egy más val lá si és 
egyéb ha gyo má nya i nak tisz te let ben tar tá sá val vég zik.

(3) Je len Meg ál la po dás 2. Cikk (4) be kez dé sé ben em lí -
tett ese tek re néz ve a Szer zõ dõ Fe lek gon dos kod nak a
 károsodott ha di sí rok ere de ti ál la po tuk ba való vissza ál lí tá -
sá ról, és ér te lem sze rû en igye kez nek meg aka dá lyoz ni a
 hasonló ese tek új bó li elõ for du lá sát.

4. Cikk

A hadisírok látogathatósága

(1) A Szer zõ dõ Fe lek sa ját tör vényhozásukkal össz -
hang ban le he tõ vé te szik a má sik Szer zõ dõ Fél ál lam pol gá -
rai szá má ra ál la muk te rü le tén levõ ha di sí rok lá to gat ha tó -
sá gát.

(2) A Szer zõ dõ Fe lek köl csö nö sen biz to sít ják egy más -
nak a má sik Szer zõ dõ Fél ál la ma te rü le tén levõ ha di sír jai
ál la po tá nak el len õr zé si jo gát az erre fel ha tal ma zott szer ve -
ze tek ál tal.

5. Cikk

A hadisírok elhelyezése

(1) A Szer zõ dõ Fe lek in gye ne sen, idõ be ni kor lá to zás
nél kül biz to sít ják egy más nak azon föld te rü le tek hasz ná la -
tát, ahol a má sik Szer zõ dõ Fél ál la má nak ha di sír jai fek -
szenek.

(2) Amennyi ben va la mely föld te rü let ren del te té sé ben
vál to zás áll be, az ab ban ér de kelt Szer zõ dõ Fél kö te les új
al kal mas hely rõl gon dos kod ni, és vál lal ni az ott nyug vók
föl di ma rad vá nya i nak ki han to lá sá val, át he lye zé sé vel,
 továbbá a sír kö vek és sír em lé kek át he lye zé sé vel, va la mint
az új ha di sí rok meg fe le lõ ren de zé sé vel kap cso la tos összes
költ sé ge ket.

(3) Az új föld te rü let ki vá lasz tá sa s az új ha di sír kiala -
kítása a má sik Szer zõ dõ Fél egyet ér té sé vel tör té nik.

(4) Az új on nan fel fe de zett ha di sí rok ren de zé sét azon a
he lyen kell el vé gez ni, ahol a föl di ma rad vá nyo kat meg ta -
lál ták. Ha ez nem le het sé ges, úgy a Szer zõ dõ Fe lek ál tal
meg ha tá ro zott más mél tó he lyen.

6. Cikk

Exhumálás

(1) A ha di sír ban nyug vók föl di ma rad vá nya i nak ex hu -
má lá sá ra és a má sik Szer zõ dõ Fél ál la má ba való át szál lí tá -
sá ra csak a Szer zõ dõ Fe lek egyi ké nek ké rel mé re és a má -
sik Fél egyet ér té sé vel ke rül het sor. A ké rel met és az en ge -
délyt a Meg ál la po dás vég re haj tá sá ért fe le lõs szer vek köz -
lik egy más sal.

(2) Az a Szer zõ dõ Fél, amely olyan ha di sí ro kat ren dez
és tart fenn, ame lyek ben har ma dik or szág há bo rús ál do za -
tai is nyug sza nak, a föl di ma rad vá nyok eset le ges új ra te me -
té sét az érin tett har ma dik or szág gal ren de zi.

(3) A ha di sír ban nyug vók föl di ma rad vá nya i nak az új
nyug hely re tör té nõ át szál lí tá sa cél já ból vég zen dõ ex hu -
má lás nál az érin tett Szer zõ dõ Fe lek kép vi se lõi jo go sul tak
je len len ni.

(4) Az ex hu má lás ról jegy zõ könyv ké szül, mely ben rög -
zí tik az ex hu má lás ide jét és nap ját, hely szí nét, az ex hu mált 
sze mé lyek ada ta it, ha is mer tek vagy az eset le ges azo no sí -
tás hoz szük sé ge sek, az eset le ges más azo no sí tó je gye ket,
az egyes sír fel ira tok szö ve gét, va la mint az új sír hely hely -
szí nét, aho va az ex hu mált ma rad vá nyo kat új ra te me tik. Az
ex hu má lás di gi tá lis úton is rög zí tés re ke rül.

7. Cikk

Költségek

(1) A ma gyar ha di sí rok rend sze res fenn tar tá sá nak költ -
sé ge it a Szlo vén Köz tár sa ság Kor má nya fe de zi.

(2) A szlo vén ha di sí rok rend sze res fenn tar tá sá nak költ -
sé ge it a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya fe de zi.

(3) Mind két Szer zõ dõ Fél a má sik Szer zõ dõ Fél or szá -
gá nak te rü le tén és an nak be le egye zé sé vel sa ját költ sé gén
ren dez he ti és gon doz hat ja ha di sír ja it.

(4) Az olyan ha di sí rok pót ló la gos ren de zé sé vel vagy
fel újí tá sá val kap cso lat ban fel me rü lõ költ sé ge ket, ame lyek
fe lett a Szer zõ dõ Fe lek egyi ke véd nök sé get vál lalt, sa ját
maga vi se li. Az a Szer zõ dõ Fél, amely olyan ha di sí rok
 felett kí ván véd nök sé get vál lal ni, ame lyek ben har ma dik
or szá gok ál lam pol gá ra i nak föl di ma rad vá nyai is nyug sza -
nak, be szer zi a har ma dik or szá gok hoz zá já ru lá sát.

8. Cikk

A Megállapodás végrehajtásáért felelõs szervezetek

(1) A szlo vén Szer zõ dõ Fél ré szé rõl a Meg ál la po dás
vég re haj tá sá ért a ha di sí rok ren de zé sé ért ille té kes mi nisz -
té ri um fe le lõs.

2007/154. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 10727



(2) A ma gyar Szer zõ dõ Fél ré szé rõl a Meg ál la po dás
vég re haj tá sá ért a hon vé del mért fe le lõs mi nisz ter fe le lõs.

9. Cikk

Közös kormányközi vegyesbizottság

(1) Je len Meg ál la po dás vég re haj tá sá nak egyez te té sé re
a Szer zõ dõ Fe lek kö zös kor mány kö zi ve gyes bi zott sá got
(a továb biak ban: ve gyes bi zott ság) hoz nak lét re. A ve gyes -
bi zott ság ba mind ket tõ Szer zõ dõ Fél há rom-há rom ta got
de le gál, a Meg ál la po dás ha tály ba lé pé sét kö ve tõ hat hó na -
pon be lül.

(2) Je len Meg ál la po dás vég re haj tá sá val és értelmezé -
sével kap cso la tos összes vi tás kér dést a Szer zõ dõ Fe lek
tár gya lá sos úton ren de zik a ve gyes bi zott ság közremû -
ködésével.

(3) A ve gyes bi zott ság igény sze rint ülé se zik a kez de mé -
nye zõ ál tal meg je lölt hely szí nen. A fel me rü lõ költ sé ge ket
a Szer zõ dõ Fe lek mind egyi ke sa ját maga fe de zi. A tol má -
cso lá si költ sé ge ket a ven dég lá tó fi ze ti.

(4) A ve gyes bi zott ság el fo gad ja ügy rend jét, amellyel a
mun ká já ra vo nat ko zó el já rá si kér dé se ket sza bá lyoz za.

10. Cikk

Záró rendelkezések

(1) Je len Meg ál la po dás ha tá ro zat lan idõ re jön lét re.
A Szer zõ dõ Fe lek hi va ta lo san, dip lo má ci ai úton ér te sí tik
egy mást ar ról, hogy a Meg ál la po dás ha tály ba lé pé sé hez
szük sé ges bel sõ jogi kö ve tel mé nyek nek ele get tet tek.
A Meg ál la po dás a ké sõb bi, a ha tály ba lé pés hez szük sé ges
bel sõ kö ve tel mé nyek tel je sí té sét iga zo ló ér te sí tés kéz hez -
vé te lé vel lép ha tály ba.

(2) Je len Meg ál la po dás nem érin ti a Fe lek azon nem zet -
kö zi szer zõ dé sek ben fog lalt jo ga it és kö te le zett sé ge it,
ame lyek nek a Fe lek a je len Meg ál la po dás ha tály ba lé pé se -
kor már ré sze sei.

(3) A je len Meg ál la po dást a Szer zõ dõ Fe lek bár mi kor
írás ban mó do sít hat ják. A mó do sí tás ha tály ba lé pé sé hez
a je len Cikk (1) be kez dé sé ben írt el já rás szük sé ges.

(4) Je len Meg ál la po dás fel mon dá sá ra irá nyu ló szán dé -
kot a Szer zõ dõ Fe lek írás ban köz lik egy más sal. A je len
Meg ál la po dás a má sik Fél tõl ér ke zõ fel mon dás kéz hez vé -
te lé nek nap já tól szá mí tott hat hó nap el tel té vel ha tá lyát
vesz ti.

Ké szült Lend ván, 2007. ok tó ber 17-én, két ere de ti pél -
dány ban, mind egyik pél dány ma gyar és szlo vén nyel ven,
és mind két nyel vû vál to zat egy aránt  hiteles.

(Aláírások)”

4.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
 kivétellel – a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) E ren de let 2–3.  §-a a szer zõ dés 10. cik ké ben meg -
határozott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) A szer zõ dés, il let ve e ren de let 2–3.  §-a ha tály ba lé pé -
sé nek nap tá ri nap ját a kül ügy mi nisz ter an nak is mert té
 válását köve tõen a Ma gyar Köz löny ben ha la dék ta la nul
köz zé tett egye di ha tá ro za tá val ál la pít ja meg.

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

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

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

136/2007. (XI. 15.) FVM
rendelete

a növényfajták állami elismerésérõl  szóló
40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet módosításáról

A nö vény faj ták ál la mi el is me ré sé rõl, va la mint a sza po -
rí tó anya gok elõ ál lí tá sá ról és for ga lom ba ho za ta lá ról  szóló
2003. évi LII. tör vény 30.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont já -
ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – a föld mû ve lés ügyi és
vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának a) pont já ban 
meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va – a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

1.  §

A nö vény faj ták ál la mi el is me ré sé rõl  szóló 40/2004.
(IV. 7.) FVM ren de let (a továb biak ban: R.) 30.  §-a a kö -
vet ke zõ t) pont tal egé szül ki:

[Ez a ren de let a kö vet ke zõ irány el vek nek való meg fe le -
lést szol gál ja:]

„t) a Bi zott ság 2007/48/EK irány el ve (2007. jú li us 26.)
a 2002/53/EK ta ná csi irány elv 7. cik ké nek al kal ma zá sá -
ban egyes me zõ gaz da sá gi nö vény fa jok faj tái ese té ben mi -
ni má li san vizs gá lan dó jel lem zõk és a vizs gá lat mi ni mum -
fel té te lei vo nat ko zá sá ban a vég re haj tá si in téz ke dé sek
meg ha tá ro zá sá ról  szóló 2003/90/EK irány elv mó do sí tá sá -
ról.”
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2.  §

(1) Az R. 5. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 1. szá -
mú mel lék le te lép.

(2) Az R. 10. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
2. szá mú mel lék le te lép.

3.  §

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

(2) A ren de let ha tály ba lé pé se elõtt meg kez dett vizs gá la -
tok ese té ben a ren de let 1. és 2. szá mú mel lék le te sze rin ti

vizs gá la ti kö ve tel mé nye ket csak a be je len tõ hoz zá já ru lá -
sá val le het al kal maz ni.

4.  §

Ez a ren de let a 2002/53/EK ta ná csi irány elv 7. cik ké nek 
al kal ma zá sá ban egyes me zõ gaz da sá gi nö vény fa jok faj tái
ese té ben mi ni má li san vizs gá lan dó jel lem zõk és a vizs gá lat 
mi ni mum fel té te lei vo nat ko zá sá ban a vég re haj tá si in téz ke -
dé sek meg ha tá ro zá sá ról  szóló 2003/90/EK irány elv mó -
do sí tá sá ról  szóló 2007. jú li us 26-i 2007/48/EK bi zott sá gi
irány elv nek való meg fe le lést szol gál ja.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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1. számú melléklet a 136/2007. (XI. 15.) FVM rendelethez

[5. számú melléklet a 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelethez]

A gazdasági értékvizsgálathoz szükséges szaporítóanyag mennyiségi és minõségi elõ írásai

Szán tó föl di nö vé nyek

Faj
Ve tõ mag 
be ér ke zé si
 ha tár idõ

Vizs gá la ti
évek szá ma

Szük sé ges
 vetõmag

mennyi ség
 helyenként

(kg)

Kí sér le ti
 helyek szá ma

Ve tõ mag mi nõ sé gi elõ írások

csí rá zá si
%

tisz ta ság
%

RÉPAFÉLÉK

Cu kor ré pa
(Beta vul ga ris L.)

III. 1. 2 0,15 7 80,0 99,0

Ta kar mány ré pa
(Beta vul ga ris L.)

II. 15. 2 0,15 4 80,0 99,0

TAKARMÁNYNÖVÉNYEK ÉS PÁZSITFÜVEK

Eb tip pan
(Ag ros tis ca ni na L.)

II. 10. 4 0,2 4 75,0 90.0

Óri ás tip pan
(Ag ros tis gi gan tea Roth.)

II. 10. 4 0,2 4 80,0 90,0

Ta rac kos tip pan
(Ag ros tis sto lo ni fe ra L.)

II. 10. 4 0,2 4 75,0 90,0

Cér na tip pan
(Ag ros tis ca pil la ris L.)

II. 10. 4 0,2 4 75,0 90,0

Réti ecset pá zsit
(Alo pe cu rus pre ten sis L.)

II. 10. 4 0,3 4 70,0 75,0

Fran cia per je
[Arr he nat he rum ela ti us (L.)]

II. 10. 4 0,3 4 75,0 90,0

Pré ri fû
(Bro mus cat har ti cus Vahl)

II. 10. 4 0,3 4 75,0 97,0

Alasz kai rozs nok
(Bro mus sit chen sis Trin.)

II. 10. 4 0,3 4 75,0 97,0

Csil lag pá zsit
[Cy no don dacty lon (L.) Pers.]

II. 10. 4 0,3 4 70,0 90,0

Cso mós ebír
(Dacty lis glo me ra ta L.)

II. 10. 4 0,2 4 80,0 90,0



Faj
Ve tõ mag 
be ér ke zé si
 ha tár idõ

Vizs gá la ti
évek szá ma

Szük sé ges
 vetõmag

mennyi ség
 helyenként

(kg)

Kí sér le ti
 helyek szá ma

Ve tõ mag mi nõ sé gi elõ írások

csí rá zá si
%

tisz ta ság
%

Nád ké pû csen kesz
(Fes tu ca arun di na cea Schre ber)

II. 10. 4 0,3 4 80,0 95,0

Juh csen kesz
(Fes tu ca ovi na L.)

II. 10. 4 0,3 4 75,0 85,0

Réti csen kesz
(Fes tu ca pra ten sis Hud son)

II. 10. 4 0,3 4 80,0 95,0

Vö rös csen kesz
(Fes tu ca rub ra L.)

II. 10. 4 0,3 4 75,0 90,0

Csen kesz-per je faj hib rid
(X Fes tu lo li um)

II. 10. 4 0,3 4 75,0 96,0

Olasz per je
(Lo li um mul tif lo rum Lam.)

II. 10. 2 0,3 4 75,0 96,0

An gol per je
(Lo li um pe ren ne L.)

II. 10. 4 0,3 4 80,0 96,0

Hib rid per je
(Lo li um x bo u che a num Kunth)

II. 10. 4 0,3 4 75,0 96,0

Gu mós pánt li ka fû
(Pha la ris aqu a ti ca L.)

II. 10. 4 0,2 4 75,0 96,0

Gu mós ko mó csin
(Phle um ber to lo nii DC.)

II. 10. 4 0,2 4 80,0 96,0

Egy éves per je
(Poa an nua L.)

II. 10. 2 0,2 4 75,0 85,0

Li ge ti per je
(Poa ne mo ra lis L.)

II. 10. 4 0,2 4 75,0 85,0

Mo csá ri per je
(Poa pa lust ris L.)

II. 10. 4 0,2 4 75,0 85,0

Réti per je
(Poa pra ten sis L.)

II. 10. 4 0,2 4 75,0 85,0

So vány per je
(Poa tri vi a lis L.)

II. 10. 4 0,2 4 75,0 85,0

Arany zab
[Tri se tum fla ves cens (L.)]

II. 10. 4 0,2 4 70,0 75,0

Ko ro nás (olasz) bal ta vi rág
(He dy sa rum co ro na ri um L.)

II. 10. 4 0,2 4 75,0 95,0

Szar vas ke rep
(Lo tus cor ni cu la tus L.)

II. 10. 4 0,2 4 75,0 95,0

Fe hér vi rá gú csil lag fürt
(Lu pi nus al bus L.)

II. 10. 2 3,0 4 80,0 98,0

Sár ga vi rá gú csil lag fürt
(Lu pi nus lu te us L.)

II. 10. 2 3,0 4 80,0 98,0

Kom lós lu cer na
(Me di ca go Lu pu li na L.)

II. 10. 4 0,2 4 80,0 97,0

Kék vi rá gú lu cer na
(Me di ca go sa ti va L.)

II. 10. 4 0,2 5 80,0 97,0

Tar ka vi rá gú lu cer na
(Me di ca go x va ria T. Martyn)

II. 10. 4 0,2 5 80,0 97,0

Bal ta cím
(Onob ry chis vi ci i fo lia Scop.)

II. 10. 3 0,2 4 75,0 95,0

Ta kar mány bor só
[Pi sum sa ti vum L. (par tim)]

II. 10. 3 4,0 5 80,0 98,0

Ale xand ri ai here
(Tri fo li um ale xand ri num L.)

II. 10. 2 0,2 4 80,0 97,0
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Faj
Ve tõ mag 
be ér ke zé si
 ha tár idõ

Vizs gá la ti
évek szá ma

Szük sé ges
 vetõmag

mennyi ség
 helyenként

(kg)

Kí sér le ti
 helyek szá ma

Ve tõ mag mi nõ sé gi elõ írások

csí rá zá si
%

tisz ta ság
%

Svéd he re
(Tri fo li um hyb ri dum L.)

II. 10. 4 0,2 4 80,0 97,0

Bí bor he re
(Tri fo li um in car na tum L.)

VIII. 10. 2 0,2 4 75,0 97,0

Vö rös he re
(Tri fo li um pra tan se L.)

I. 31. 3 0,2 4 80,0 97,0

Fe hér he re
(Tri fo li um re pens L.)

II. 10. 4 0,2 4 80,0 97,0

Per zsa he re
(Tri fo li um re su pi na tum L.)

II. 10. 2 0,2 4 80,0 97,0

Gö rög szé na
(Tri gon el la fo e num-gra e cum L.)

II. 10. 4 0,2 4 80,0 95,0

Ló bab
[Vi cia faba L. (par tim)]

II. 10. 2 4,0 4 85,0 98,0

Pan non bük köny
(Vi cia pan no ni ca Crantz)

VIII. 31. 2 1,5 4 85,0 98,0

Ta va szi bük köny
(Vi cia sa ti va L.)

II. 10. 2 1,5 4 85,0 98,0

Szö szös bük köny
(Vi cia vil lo sa Roth)

IX. 20. 2 1,5 4 85,0 98,0

Ka ró ré pa
[Bras si ca na pus L. var. na pob ras si ca (L.)]

II. 10. 2 0,2 4 80,0 98,0

Ta kar mány ká posz ta
[Bras si ca ole ra cea L. con var. acep ha la (DC.)
Alef. var. me dul lo sa Thell. var. vi ri dis L.]

II. 10. 2 0,2 4 75,0 98,0

Méz on tó fû
(Pha ce lia ta na ce ti fo lia Benth.)

II. 10.- 2 0,2 4 80,0 96,0

Olaj re tek
(Rap ha nus sa ti vus L. var. (ole i for mis pers.)

II. 10. 2 0,4 4 80,0 97,0

OLAJ- ÉS ROSTNÖVÉNYEK

Föl di mo gyo ró
(Ara chis hy po gea L.)

II. 20. 2 1,6 4 70,0 99,0

Ré pa rep ce
(Bras si ca rapa L. var. sil vest ris)
õszi
ta va szi

VIII. 10.
II. 10.

2
2

–
0,3

4
4

85,0
85,0

–
98,0

Sza rep tai mus tár
[Bras si ca jun cea (L.) Czernj et Cos son]

II. 15. 2 0,4 4 85,0 98,0

Ká posz ta rep ce
[Bras si ca na pus L. (pa ritm)]
õszi
ta va szi

VIII. 10.
II. 10.

3
2

0,6
0,5

7
5

94,0
94,0

99,5
99,5

Fe ke te mus tár
[Bras si ca nig ra (L.) Koch]

II. 15. 2 0,4 4 85,0 98,0

Ken der
(Can na bis sa ti va L.)

II. 15. 2 1,0 4 85,0 99,5

Pór sáf rány/sáf rá nyos szek li ce
(Cart ha mus tin co to ri us L.)

II. 15. 2 0,3 4 90,0 99,0

Kö mény
(Ca rum car vi L.)

II. 15. 2 0,2 4 80,0 99,0

Nap ra for gó
(He li ant hus an nu us L.)

III. 20. 3 0,7 7 92,0 99,5

Len
(Li num usi ta tis si mum L.)

II. 20. 2 1,5 4 85,0 99,0
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Faj
Ve tõ mag 
be ér ke zé si
 ha tár idõ

Vizs gá la ti
évek szá ma

Szük sé ges
 vetõmag

mennyi ség
 helyenként

(kg)

Kí sér le ti
 helyek szá ma

Ve tõ mag mi nõ sé gi elõ írások

csí rá zá si
%

tisz ta ság
%

Mák
(Pa pa ver som ni fe rum L.)

I. 15. 2 0,3 4 90,0 99,0

Fe hér mus tár
(Si na pis alba L.)

II. 15. 2 0,4 4 85,0 98,0

Szó ja
[Glyci ne max. (L.) Mer rill]

II. 15. 2 2,0 5 90,0 99,5

GABONAFÉLÉK

Zab
(Ave na sa ti va L.)
ta va szi
õszi

II. 10.
IX. 20.

3
3

1,3
1,3

4
4

87,0
87,0

99,0
99,0

Árpa
(Hor de um vul ga re L.)
õszi 
(Csu pasz árpa is)
ta va szi

IX. 20.

II. 10.

3

2

2,2

2,0

7

6

90,0

90,0

99,0

99,0

Rizs
(Ory za sa ti va L.)

III. 10. 2 2,5 4 90,0 99,8

Ka ná ri kö les
(Pha la ris ca na ri en sis L.)

III. 15. 2 0,4 4 90,0 99,5

Rozs
(Se ca le ce re a le L.)

IX. 20. 2 1,4 5 82,0 99,0

Ci rok
[Sorg hum bi co lor (L.) Mo ench]

II. 28. 2 0,4 4 90,0 99,0

Szu dá ni fû
[Sorg hum su da nen se (Pi per) Stapf.]

II. 28. 2 0,5 4 90,0 99,5

Ci rok x szu dá ni fû hib rid
[Sorg hum bi co lor (L.)] 
Mo ench x Sorg hum su da nen se (Pi per) Stapf.

II. 28. 2 0,5 4 90,0 99,5

Tri ti ká lé
(XTri ti co se ca le Wittm.)
õszi
ta va szi

IX. 20.
II. 10.

3
2

2,0
2,0

5
5

80,0
80,0

99,0
99,0

Búza
[Tri ti cum aes ti vum (L.)]
õszi
ta va szi

IX. 20.
II. 10.

3
2

2,3
2,3

7
5

85,0
85,0

88,0
99,0

Du rum bú za
(Tri ti cum du rum Desf.)
õszi
ta va szi

IX. 20.
II. 10.

3
2

2,3
1,8

4
4

90,0
90,0

99,0
99,0

Tön köly bú za
(Tri ti cum spel ta L.)

IX. 20. 2 1,5 5 85,0 99,0

Ku ko ri ca
(Zea mays L.)

III. 15. 3 0,7 7 90,0 99,0

BURGONYA

Bur go nya
(So la num tu be ro sum L.)

III. 15. 3 350 db 
ve tõ gu mó

6 K1 A (E) –
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2. számú melléklet a 136/2007. (XI. 15.) FVM rendelethez

[10. számú melléklet a 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelethez]

„I. Rész

A Közösségi Növényfajta-hivatal vizsgálati iránymutatásai a szántóföldi növényfajok DUS vizsgálatára

A kö zös faj ta jegy zék ben sze rep lõ fa jok CPVO-jegy zõ könyv

Ta kar mány bor só Bor só, 2003.11.6-i TP 7/1

Ká posz ta rep ce Ká posz ta rep ce, 2004.3.25-i TP 36/1

Nap ra for gó Nap ra for gó, 2002.10.31-i TP 81/1

Zab Zab, 2003.11.6-i TP 20/1

Árpa Árpa, 2003.11.6-i TP 19/2

Rizs Rizs, 2004.11.18-i TP 16/1

Rozs Rozs, 2002.10.31-i TP 58/1

Tri ti ká lé Tri ti ká lé, 2007.1.22-i TP 121/2

Búza Búza, 2003.11.6-i TP 3/3

Du rum bú za Du rum bú za, 2003.11.6-i TP 120/2

Ku ko ri ca Ku ko ri ca, 2001.11.15-i TP 2/2

Bur go nya Bur go nya, 2005.12.1-jei TP 23/2

Rost len/olaj len Rost len/olaj len, 2007.3.21-i TP 57/1

II. Rész

Az UPOV vizsgálati irányelvei a szántóföldi növényfajok DUS vizsgálatára

A kö zös faj ta jegy zék ben sze rep lõ fa jok UPOV-irány mu ta tá sok

Ta kar mány ré pa Ta kar mány ré pa, 1994.11.4-i TG/150/3 irány mu ta tás

Eb tip pan Tip pan, 1990.10.12-i TG/30/6 irány mu ta tás

Óri ás tip pan Tip pan, 1990.10.12-i TG/30/6 irány mu ta tás

Ta rac kos tip pan Tip pan, 1990.10.12-i TG/30/6 irány mu ta tás

Cér na tip pan Tip pan, 1990.10.12-i TG/30/6 irány mu ta tás

Pré ri fû Pré ri fû, 2001.4.4-ig TG/180/3 irány mu ta tás

Alasz kai rozs nok Alasz kai rozs nok, 2001.4.4-i TG/180/3 irány mu ta tás

Cso mós ebír Cso mós ebír, 2002.4.17-i TG/31/8 irány mu ta tás

Nád ké pû csen kesz Nád ké pû csen kesz, 2002.4.17-i TG/39%ó/8 irány mu ta tás

Juh csen kesz Juh csen kesz, 2006.4.5-i TG/67/5 irány mu ta tás

Réti csen kesz Réti csen kesz, 2002.4.17-i TG/39/8 irány mu ta tás

Vö rös csen kesz Vö rös csen kesz, 2006.4.5-i TG/67/5 irány mu ta tás

Olasz per je Olasz per je, 2006.4.5-i TG/4/8 irány mu ta tás
Wes ter wol di cum per je, 2006.4.5-i TG 4/8 irány mu ta tás

An gol per je An gol per je, 2006.4.5-i TG/4/8 irány mu ta tás

Hib rid per je Hib rid per je, 2006.4.5-i TG/4/8 irány mu ta tás

Gu mós ko mó csin Gu mós ko mó csin, 1984.11.7-i TG/34/6 irány mu ta tás

Réti per je Réti per je, 1990.10.12-i TG/33/6 irány mu ta tás

Fe hér csil lag fürt Fe hér csil lag fürt, 2004.3.32-i TG/66/4 irány mu ta tás

Kék csil lag fürt Kék csil lag fürt, 2004.3.31-i TG/66/4 irány mu ta tás
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A kö zös faj ta jegy zék ben sze rep lõ fa jok UPOV-irány mu ta tá sok

Sár ga csil lag fürt Sár ga csil lag fürt, 2004.3.31-i TG/66/4 irány mu ta tás

Lu cer na Lu cer na, 2005.4.6-i TG/6/5 irány mu ta tás

Vö rös he re Vö rös he re, 2001.4.4-i TG/5/7 irány mu ta tás

Fe hér he re Fe hér he re, 2003.4.9-i TG/38/7 irány mu ta tás

Ló bab Ló bab, 2002.4.17-i TG/8/6 irány mu ta tás

Ta va szi bük köny Ta va szi bük köny, 1988.10.21-i TG/32/6 irány mu ta tás

Ka ró ré pa Ka ró ré pa, 2001.4.4-i TG/89/6 irány mu ta tás

Ta kar mány re tek Ta kar mány re tek, 2001.4.4-i TG/178/3 irány mu ta tás

Föl di mo gyo ró Föl di mo gyo ró, 1985.11.13-i TG/93/3 irány mu ta tás

Ré pa rep ce Ré pa rep ce, 2002.4.17-i TG/185/3 irány mu ta tás

Pór sáf rány Pór sáf rány, 1990.10.12-i TG/134/3 irány mu ta tás

Gya pot Gya pot, 2001.4.4-i TG/88/6 irány mu ta tás

Mák Mák, 1999.3.24-i TG/166/3 irány mu ta tás

Fe hér mus tár Fe hér mus tár, 2001.4.4-i TG/179/3 irány mu ta tás

Szó ja Szó ja, 1998.4.1-jei TG/80/6 irány mu ta tás

Ci rok Ci rok, 1989.10.6-i TG/122/3 irány mu ta tás

III. Rész

Az I. és a II. rész ben nem sze rep lõ nö vény fa jok nak a nem ze ti DUS-vizs gá la ti irány elv nek kell meg fe lel ni ük.”
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

137/2007. (XI. 15.) FVM
rendelete

a növényvédõ szerek forgalomba hozatalának
és felhasználásának engedélyezésérõl,

 valamint a növényvédõ szerek csomagolásáról,
jelölésérõl, tárolásáról és szállításáról  szóló

 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet módosításáról

A nö vény vé de lem rõl  szóló 2000. évi XXXV. tör vény
65.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont já ban és (3) be kez dé sé nek
a) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján – a (3) be kez dés
a) pont ja vo nat ko zá sá ban a kör nye zet vé del mi és víz ügyi
mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

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 rõl, va la mint a nö vény vé dõ
sze rek cso ma go lá sá ról, je lö lé sé rõl, tá ro lá sá ról és szál lí tá -
sá ról  szóló 89/2004. (V. 15.) FVM ren de let (a továb biak -
ban: R.) 2.  §-ának 11. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban:]

„11. For ga lom ba ho za tal: min den, té rí tés el le né ben
vagy té rí tés men te sen tör té nõ for gal ma zás, to váb bá nö -
vény vé dõ szer nek for gal ma zás cél já ból Ma gyar or szág te -
rü le té re tör té nõ be ho za ta la, ki vé ve, ha az a Ma gyar or szág
te rü le té rõl való ki szál lí tást meg elõ zõ tá ro lás cél já ból tör -
ténik.”

2.  §

Az R. 7.  §-a a kö vet ke zõ (15) be kez dés sel egé szül ki:

„(15) Az en ge dé lye zé si el já rás fo lya mán a ké rel me zõ
kö te les

a) be nyúj ta ni az en ge dé lyez ni kért ter mék ipar jog vé del -
mi ol tal mát iga zo ló lajst rom ki vo na tot, vagy

b) be nyúj ta ni az ipar jog vé del mi ol ta lom jo go sult já nak
hoz zá já ru ló nyi lat ko za tát az ol ta lom tár gyá nak ké rel me zõ
ál ta li hasz no sí tá sá hoz, vagy

c) írás ban nyi lat ko za tot ten ni ar ról, hogy az en ge dé -
lyez ni kért ter mék, vagy an nak bár mely jel lem zõ je, va la -
mint el ne ve zé se har ma dik sze mély szel lem i tu laj don jo gát
nem sér ti.”



3.  §

Az R. 20.  §-a a kö vet ke zõ (10) be kez dés sel egé szül ki:
„(10) A ter me lõ ál tal sa ját célú fel hasz ná lá sá ra tör té nõ

pár hu za mos be ho za tal ese tén az e § (1)–(9) be kez dé se i ben
fog lal ta kat a kö vet ke zõ el té rés sel kell al kal maz ni:

a) a nö vény vé dõ szer to váb bi for ga lom ba nem hoz ha tó,
b) a ké rel me zõ ter me lõ nek nem kell az im por tá lan dó

ter mék bõl két be ho zan dó ter mék min tát és ma gyar nyel vû
cím ke ter vet be nyúj ta nia,

c) ha a re fe ren cia ter mék ma gyar or szá gi fel hasz ná lá sa
ké pe sí tés hez kö tött, ak kor a ké rel me zõ ter me lõ nek iga zol -
nia kell a fel hasz ná lás hoz szük sé ges ké pe sí tés meg lé tét,

d) nem kell ma gyar nyel vû cím ké vel el lát ni az im por tá -
lan dó ter mé ket, az a re fe ren cia ter mék en ge dély ok ira ta és
címkeelõ írásai alap ján hasz nál ha tó fel, és

e) a ké rel me zõ ter me lõ nek nyi lat ko za tot kell ten nie,
hogy a re fe ren cia ter mék en ge dély ok ira tát és címkeelõ -
írásait is me ri,

f) a nö vény vé dõ szer fel hasz ná lá sa kor a re fe ren cia ter -
mék en ge dély ok ira tá nak a hely szí nen kell len nie, a szer rel
foly ta tott bár mi lyen te vé keny ség és an nak kö vet kez mé -
nyei a fel hasz ná lót ter he lik,

g) a nö vény vé dõ szer ha tó anya gá nak la tin be tûk kel írt
el ne ve zé sé nek sze re pel nie kell a cso ma go ló esz kö zön.”

4.  §

(1) Az R. 45.  §-a (1) be kez dé se a) pont já nak 1. al pont ja 
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[a) a Ta nács 1991. jú li us 15-i 91/414/EGK irány el ve
a nö vény vé dõ sze rek for ga lom ba ho za ta lá ról, va la mint
az en nek mó do sí tá sá ról  szóló,]

„1. a Ta nács 1997/57/EK, 2004/66/EK és 2005/25/EK,
va la mint a Bi zott ság 1993/71/EGK, 1994/37/EK,
1994/79/EK, 1995/35/EK, 1995/36/EK, 1996/12/EK,
1996/46/EK, 1996/68/EK, 2000/80/EK, 2001/21/EK,
2001/28/EK, 2001/36/EK, 2001/47/EK, 2001/49/EK,
2001/87/EK, 2001/99/EK, 2001/103/EK, 2002/18/EK,
2002/37/EK, 2002/48/EK, 2002/64/EK, 2002/81/EK,
2003/5/EK, 2003/23/EK, 2003/31/EK, 2003/39/EK,
2003/68/EK, 2003/70/EK, 2003/79/EK, 2003/81/EK,
2003/82/EK, 2003/84/EK, 2003/112/EK, 2003/119/EK,
2004/20/EK, 2004/30/EK, 2004/58/EK, 2004/97/EK
irány elv vel mó do sí tott 2004/60/EK, 2004/62/EK,
2004/63/EK, 2004/64/EK, 2004/65/EK, 2004/71/EK,
2004/99/EK, 2005/2/EK, 2005/3/EK, 2005/34/EK,
2005/53/EK, 2005/54/EK, 2005/57/EK, 2005/58/EK,
2005/72/EK, 2006/5/EK, 2006/6/EK, 2006/10/EK,
2006/16/EK, 2006/19/EK, 2006/39/EK, 2006/45/EK,
2006/76/EK, 2006/41/EK, 2006/64/EK, 2006/74/EK,
2006/75/EK, 2006/85/EK, 2006/131/EK, 2006/132/EK,
2006/133/EK, 2006/134/EK, 2006/135/EK,
2006/136/EK, 2007/5/EK, 2007/6/EK, 2007/21/EK,
2007/25/EK és 2007/31/EK irány el vei.”

(2) Az R. 45.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ i)–s)
pon tok kal egé szül ki:

[(2) Ez a ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi ha tá ro za tok nak 
való meg fe le lést szol gál ja:]

„i) a Bi zott ság 2007/322/EK ha tá ro za ta (2007. má -
jus 4.) a to lilf lu a ni dot tar tal ma zó nö vény vé dõ sze rek ivó -
víz szennye zés hez ve ze tõ fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó óv in -
téz ke dé sek meg ál la pí tá sá ról,

j) a Bi zott ság 2007/379/EK ha tá ro za ta (2007. má -
jus 25.) a fe nit ro ti on nak a 91/414/EGK ta ná csi irány elv
I. mel lék le té be tör té nõ fel vé te le meg ta ga dá sá ról és az
e ha tó anya got tar tal ma zó nö vény vé dõ sze rek en ge dé lyé -
nek vissza vo ná sá ról,

k) a Bi zott ság 2007/387/EK ha tá ro za ta (2007. jú ni us 6.)
a di klór fosz nak a 91/414/EGK ta ná csi irány elv I. mel lék -
le té be tör té nõ fel vé te le meg ta ga dá sá ról és az e ha tó anya -
got tar tal ma zó nö vény vé dõ sze rek en ge dé lyé nek vissza -
vo ná sá ról,

l) a Bi zott ság 2007/389/EK ha tá ro za ta (2007. jú ni us 6.) 
a ma la ti on nak a 91/414/EGK ta ná csi irány elv I. mel lék le -
té be tör té nõ fel vé te le meg ta ga dá sá ról és az e ha tó anya got
tar tal ma zó nö vény vé dõ sze rek en ge dé lyé nek vissza vo ná -
sá ról,

m) a Bi zott ság 2007/392/EK ha tá ro za ta (2007. má -
jus 21.) az oxi de me ton-me til nek a 91/414/EGK ta ná csi
irány elv I. mel lék le té be tör té nõ fel vé te le meg ta ga dá sá ról
és az e ha tó anya got tar tal ma zó nö vény vé dõ sze rek en ge -
dé lyé nek vissza vo ná sá ról,

n) a Bi zott ság 2007/393/EK ha tá ro za ta (2007. jú -
nius 6.) a di a zi non nak a 91/414/EGK ta ná csi irány elv
I. mel lék le té be tör té nõ fel vé te le meg ta ga dá sá ról és az
e ha tó anya got tar tal ma zó nö vény vé dõ sze rek en ge dé lyé -
nek vissza vo ná sá ról,

o) a Bi zott ság 2007/415/EK ha tá ro za ta (2007. jú -
nius 13.) a kar bo szul fán nak a 91/414/EGK ta ná csi irány -
elv I. mel lék le té be tör té nõ fel vé te le meg ta ga dá sá ról és az
e ha tó anya got tar tal ma zó nö vény vé dõ sze rek en ge dé lyé -
nek vissza vo ná sá ról,

p) a Bi zott ság 2007/416/EK ha tá ro za ta (2007. jú -
nius 13.) a kar bo fu rán nak a 91/414/EGK ta ná csi irány elv
I. mel lék le té be tör té nõ fel vé te le meg ta ga dá sá ról és az
e ha tó anya got tar tal ma zó nö vény vé dõ sze rek en ge dé lyé -
nek vissza vo ná sá ról,

q) a Bi zott ság 2007/417/EK ha tá ro za ta (2007. jú -
nius 13.) a di u ron nak a 91/414/EGK ta ná csi irány elv
I. mel lék le té be tör té nõ fel vé te le meg ta ga dá sá ról és az
e ha tó anya got tar tal ma zó nö vény vé dõ sze rek en ge dé lyé -
nek vissza vo ná sá ról,

r) a Bi zott ság 2007/437/EK ha tá ro za ta (2007. jú -
nius 19.) a ha lo xi fop-R-nek a 91/414/EGK ta ná csi irány -
elv I. mel lék le té be tör té nõ fel vé te le meg ta ga dá sá ról és az
e ha tó anya got tar tal ma zó nö vény vé dõ sze rek en ge dé lyé -
nek vissza vo ná sá ról,

s) a Bi zott ság 2007/452/EK ha tá ro za ta (2007. jú -
nius 29.) a 91/414/EGK ta ná csi irány elv nek a pro ci mi don
ha tó anyag ként való fel vé te le cél já ból tör té nõ mó do sí tá sá -
ról  szóló 2006/132/EK irány elv he lyes bí té sé rõl.”
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5.  §

Az R. 1. szá mú mel lék le té nek A. ré sze e ren de let mel -
lék le te sze rint mó do sul.

6.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba, és a hatályba lépését kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) az R. 1. szá mú mel lék le te B. ré szé nek 46. (di a zi non), 
47. (dik lór fosz), 58. (di me to át), 59. (di me to morf),
63. ( diuron), 74. (fe nit ro ti on), 96. (glufozinát-ammó -
nium), 100. (ha lo xi fop-R-me til ész ter), 116. (kar bo fu rán),
117. (kar bo szul fán), 142. (ma lat ion), 161. (met ri bu zin),
173. (oxi de me ton-me til) és 192. (pro pa mo karb) sora, va la -
mint

b) 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 rõl, va la mint a nö vény vé dõ
sze rek cso ma go lá sá ról, je lö lé sé rõl, tá ro lá sá ról és szál lí tá -
sá ról  szóló 89/2004. (V. 15.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 40/2007. (V. 17.) FVM ren de let 1.  §-ának (1) be kez -
dé se.

7.  §

Ez a ren de let az Eu ró pai Unió kö vet ke zõ jogi ak tu sa i -
nak való meg fe le lést szol gál ja:

a) a Bi zott ság 2007/21/EK irány el ve (2007. áp ri lis 10.) 
a 91/414/EGK ta ná csi irány elv nek az azo xist ro bin, az
ima za lil, a kre zo xim-me til, a spi ro xa min, az azim szul fu -
ron, a pro he xa di on-kal ci um és a flu ro xi pir ha tó anya gok -
nak az I. mel lék let be tör té nõ fel vé te lé re vo nat ko zó le já ra ti
idõ te kin te té ben tör té nõ mó do sí tá sá ról,

b) a Bi zott ság 2007/25/EK irány el ve (2007. áp ri lis 23.) 
a 91/414/EGK ta ná csi irány elv nek a di me to át, a di me to -
morf, a glu fo zi nát, a met ri bu zin, a fosz met és a pro pa mo -
karb ha tó anyag ként való fel vé te lé nek cél já ból tör té nõ mó -
do sí tá sá ról,

c) a Bi zott ság 2007/31/EK irány el ve (2007. má jus 31.)
a 91/414/EGK ta ná csi irány elv nek a fosz ti a zát ha tó anyag
fel hasz ná lá sá nak ki ter jesz té sé re vo nat ko zó mó do sí tá sá ról,

d) a Bi zott ság 2007/322/EK ha tá ro za ta (2007. má -
jus 4.) a to lilf lu a ni dot tar tal ma zó nö vény vé dõ sze rek ivó -
víz szennye zés hez ve ze tõ fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó óv in -
téz ke dé sek meg ál la pí tá sá ról,

e) a Bi zott ság 2007/379/EK ha tá ro za ta (2007. má -
jus 25.) a fe nit ro ti on nak a 91/414/EGK ta ná csi irány elv

I. mel lék le té be tör té nõ fel vé te le meg ta ga dá sá ról és az
e ha tó anya got tar tal ma zó nö vény vé dõ sze rek en ge dé lyé -
nek vissza vo ná sá ról,

f) a Bi zott ság 2007/387/EK ha tá ro za ta (2007. jú ni us 6.) 
a di klór fosz nak a 91/414/EGK ta ná csi irány elv I. mel lék -
le té be tör té nõ fel vé te le meg ta ga dá sá ról és az e ha tó anya -
got tar tal ma zó nö vény vé dõ sze rek en ge dé lyé nek vissza -
vo ná sá ról,

g) a Bi zott ság 2007/389/EK ha tá ro za ta (2007. jú -
nius 6.) a ma la ti on nak a 91/414/EGK ta ná csi irány elv
I. mel lék le té be tör té nõ fel vé te le meg ta ga dá sá ról és az
e ha tó anya got tar tal ma zó nö vény vé dõ sze rek en ge dé lyé -
nek vissza vo ná sá ról,

h) a Bi zott ság 2007/392/EK ha tá ro za ta (2007. má -
jus 21.) az oxi de me ton-me til nek a 91/414/EGK ta ná csi
irány elv I. mel lék le té be tör té nõ fel vé te le meg ta ga dá sá ról
és az e ha tó anya got tar tal ma zó nö vény vé dõ sze rek en ge -
dé lyé nek vissza vo ná sá ról,

i) a Bi zott ság 2007/393/EK ha tá ro za ta (2007. jú ni us 6.) 
a di a zi non nak a 91/414/EGK ta ná csi irány elv I. mel lék le -
té be tör té nõ fel vé te le meg ta ga dá sá ról és az e ha tó anya got
tar tal ma zó nö vény vé dõ sze rek en ge dé lyé nek vissza vo ná -
sá ról,

j) a Bi zott ság 2007/415/EK ha tá ro za ta (2007. jú -
nius 13.) a kar bo szul fán nak a 91/414/EGK ta ná csi irány -
elv I. mel lék le té be tör té nõ fel vé te le meg ta ga dá sá ról és az
e ha tó anya got tar tal ma zó nö vény vé dõ sze rek en ge dé lyé -
nek vissza vo ná sá ról,

k) a Bi zott ság 2007/416/EK ha tá ro za ta (2007. jú -
nius 13.) a kar bo fu rán nak a 91/414/EGK ta ná csi irány elv
I. mel lék le té be tör té nõ fel vé te le meg ta ga dá sá ról és az
e ha tó anya got tar tal ma zó nö vény vé dõ sze rek en ge dé lyé -
nek vissza vo ná sá ról,

l) a Bi zott ság 2007/417/EK ha tá ro za ta (2007. jú -
nius 13.) a di u ron nak a 91/414/EGK ta ná csi irány elv
I. mel lék le té be tör té nõ fel vé te le meg ta ga dá sá ról és az
e ha tó anya got tar tal ma zó nö vény vé dõ sze rek en ge dé lyé -
nek vissza vo ná sá ról,

m) a Bi zott ság 2007/437/EK ha tá ro za ta (2007. jú -
nius 19.) a ha lo xi fop-R-nek a 91/414/EGK ta ná csi irány -
elv I. mel lék le té be tör té nõ fel vé te le meg ta ga dá sá ról és az
e ha tó anya got tar tal ma zó nö vény vé dõ sze rek en ge dé lyé -
nek vissza vo ná sá ról,

n) a Bi zott ság 2007/452/EK ha tá ro za ta (2007. jú -
nius 29.) a 91/414/EGK ta ná csi irány elv nek a pro ci mi don
ha tó anyag ként való fel vé te le cél já ból tör té nõ mó do sí tá sá -
ról  szóló 2006/132/EK irány elv he lyes bí té sé rõl.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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Melléklet a 137/2007. (XI. 15.) FVM rendelethez

1. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek „A.” ré sze 7. és 8. so rá nak he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

[Sor -
szám

EU
Nr.

Ha tó anyag
 meg ne ve zé se

Azo no sí tó
 szá mok

IUPAC név Tisz ta ság(1) Ha tály ba lé pés
idõ pont ja

Az al kal ma zás
kez dõ idõ pont ja

A nö vény vé dõ
sze rek új ra-

ér té ke lé sé nek
 ha tár ide je

Le já rat 
idõ pont ja

Spe ci á lis elõ írások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]

„7. 5 azim szul fu ron CAS-szám
120162-55-2
CI PAC-szám:
584

1-(4,6-di me to -
xi pi ri mi din-
2-il)-3-[1-me -
til-4-(2-me til-
2H-tet ra zol-5-il)-
pi ra zol-5-
il szul fo nil]-
kar ba mid

980 g/kg 1999. 10. 01. 2000. 04. 01. 2001. 04. 01. 2011. 12. 31. Fel hasz ná lá sa ki zá ró lag gyom ir tó 
szer ként en ge dé lyez he tõ. Légi
fel hasz ná lá sa nem en ge dé lyez he -
tõ. Az egy sé ges el vek sze rin ti
dön tés ho za tal so rán az en ge dé -
lye zõ ha tó ság nak kü lö nös fi gyel -
met kell for dí ta nia a vízi
szer ve ze tek re és a szá raz föl di,
nem cél nö vé nyek re gya ko rolt ha -
tás ra, és biz to sí ta nia kell, hogy az 
en ge dé lye zé si fel té te lek szük ség
sze rint koc ká zat csök ken tõ in téz -
ke dé se ket (pél dá ul rizs ter mesz tés 
ese tén a víz leg ki sebb vissza tar tá -
si ide je a ki bo csá tást megelõ -
zõen) tar tal maz za nak.

A Nö vény-egész ség ügyi Ál lan dó
Bi zott ság ülé sé nek nap ja, ami kor
a fe lül vizs gá la ti je len tést vég le -
ge sí tet ték: 1999. jú li us 2.

8. 2 azo xist ro bin CAS-szám:
131860-33-8
CI PAC-szám:
571

me til (E)-2-
{2[6-(2-ci a no -
fe no xi)pi ri mi -
din-4-ilo xi]
fe nil}-3-me to -
xi ak ri lát

930 g/kg
(Z izo mer max.
25 g/kg)

1998. 07. 01. 1999. 01. 01. 1999. 01. 01. 2011. 12. 31. Fel hasz ná lá sa ki zá ró lag gom ba -
ölõ szer ként en ge dé lyez he tõ. Az
egy sé ges el vek sze rin ti dön tés ho -
za tal so rán kü lö nös fi gyel met kell 
for dí ta ni a vízi szer ve ze tek re
gya ko rolt ha tás ra. Az en ge dé lye -
zé si fel té te lek nek tar tal maz ni uk
kell a meg fe le lõ koc ká zat csök -
ken tõ in téz ke dé se ket.
A Nö vény-egész ség ügyi Ál lan dó
Bi zott ság ülé sé nek nap ja, ami kor
a fe lül vizs gá la ti je len tést vég le -
ge sí tet ték: 1998. áp ri lis 22.”
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2. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek „A.” ré sze 36. so rá nak he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

[Sor -
szám

EU
Nr.

Ha tó anyag
 meg ne ve zé se

Azo no sí tó
 szá mok

IUPAC név Tisz ta ság(1) Ha tály ba lé pés
idõ pont ja

Az al kal ma zás
kez dõ idõ pont ja

A nö vény vé dõ
sze rek új ra-

ér té ke lé sé nek
 ha tár ide je

Le já rat 
idõ pont ja

Spe ci á lis elõ írások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]

„36. 6 flu ro xi pir CAS-szám:
69377-81-7
CI PAC-szám:
431

4-ami no-3,5-
dik lo ro-6-
fluoro-2-piri -
diloxiecetsav

950 g/kg 2000. 12. 01. 2000. 06. 01. 2004. 12. 01. 2011. 12. 31. Fel hasz ná lá sa ki zá ró lag gyom ir tó 
szer ként en ge dé lyez he tõ.
Az egy sé ges el vek sze rin ti dön -
tés ho za tal so rán az en ge dé lye zõ
ha tó ság nak:

– figye lembe kell ven nie a fe lül -
vizs gá la ti je len tés 7. pont já ban 
kért ki egé szí tõ in for má ci ó kat,

– kü lö nös fi gyel met kell for dí ta -
nia a ta laj vi zek vé del mé re,

– kü lö nös fi gyel met kell for dí ta -
nia a vízi szer ve ze tek re gya ko -
rolt ha tás ra, és biz to sí ta nia
kell, hogy az en ge dé lye zé si
fel té te lek szük ség sze rint koc -
ká zat csök ken tõ in téz ke dé se ket 
tar tal maz za nak.

A Nö vény-egész ség ügyi Ál lan dó
Bi zott ság ülé sé nek nap ja, ami kor
a fe lül vizs gá la ti je len tést vég le -
ge sí tet ték: 1999. no vem ber 30.”

3. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek „A.” ré sze 39. so rá nak he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

[Sor -
szám

EU
Nr.

Ha tó anyag
 meg ne ve zé se

Azo no sí tó
 szá mok

IUPAC név Tisz ta ság(1) Ha tály ba lé pés
idõ pont ja

Az al kal ma zás
kez dõ idõ pont ja

A nö vény vé dõ
sze rek új ra-

ér té ke lé sé nek
 ha tár ide je

Le já rat 
idõ pont ja

Spe ci á lis elõ írások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]

„39. 69 fosz ti a zát CAS-szám:
98886-44-3
CI PAC-szám:
585

(RS)-S-szek-
bu til-O-etil
2-oxo-1,3-ti a zo -
li din-3-il fosz fo -
no ti o át

930 g/kg 2004. 01. 01. 2004. 07. 01. 2005. 06. 30. 2013. 12. 31. Ki zá ró lag a ro var ölõ vagy fo nál -
fé reg ölõ szer ként való hasz ná lat
en ge dé lye zett.
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[Sor -
szám

EU
Nr.

Ha tó anyag
 meg ne ve zé se

Azo no sí tó
 szá mok

IUPAC név Tisz ta ság(1) Ha tály ba lé pés
idõ pont ja

Az al kal ma zás
kez dõ idõ pont ja

A nö vény vé dõ
sze rek új ra-

ér té ke lé sé nek
 ha tár ide je

Le já rat 
idõ pont ja

Spe ci á lis elõ írások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]

A 6. szá mú mel lék let ben meg ha -
tá ro zott egy sé ges el vek ér vé nye -
sí té se ér de ké ben figye lembe kell
ven ni a fosz ti a zát ról  szóló, az
Élel mi szer lánc- és Ál lat-egész -
ség ügyi Ál lan dó Bi zott ság ál tal
2003. jú li us 4-én vég le ge sí tett fe -
lül vizs gá la ti je len tés nek a kö vet -
kez te té se it, kü lö nös te kin tet tel az
I. és II. füg ge lék ben fog lal tak ra.
Az át fo gó ér té ke lés so rán az en -
ge dé lye zõ ha tó ság nak

– kü lö nös fi gyel met kell for dí ta -
nia a ta laj víz vé del mé re,
amennyi ben a ha tó anya got ér -
zé keny ta laj- és/vagy ég haj la ti
adott sá gú te rü le te ken al kal -
maz zák,

– kü lö nös fi gyel met kell for dí ta -
nia a ma da rak és va don élõ
em lõ sök vé del mé re, el sõ sor -
ban ak kor, ha a ha tó anya got a
pár zá si idõ szak ban al kal maz -
zák,

– kü lö nös fi gyel met kell for dí ta -
nia a nem cél zott ta laj la kó
szer ve ze tek vé del mé re.

Adott eset ben koc ká zat csök ken tõ 
in téz ke dé se ket kell al kal maz ni. A 
kis tes tû ma da ra kat érin tõ eset le -
ges koc ká zat csök ken té se ér de ké -
ben a ter mék en ge dé lye zé se kor
elõ kell írni, hogy a gra nu lá tu -
mok nagy mér ték ben épül je nek be 
a ta laj ba. Az en ge dé lye zõ ha tó -
ság a Tv. 22.  §-ának (4) be kez dé -
sé vel, il let ve je len ren de let
39.  §-ának c) pont já val össz hang -
ban tá jé koz tat ja a Bi zott sá got a
ke res ke del mi for ga lom ba ho za -
tal ra gyár tott tech ni kai ha tó anyag 
spe ci fi ká ci ó já ról.”
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4. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek „A.” ré sze 41. so rá nak he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

[Sor -
szám

EU
Nr.

Ha tó anyag
 meg ne ve zé se

Azo no sí tó
 szá mok

IUPAC név Tisz ta ság(1) Ha tály ba lé pés
idõ pont ja

Az al kal ma zás
kez dõ idõ pont ja

A nö vény vé dõ
sze rek új ra-

ér té ke lé sé nek
 ha tár ide je

Le já rat 
idõ pont ja

Spe ci á lis elõ írások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]

„41. 1 ima za lil CAS-szám:
73790-28-0,
35554-44-0
CI PAC-szám:
335

(+)-1-(b-allil -
oxi-2,4-dik lo ro -
fe ni le til)imida -
zol vagy
(+)-al lil
1-(2,4-dik lo ro -
fe nil)-2-imi da -
zol-1-ile til éter

975 g/kg 1999. 01. 01. 1999. 07. 01. 2003. 01. 01. 2011. 12. 31. Fel hasz ná lá sa ki zá ró lag gom ba -
ölõ szer ként en ge dé lyez he tõ.
A kö vet ke zõ fel hasz ná lá sok ra az
aláb bi kü lön le ges fel té te lek vo -
nat koz nak:
– gyü mölcs, zöld ség és bur go nya 

be ta ka rí tás utá ni ke ze lé se csak
ab ban az eset ben en ge dé lyez -
he tõ, ha meg fe le lõ fer tõt le ní tõ
rend szer áll ren del ke zés re,
vagy a koc ká zat ér té ke lés ki -
mu tat ta az en ge dé lye zõ ha tó -
ság szá má ra, hogy a
ke ze lõ ol dat ki bo csá tá sa nem
je lent el fo gad ha tat lan koc ká za -
tot a kör nye zet re és kü lö nö sen
a vízi szer ve ze tek re,

– a bur go nya be ta ka rí tás utá ni
ke ze lé se csak ab ban az eset ben 
en ge dé lyez he tõ, ha a koc ká zat -
ér té ke lés ki mu tat ta az en ge dé -
lye zõ ha tó ság szá má ra, hogy a
ke zelt bur go nya fel dol go zá si
hul la dé ká nak ki bo csá tá sa nem
je lent el fo gad ha tat lan koc ká za -
tot a vízi szer ve ze tek re,

– kül té ri, lom bo za ton tör té nõ fel -
hasz ná lás csak ab ban az eset -
ben en ge dé lyez he tõ, ha a
koc ká zat ér té ke lés ki mu tat ta az
en ge dé lye zõ ha tó ság szá má ra,
hogy a fel hasz ná lás nincs el fo -
gad ha tat lan ha tás sal az em be ri
és ál la ti egész ség re, va la mint a 
kör nye zet re.

A Nö vény-egész ség ügyi Ál lan dó
Bi zott ság ülé sé nek nap ja, ami kor
a fe lül vizs gá la ti je len tést vég le -
ge sí tet ték: 1997. jú li us 11.”
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5. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek „A.” ré sze 51. so rá nak he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

[Sor -
szám

EU
Nr.

Ha tó anyag
 meg ne ve zé se

Azo no sí tó
 szá mok

IUPAC név Tisz ta ság(1) Ha tály ba lé pés
idõ pont ja

Az al kal ma zás
kez dõ idõ pont ja

A nö vény vé dõ
sze rek új ra-

ér té ke lé sé nek
 ha tár ide je

Le já rat 
idõ pont ja

Spe ci á lis elõ írások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]

„51. 3 kre zo xim-me til CAS-szám:
143390-89-0
CI PAC-szám:
568

me til (E)-2-me -
to xi i mi no-2-
[2-(o-to li lo xi -
me til)-fe nil]
ace tát

910 g/kg 1999. 02. 01. 1999. 08. 01. 1999. 08. 01. 2011. 12. 31. Fel hasz ná lá sa ki zá ró lag gom ba -
ölõ szer ként en ge dé lyez he tõ.
Az egy sé ges el vek sze rin ti dön -
tés ho za tal so rán az en ge dé lye zõ
ha tó ság nak kü lö nös fi gyel met
kell for dí ta nia az ér zé keny
egyen sú lyi hely zet ben lévõ ta laj -
vi zek vé del mé re.
A Nö vény-egész ség ügyi Ál lan dó
Bi zott ság ülé sé nek nap ja, ami kor
a fe lül vizs gá la ti je len tést vég le -
ge sí tet ték: 1998. ok tó ber 16.”

6. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek „A.” ré sze 74. so rá nak he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

[Sor -
szám

EU
Nr.

Ha tó anyag
 meg ne ve zé se

Azo no sí tó
 szá mok

IUPAC név Tisz ta ság(1) Ha tály ba lé pés
idõ pont ja

Az al kal ma zás
kez dõ idõ pont ja

A nö vény vé dõ
sze rek új ra-

ér té ke lé sé nek
 ha tár ide je

Le já rat 
idõ pont ja

Spe ci á lis elõ írások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]

„74. 8 pro he xa di on-kal ci um CAS-szám:
127277-53-6
CI PAC-szám:
567

kal ci um
3,5-di o xo-
4-propionil -
ciklohexán-
 karboxilát

890 g/kg 2000. 10. 01. 2001. 01. 01. 2002. 01. 01. 2011. 12. 31. Fel hasz ná lá sa ki zá ró lag nö ve -
ke dés sza bá lyo zó ként en ge dé -
lyez he tõ.
A Nö vény-egész ség ügyi Ál lan -
dó Bi zott ság ülé sé nek nap ja,
ami kor a fe lül vizs gá la ti je len -
tést vég le ge sí tet ték: 2000. jú -
nius 16.”
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7. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek „A.” ré sze 82. so rá nak he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

[Sor -
szám

EU
Nr.

Ha tó anyag
 meg ne ve zé se

Azo no sí tó
 szá mok

IUPAC név Tisz ta ság(1) Ha tály ba lé pés
idõ pont ja

Az al kal ma zás
kez dõ idõ pont ja

A nö vény vé dõ
sze rek új ra-

ér té ke lé sé nek
 ha tár ide je

Le já rat 
idõ pont ja

Spe ci á lis elõ írások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]

„82. 4 spi ro xa min CAS-szám:
1181134-30-8
CI PAC-szám:
572

(8-terc-bu til-
1,4-di o xas pi -
ro[4,5]de kán-2-
il me til)-etil-
pro pi la min

940 g/kg (A és
B dia szte reo me -
rek ve gye sen)

1999. 09. 01. 2000. 01. 01. 2000. 01. 01. 2011. 12. 31. Fel hasz ná lá sa ki zá ró lag gom ba -
ölõ szer ként en ge dé lyez he tõ.
Az egy sé ges alap el vek sze rin ti
dön tés ho za tal so rán az en ge dé -
lye zõ ha tó ság nak:
– kü lö nös fi gyel met kell for dí ta -

nia a szer rel fog lal ko zók biz -
ton sá gá ra, és biz to sí ta nia kell,
hogy az en ge dé lye zé si fel té te -
lek meg fe le lõ óv in téz ke dé se -
ket tar tal maz za nak,
to váb bá

– kü lö nös fi gyel met kell for dí ta -
nia a vízi szer ve ze tek re gya ko -
rolt ha tás ra, és biz to sí ta nia
kell, hogy az en ge dé lye zé si
fel té te lek szük ség sze rint koc -
ká zat csök ken tõ in téz ke dé se ket 
tar tal maz za nak.

A Nö vény-egész ség ügyi Ál lan dó
Bi zott ság ülé sé nek nap ja, ami kor
a fe lül vizs gá la ti je len tést vég le -
ge sí tet ték: 1999. má jus 12.”
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8. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek „A.” ré sze 118. so rá nak he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

[Sor -
szám

EU
Nr.

Ha tó anyag
 meg ne ve zé se

Azo no sí tó
 szá mok

IUPAC név Tisz ta ság(1) Ha tály ba lé pés
idõ pont ja

Az al kal ma zás
kez dõ idõ pont ja

A nö vény vé dõ
sze rek új ra-

ér té ke lé sé nek
 ha tár ide je

Le já rat 
idõ pont ja

Spe ci á lis elõ írások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]

„118. YY to lilf lu a nid CAS N
731-27-1
CIPAC N 275

N-flu o ro dik lór -
me til-tio-
N’,N’-di me til-
N-p-tolilszul -
famid

960 g/kg 2006. 10. 01. 2007. 04. 01. 2010. 09. 30. 2016. 09. 30. A. rész
Fel hasz ná lá sa csak gom ba ölõ
szer ként en ge dé lyez he tõ.
Ti los min den olyan fel hasz ná lás,
amely a ta laj víz vagy a fel szí ni
vi zek to lilf lu a nid vagy azok me -
ta bo lit jai ál tal tör té nõ szennye zé -
sé hez ve zet het, to váb bá amely az
ozo ni zá lás so rán az ivó víz nit ro -
za min ál ta li szennye zõ dé sé vel
jár.

B. rész
A 6. szá mú mel lék let ben meg ha -
tá ro zott egy sé ges el vek meg va ló -
sí tá sa ér de ké ben figye lembe kell
ven ni a to lilf lu a nid ról  szóló, az
Élel mi szer lánc- és Ál lat egész ség -
ügyi Ál lan dó Bi zott ság ál tal
2005. szep tem ber 23-án vég le ge -
sí tett fe lül vizs gá la ti je len tés nek,
és kü lö nö sen an nak I. és II. füg -
ge lé ké nek a kö vet kez te té se it. Eb -
ben az át fo gó ér té ke lés ben az
en ge dé lye zõ ha tó ság nak:

– kü lö nös fi gyel met kell for dí ta -
nia a nö vény evõ em lõ sök, a
vízi élõ lé nyek és a nem cél zott 
(a méh tõl kü lön bö zõ) ízelt lá -
bú ak vé del mé re; szük ség ese -
tén cél sze rû az en ge dé lye zés
egyik fel té te lé ül szab ni, hogy
koc ká zat csök ken tõ in téz ke dé -
se ket te gye nek,

– kü lö nös fi gyel met kell for dí ta -
nia az élel mi sze rek ben fel lel -
he tõ szer ma ra dé kok ra és a
fo gyasz tók ét ren di ter he lé sé -
re.”
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9. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek „A.” ré sze a kö vet ke zõ 155–160. so rok kal egé szül ki:

[Sor -
szám

EU
Nr.

Ha tó anyag
 meg ne ve zé se

Azo no sí tó
 szá mok

IUPAC név Tisz ta ság(1) Ha tály ba lé pés
idõ pont ja

Az al kal ma zás
kez dõ idõ pont ja

A nö vény vé dõ
sze rek új ra-

ér té ke lé sé nek
 ha tár ide je

Le já rat 
idõ pont ja

Spe ci á lis elõ írások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]

„155. 155 di me to át CAS-szám:
60-51-5
CI PAC-szám:
59

O,O-di me til-S-
(Nme til-kar ba -
mo il-me til)
fosz fo ro-di ti o át; 
2-di me to xi-
fosz fi no-ti o il-
tio-N-me til-
acet amid

³950 g/kg
Szennye zõ
anya gok:
–  ometoát:
leg fel jebb
2 g/kg.
– izo di me to át:
leg fel jebb
3 g/kg.

2007. 10. 01. 2008. 04. 01. 2011. 09. 30. 2017. 09. 30. A. rész
Ki zá ró lag ro var ölõ szer ként való
hasz ná la ta en ge dé lyez he tõ.
B. rész
A 6. szá mú mel lék let ben meg ha -
tá ro zott egy sé ges el vek ér vé nye -
sí té se ér de ké ben figye lembe kell
ven ni a di me to át ról  szóló, az
Élel mi szer lánc- és Ál lat egész ség -
ügyi Ál lan dó Bi zott ság ál tal
2006. no vem ber 24-én vég le ge sí -
tett fe lül vizs gá la ti je len té sé nek és 
kü lö nö sen an nak I. és II. füg ge lé -
ké nek a kö vet kez te té se it.
Eb ben az át fo gó ér té ke lés ben az
en ge dé lye zõ ha tó ság nak:
– kü lön fi gyel met kell for dí ta nia

a ma da rak, az em lõ sök, a vízi
szer ve ze tek és a nem cél zott
ízelt lá bú ak vé del mé re. Az en -
ge dé lye zés fel té te lei kö zött
szük ség sze rint koc ká zat csök -
ken tõ in téz ke dé sek nek – pél -
dá ul puf fer zó nák ki ala kí tá-
sá nak és a fel szí ni vi zek be ke -
rü lõ le fo lyó és át szi vár gó esõ -
víz mennyi ség csök ken té sé-
nek – is sze re pel ni ük kell,

– kü lön fi gyel met kell for dí ta nia
a fo gyasz tók ét ren di terhelé -
sére,

– kü lön fi gyel met kell for dí ta nia
a szer rel fog lal ko zók biz ton sá -
gá ra, és gon dos kod nia kell ar -
ról, hogy a fel hasz ná lás
fel té te lei kö zött sze re pel jen a
meg fe le lõ egyé ni vé dõ fel sze -
re lés hasz ná la ta.
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[Sor -
szám

EU
Nr.

Ha tó anyag
 meg ne ve zé se

Azo no sí tó
 szá mok

IUPAC név Tisz ta ság(1) Ha tály ba lé pés
idõ pont ja

Az al kal ma zás
kez dõ idõ pont ja

A nö vény vé dõ
sze rek új ra-

ér té ke lé sé nek
 ha tár ide je

Le já rat 
idõ pont ja

Spe ci á lis elõ írások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]

156. 156 di me to morf CAS-szám:
110488-70-5
CI PAC-szám:
483

(E,Z) 4-[3-
(4-klór-fe nil)-
3-(3,4-dime -
toxifenil)akri -
loil]mor fo lin

³965 g/kg 2007. 10. 01. 2008. 04. 01. 2011. 09. 30. 2017. 09. 30. A. rész
Fel hasz ná lá sa csak gom ba ölõ
szer ként en ge dé lyez he tõ.

B. rész
A 6. szá mú mel lék let ben meg ha -
tá ro zott egy sé ges el vek ér vé nye -
sí té se ér de ké ben figye lembe kell
ven ni a di me to morf ról  szóló, az
Élel mi szer lánc- és Ál lat egész ség -
ügyi Ál lan dó Bi zott ság ál tal
2006. no vem ber 24-én vég le ge sí -
tett fe lül vizs gá la ti je len té sé nek és 
kü lö nö sen an nak I. és II. füg ge lé -
ké nek a kö vet kez te té se it. Ezen
át fo gó ér té ke lés ben az en ge dé -
lye zõ ha tó ság nak kü lön fi gyel met 
kell for dí ta nia a kö vet ke zõk re:
– a szer rel fog lal ko zók és dol go -

zók biz ton sá ga. Az en ge dé lye -
zett al kal ma zá si fel té te lek nek
meg fe le lõ egyé ni vé dõ fel sze -
re lés hasz ná la tát kell elõ ír ni uk,

– a ma da rak, az em lõ sök és a
vízi élõ lé nyek vé del me. Az
 engedélyezés fel té te lei kö zött
szük ség sze rint koc ká zat csök -
ken tõ in téz ke dé sek nek is sze -
re pel ni ük kell.
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[Sor -
szám

EU
Nr.

Ha tó anyag
 meg ne ve zé se

Azo no sí tó
 szá mok

IUPAC név Tisz ta ság(1) Ha tály ba lé pés
idõ pont ja

Az al kal ma zás
kez dõ idõ pont ja

A nö vény vé dõ
sze rek új ra-

ér té ke lé sé nek
 ha tár ide je

Le já rat 
idõ pont ja

Spe ci á lis elõ írások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]

157. 157 glu fo zi nát CAS-szám:
77182-82-2
CI PAC-szám:
437.007

am mó ni um-
(DL)-ho mo a la -
nin-4-il(me -
til)fosz fi nát

950 g/kg 2007. 10. 01. 2008. 04. 01. 2011. 09. 30. 2017. 09. 30. A. rész
Ki zá ró lag gyom ir tó szer ként való 
hasz ná la ta en ge dé lyez he tõ.

B. rész
Ami kor az en ge dé lye zõ ha tó ság
olyan ké rel met bí rál el, amely
arra irá nyul, hogy en ge dé lyez ze a 
glu fo zi ná tot tar tal ma zó nö vény -
vé dõ sze rek nek az al ma ül tet vé -
nye ken kí vü li fel hasz ná lá sát,
kü lö nös te kin tet tel a szer rel fog -
lal ko zók és a fo gyasz tók ter he lé -
sé re, kü lön fi gyel met kell
for dí ta nia a Tv. 14.  §-a (1) be -
kez dé sé nek c) pont já ra, va la mint
e ren de let 16.  §-a (1) be kez dé sé -
nek c)–e) pont ja i ban meg ha tá ro -
zott kri té ri u mok ra, és mi e lõtt
ilyen en ge délyt ad ki, meg kell
gyõ zõd nie róla, hogy az összes
szük sé ges adat és in for má ció ren -
del ke zés re áll.
A 6. szá mú mel lék let ben meg ha -
tá ro zott egy sé ges el vek meg va ló -
sí tá sa ér de ké ben figye lembe kell
ven ni a glu fo zi nát ról  szóló, az
Élel mi szer lánc- és Ál lat egész ség -
ügyi Ál lan dó Bi zott ság ál tal
2006. no vem ber 24-én vég le ge sí -
tett fe lül vizs gá la ti je len tés nek, és
kü lö nö sen an nak I. és II. füg ge lé -
ké nek a kö vet kez te té se it. Ezen
át fo gó ér té ke lés ben az en ge dé -
lye zõ ha tó ság nak kü lön fi gyel met 
kell for dí ta nia a kö vet ke zõk re:
– a szer rel fog lal ko zók, a dol go -

zók és a kö zel ben tar tóz ko dók
biz ton sá ga. Az en ge dé lye zés
fel té te lei kö zött szük ség sze -
rint óv in téz ke dé sek nek is sze -
re pel ni ük kell,
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[Sor -
szám

EU
Nr.

Ha tó anyag
 meg ne ve zé se

Azo no sí tó
 szá mok

IUPAC név Tisz ta ság(1) Ha tály ba lé pés
idõ pont ja

Az al kal ma zás
kez dõ idõ pont ja

A nö vény vé dõ
sze rek új ra-

ér té ke lé sé nek
 ha tár ide je

Le já rat 
idõ pont ja

Spe ci á lis elõ írások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]

– a ta laj víz szennye zõ dé sé nek
ve szé lye, ha a ha tó anya got ér -
zé keny ta laj- és/vagy ég haj la ti
adott sá gú te rü le te ken al kal -
maz zák,

– az em lõ sök, va la mint a nem
cél zott ízelt lá bú ak és nö vé -
nyek vé del me.

Az en ge dé lye zés fel té te lei kö zött
szük ség sze rint koc ká zat csök ken -
tõ in téz ke dé sek nek is szerepel -
niük kell.

158. 158 met ri bu zin CAS-szám:
21087-64-9
CI PAC-szám:
283

4-ami no-6-
terc-bu til-3-me -
til-tio-1,2,4-tri -
a zin-5(4H)-on

³910 g/kg 2007. 10. 01. 2008. 04. 01. 2011. 09. 30. 2017. 09. 30. A. rész
Ki zá ró lag gyom ir tó szer ként való 
hasz ná la ta en ge dé lyez he tõ.

B. rész
Ami kor az en ge dé lye zõ ha tó ság
olyan ké rel met bí rál el, amely
arra irá nyul, hogy en ge dé lyez ze a 
met ri bu zint tar tal ma zó nö vény vé -
dõ sze rek nek posz te mer gens, sze -
lek tív gyom ir tó sze rek ben,
bur go nyá ban való fel hasz ná lá sán
kí vü li al kal ma zá sát, kü lön fi gyel -
met kell for dí ta nia a Tv. 14.  §-a
(1) be kez dé sé nek c) pont já ra, va -
la mint e ren de let 16.  §-a (1) be -
kez dé sé nek c)–e) pont ja i ban
meg ha tá ro zott kri té ri u mok ra, és
mi e lõtt ilyen en ge délyt ad ki,
meg kell gyõ zõd nie róla, hogy az 
összes szük sé ges adat és in for má -
ció ren del ke zés re áll.
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[Sor -
szám

EU
Nr.

Ha tó anyag
 meg ne ve zé se

Azo no sí tó
 szá mok

IUPAC név Tisz ta ság(1) Ha tály ba lé pés
idõ pont ja

Az al kal ma zás
kez dõ idõ pont ja

A nö vény vé dõ
sze rek új ra-

ér té ke lé sé nek
 ha tár ide je

Le já rat 
idõ pont ja

Spe ci á lis elõ írások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]

A 6. szá mú mel lék let ben meg ha -
tá ro zott egy sé ges el vek ér vé nye -
sí té se ér de ké ben figye lembe kell
ven ni a met ri bu zin ról  szóló, az
Élel mi szer lánc- és Ál lat egész ség -
ügyi Ál lan dó Bi zott ság ál tal
2006. no vem ber 24-én vég le ge sí -
tett fe lül vizs gá la ti je len té sé nek és 
kü lö nö sen an nak I. és II. füg ge lé -
ké nek a kö vet kez te té se it.

Eb ben az át fo gó ér té ke lés ben az
en ge dé lye zõ ha tó ság nak:

– kü lön fi gyel met kell for dí ta nia
az al gák, a ví zi nö vé nyek,
a  kezelt te rü le ten kí vül talál -
ható nem cél zott ízelt lá bú ak
vé del mé re, és biz to sí ta nia kell, 
hogy adott eset ben az en ge dé -
lye zés fel té te lei kö zött koc ká -
zat csök ken tõ in téz ke dé sek is
sze re pel nek,

– kü lön fi gyel met kell for dí ta nia
a szer rel fog lal ko zók bizton -
ságára, és gon dos kod nia kell
ar ról, hogy a fel hasz ná lás fel -
té te lei kö zött sze re pel jen a
meg fe le lõ egyé ni védõfel -
szerelés hasz ná la ta.

1
0

7
4

8
M

 A
 G

 Y
 A

 R
   K

 Ö
 Z

 L
 Ö

 N
 Y

 2
0

0
7

/1
5

4
. szám



[Sor -
szám

EU
Nr.

Ha tó anyag
 meg ne ve zé se

Azo no sí tó
 szá mok

IUPAC név Tisz ta ság(1) Ha tály ba lé pés
idõ pont ja

Az al kal ma zás
kez dõ idõ pont ja

A nö vény vé dõ
sze rek új ra-

ér té ke lé sé nek
 ha tár ide je

Le já rat 
idõ pont ja

Spe ci á lis elõ írások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]

159. 159 fosz met CAS-szám:
732-11-6
CI PAC-szám:
318

O,O-di me til S-
ftá li mi do me til-
fosz for di ti o át;
N-(di me to xi-
fosz fin ti o il ti o -
me til)ftá li mid

³950 g/kg
Szennye zõ
anya gok:
– fosz met
oxon:
leg fel jebb 
0,8 g/kg
– izo fosz met:
leg fel jebb 
0,4 g/kg

2007. 10. 01. 2008. 04. 01. 2011. 09. 30. 2017. 09. 30. A. rész
Ki zá ró lag ro var ölõ vagy at ka ölõ
szer ként hasz nál ha tó.

B. rész
A 6. szá mú mel lék let ben meg ha -
tá ro zott egy sé ges el vek ér vé nye -
sí té se ér de ké ben figye lembe kell
ven ni a fosz met rõl  szóló, az Élel -
mi szer lánc- és Ál lat egész ség ügyi 
Ál lan dó Bi zott ság ál tal 2006. no -
vem ber 24-én vég le ge sí tett fe lül -
vizs gá la ti je len té sé nek és
kü lö nö sen an nak I. és II. füg ge lé -
ké nek a kö vet kez te té se it. Eb ben
az át fo gó ér té ke lés ben az en ge dé -
lye zõ ha tó ság nak:

– kü lön fi gyel met kell for dí ta nia
a ma da rak, az em lõ sök, a vízi
szer ve ze tek, a mé hek és a nem
cél zott ízelt lá bú ak vé del mé re.
Az en ge dé lye zés fel té te lei kö -
zött szük ség sze rint koc ká zat -
csök ken tõ in téz ke dé sek nek
– pél dá ul puf fer zó nák ki ala kí -
tá sá nak és a fel szí ni vi zek be
ke rü lõ le fo lyó és át szi vár gó
esõ víz mennyi ség csök ken té sé -
nek – is sze re pel ni ük kell,

– kü lön fi gyel met kell for dí ta nia
a szer rel fog lal ko zók biz ton sá -
gá ra, és gon dos kod nia kell ar -
ról, hogy a fel hasz ná lás
fel té te lei kö zött sze re pel jen a
meg fe le lõ egyé ni, il let ve lég -
zés vé dõ vé dõ fel sze re lés al kal -
ma zá sa.
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160. 160 pro pa mo karb CAS-szám:
24579-73-5
CI PAC-szám:
399

pro pil-3-(di me -
ti la mi no)pro -
pil-kar ba mát

³920 g/kg 2007. 10. 01. 2008. 04. 01. 2011. 09. 30. 2017. 09. 30. A. rész
Fel hasz ná lá sa csak gom ba ölõ
szer ként  en ge dé lyez he tõ.

B. rész
Ami kor az en ge dé lye zõ ha tó ság
olyan ké rel met bí rál el, amely
arra irá nyul, hogy en ge dé lyez ze a 
pro pa mo kar bot tar tal ma zó nö -
vény vé dõ sze rek nek lomb ke ze -
lés ként tör té nõ al kal ma zá son
kí vü li fel hasz ná lá sát, te kin tet tel a 
dol go zók ter he lé sé re, kü lön fi -
gyel met kell for dí ta nia a Tv.
14.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont -
já ra, va la mint e ren de let 16.  §-a
(1) be kez dé sé nek c)–e) pont ja i -
ban meg ha tá ro zott kri té ri u mok ra, 
és mi e lõtt ilyen en ge délyt ad ki,
meg kell gyõ zõd nie róla, hogy az 
összes szük sé ges adat és in for má -
ció ren del ke zés re áll.

A 6. szá mú mel lék let ben meg ha -
tá ro zott egy sé ges el vek ér vé nye -
sí té se ér de ké ben figye lembe kell
ven ni a pro pa mo karb ról  szóló, az 
Élel mi szer lánc- és Ál lat egész ség -
ügyi Ál lan dó Bi zott ság ál tal
2006. no vem ber 24-én vég le ge sí -
tett fe lül vizs gá la ti je len té sé nek és 
kü lö nö sen an nak I. és II. füg ge lé -
ké nek a kö vet kez te té se it. Ezen
át fo gó ér té ke lés ben az en ge dé -
lye zõ ha tó ság nak kü lön fi gyel met 
kell for dí ta nia a kö vet ke zõk re:
– a szer rel fog lal ko zók és a dol -

go zók biz ton sá ga. Az en ge dé -
lye zés fel té te lei kö zött szük ség 
sze rint óv in téz ke dé sek nek is
sze re pel ni ük kell,
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– ta laj ma rad vá nyok el szál lí tá sa
ve tés for gó vagy a kö vet ke zõ
nö vény kul tú rák  miatt,

– a fel szí ni vi zek és a ta laj víz
vé del me ve szé lyez te tett öve ze -
tek ben,

– ma da rak, em lõ sök és vízi szer -
ve ze tek vé del me. Az en ge dé -
lye zés fel té te lei kö zött szük ség 
sze rint koc ká zat csök ken tõ in -
téz ke dé sek nek is sze re pel ni ük
kell.”
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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

A Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok Köz pon ti Hi va ta la a 35/2000. (XI. 30.) BM ren de let 73. §
(1)  bekezdése alap ján – az ed dig köz zé tet te ken kí vül – az aláb bi el ve szett, meg sem mi sült gép jár mû törzs köny vek sor szá -
mát te szi köz zé:

10752 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/154. szám

493647G
525767G
806650B
107034G
777274G
579877E
412301D
222276H
510248C
645530D
977515G
070941E
770026D
324911B
713928F
837444C
665811G
965153A
946804B
802012F
830118C
036986E
045795G
210717E
485929C
508073C
476702D
858600D
350723E
813229D
079328D
462586B
770589F
316600A

123750A
496653C
107874H
766880C
230604E
615839B
874054C
829424F
618497B
631649D
949911D
061233A
902863E
504690C
593208A
641412G
261901G
803296G
274490E
960806B
738212G
379330G
047051H
865721D
820214F
494114F
272339G
541224D
648992C
802054G
981451F
090505D
561969G
280674A

815639B
641525G
939427C
775103D
048210F
840465B
551315C
465791G
761017B
828717B
167095A
043305B
356575H
099903E
051830D
135617C
047294B
237467H
213215H
544696E
398676G
779886D
873439F
621387B
362172G
207551G
745101G
310813E
817034B
746003D
195586C
310173D
808374A
947177D

783621F
109099D
328653D
840712G
108225C
493690E
607598F
008074G
233456G
531228D
670642F
150037B
320123H
771491D
973430C
880802F
726340E
218760C
157348B
922860E
445136C
088904C
967502G
060800E
213127B
701744C
327942H
603602A
019645F
823430G
963149A
270013B
737045A
394431E

118257E
241530A
912261F
226378B
827095E
122764D
509714H
122757B
271768E
998661G
689936E
306049D
441518C
294720C
774272F
541810G
616302B
610569D
775279F
579281C
181856F
174682C
356052C
691765A
328056H
749706F
058209A
365001A
942087F
164146B
208272D
066113C
446411D
180836A

438792B
330016B
616040E
923343D
946289D
250123A
162671G
719127C
945118D
114521F
724639G
431521D
816659E
620774B
169390G
540827E
136182E
724178E
982147C
241725H
933753D
366546C
409755E
902508E
135603H
397167D
189077B
077233D
746264E
167065F
554854G
035197H
147881E
365739D

702223F
369848B
049212D
884055B
898249A
996044B
969858F
105271D
607221B
243060H
928059F
058904A
307639B
003705E
647656B
716984B
292503H
925095G
977376C
539578G
261878B
428451F
344038D
181595A
766946D
356825A
032623D
794692G
062913D
475765A
755746C

782226E
287663D
973515E
326286H
092806H
848543G
973577E
020089E
471290F
878922B
358630E
206782A
099392B
274204A
499179G
356965A
653885D
362601F
585838C
732060G
757896F
721572F
698867F
250315F
321385G
465359B
645006G
793829C
173629C
815607D
100538H
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Ál lás pá lyá za tok

A Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok Köz -
ponti Hi va ta lá nak el nö ke pá lyá za tot hir det az Igaz ga tás -
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A Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok Köz -
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Személyi rész

SZEMÉLYÜGYI HÍREK

Az Igazságügyi és Rendészeti

Minisztérium személyügyi hírei

Kinevezések

A köztársasági elnök

dr. Kondorosi Ferenc igazságügyi és rendészeti minisz-
tériumi államtitkárt e tisztségébõl 2007. szeptember 30-ai
hatállyal

felmentette,

Juhász Gábort az Igazságügyi és Rendészeti Minisz-
térium államtitkárává 2007. október 1-jei hatállyal

kinevezte.

Az államtitkár

Darázsdi Zsuzsanna budapesti lakost az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztérium Államtitkári Titkárságára hatá-
rozatlan idõre fõtanácsosnak

kinevezte.

Az igazságügyi és rendészeti miniszter

Horváth Attila Ferenc rendõr alezredest, az Igazságügyi
és Rendészeti Minisztérium Rendészeti és Felügyeleti El-
lenõrzési fõosztály Rendészeti osztályára kiemelt fõrefe-
rensnek

berendelte,

dr. Besenyei Gábor rendõr alezredest, az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztérium Rendészeti Felügyeleti és Ellen-
õrzési fõosztály Rendészeti osztályán fõosztályvezetõ-
helyettesi feladatok ellátásával fõosztályvezetõ-helyet-
tesnek,

Darázsdi Zsuzsanna budapesti lakost, az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztérium Államtitkári Titkárságán titkár-
ságvezetõi feladatok ellátásával fõosztályvezetõ-helyet-
tesnek

megbízta,

dr. Rajmon Balázs igazságügyi és rendészeti miniszté-
riumi fõosztályvezetõ-helyettes fõosztályvezetõ-helyet-
tesi megbízását

visszavonta,

és egyidejûleg az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
Büntetõjogi Kodifikációs fõosztályán fõosztály-vezetõi
feladatok ellátásával fõosztályvezetõnek

megbízta.

A kabinetfõnök

Oláh Éva igazságügyi és rendészeti minisztériumi fõ-
elõadót, az Igazságügyi Kodifikációs és Szolgáltatási fõ-
osztályról a Miniszteri Kabinet Miniszteri Titkárságára

áthelyezte,

Kasos-Seres Katalin igazságügyi és rendészeti minisz-
tériumi elõadót, az Igazságügyi és Rendészeti Minisz-
térium Miniszteri Kabinet Cégszolgálatán vezetõ-taná-
csosnak

átsorolta.

A civilisztikai és igazságügyi szakállamtitkár

dr. Dani Beáta budapesti lakost, az Igazságügyi és Ren-
dészeti Minisztérium Civilisztikai és Gazdasági Kodifiká-
ciós fõosztály Civilisztikai és Gazdasági Kodifikációs
osztályára határozott idõre próbaidõ kikötésével taná-
csosnak,

dr. Gáll Tamás pécsi lakost, az Igazságügyi és Rendé-
szeti Minisztérium Polgári Jogi Kodifikációs és Nemzet-
közi Magánjogi fõosztály Polgári Jogi Kodifikációs osztá-
lyára határozatlan idõre próbaidõ kikötésével tanácsosnak,

dr. Jójárt Eszter budapesti lakost, az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztérium Polgári Jogi Kodifikációs és
Nemzetközi Magánjogi fõosztály Polgári Jogi Kodifiká-
ciós osztályára határozatlan idõre próbaidõ kikötésével fo-
galmazónak,

dr. Nadrai Géza Imre budapesti lakost, az Igazságügyi
és Rendészeti Minisztérium Civilisztikai és Gazdasági
Kodifikációs fõosztály Civilisztikai és Gazdasági Kodifi-
kációs osztályára határozott idõre próbaidõ kikötésével fõ-
tanácsosnak

kinevezte.

Az európai uniós és büntetõjogi szakállamtitkár

dr. Bencze András nagykanizsai lakost az Igazságügyi
és Rendészeti Minisztérium Nemzetközi Büntetõjogi fõ-
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osztály Nemzetközi Büntetõjogi és Rendészeti Együttmû-
ködési osztályára határozott idõre próbaidõ kikötésével fo-
galmazónak,

dr. Süle Zoltán nagykanizsai lakost, az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztérium Nemzetközi Büntetõjogi fõosz-
tály Strasbourgi Bírósági Képviseleti osztályára határozott
idõre próbaidõ kikötésével fogalmazónak

kinevezte.

A közjogi szakállamtitkár

dr. Nagy Andrea jászdózsai lakost, az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztérium Alkotmányjogi fõosztály Alkot-
mányjogi Kodifikációs osztályára határozatlan idõre fo-
galmazónak

kinevezte.

Közszolgálatijogviszony-megszûnések

Közszolgálati jogviszonya megszûnt végleges közigaz-
gatási áthelyezéssel

dr. Oros Paulina igazságügyi és rendészeti minisztériu-
mi titkárságvezetõnek, fõosztályvezetõ-helyettesnek,

Papp Lászlóné igazságügyi és rendészeti minisztériumi
ügykezelõnek,

Pásztorné Kerekes Éva igazságügyi és rendészeti mi-
nisztériumi vezetõ-fõtanácsosnak,

Simonyik Lászlóné igazságügyi és rendészeti miniszté-
riumi fõmunkatársnak,

közös megegyezéssel

dr. Gyurcsik Nóra igazságügyi és rendészeti miniszté-
riumi tanácsosnak,

Kenyeres-Kiss Dóra igazságügyi és rendészeti minisz-
tériumi tanácsosnak,

Nagy Judit igazságügyi és rendészeti minisztériumi ta-
nácsosnak,

dr. Nagy Zsuzsanna igazságügyi és rendészeti miniszté-
riumi tanácsosnak,

dr. Szabó Péter igazságügyi és rendészeti minisztériumi
tanácsosnak,

berendelés megszüntetésével

dr. Balogh János rendõr õrnagynak,
Cseke Ferenc rendõr alezredesnek,
Kormos János rendõr alezredesnek,

felmentéssel

dr. Kovács Zoltán igazságügyi és rendészeti miniszté-
riumi vezetõ-fõtanácsosnak.

ÁLLÁSPÁLYÁZATOK

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatalának elnöke

pályázatot hirdet
az Igazgatásfejlesztési és Rendszerigazgatási fõosztály

Rendszerigazgatási osztály
szervezõ 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 az Igazgatásfejlesztési és Rendszer-
igazgatási fõosztály Rendszerigazgatási osztálya szervezõ
ügyintézõi munkakörének betöltésére az alábbi feltéte-
lekkel:

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

(II. 3.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 1. pontjában megje-
lölt mérnökinformatikus szakképzettség megléte,

– minimum 3 éves közigazgatási gyakorlat.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási szakvizsga megléte,
– Oracle adatbázis-kezelõi gyakorlat,
– üzemeltetõi tapasztalat.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– végzettséget igazoló dokumentumok 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.
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Az Igazgatásfejlesztési és Rendszerigazgatási fõosztály
Rendszerigazgatási osztálya szervezõ ügyintézõjének fel-
adatkörét képezi:

– az informatikai rendszerek létrehozásához kapcsoló-
dó feladatok végrehajtása, valamint a Hivatal számítás-
technikai eszközein megvalósítandó, és már üzemelõ in-
formatikai rendszerek mûködtetésének támogatása,

– a szakterületét érintõ informatikai (hazai és külföldi)
és egyéb felhasználói igényekbõl fakadó újdonságok nyo-
mon követése, és a már meglévõ, vagy kialakítandó alkal-
mazások vonatkozásában azok beépítésére, illetve alkal-
mazására vonatkozóan a szükséges javaslatok megtétele,

– a rendszerfejlesztési, rendszerszervezési, teszte-
lés-üzembeállítási feladatok támogatása, továbbá a szakte-
rületéhez kapcsolódó alkalmazások vonatkozásában a do-
kumentálási, illetve szükség szerinti oktatási feladatok el-
látása,

– a projektszervezetben megvalósuló fejlesztésekben
való részvétel. A felhasználói kézikönyvek, illetve segéd-
letek összeállítása, biztosítva a fejlesztések eredménye-
ként létrehozott új alkalmazások használatbavételét.

A foglalkoztatás körülményei, illetmény és juttatások:
A szervezõ ügyintézõ jogállására, illetményére és jutta-

tásaira a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. tv. (Ktv.), valamint a Közigazgatási és Elektro-
nikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Közszolgá-
lati szabályzatában foglaltak az irányadóak. A kinevezés
– 6 hónap próbaidõ kikötésével – határozatlan idõre szól.

A pályázat benyújtása:
A pályázatot elektronikus úton a szemelyzeti.foosz-

taly@mail.ahiv.hu e-mail címre és postán a Közigazgatási
és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Sze-
mélyzeti és Munkaügyi fõosztályának – 1450 Budapest,
Pf. 81 – címezve lehet benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje:

2007. december 4.

A pályázatot kísérõ levélben kérjük feltüntetni: „Rend-
szerigazgatási osztály szervezõ 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. decem-
ber 14.

Az állás betöltésének várható idõpontja legkorábban
várhatóan: 2007. december 15.

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

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatalának elnöke

pályázatot hirdet
az Informatikai Szolgáltatási fõosztály

Központi Diszpécseri osztálya
rendszergazda 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 az Informatikai Szolgáltatási fõosztály
Központi Diszpécseri osztálya rendszergazda ügyintézõi
munkakörének betöltésére az alábbi feltételekkel:

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

(II. 3.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 1. pontjában az ügy-
intézõ II-es besorolási osztályra vonatkozóan megjelölt
középfokú állami iskolai végzettségek valamelyikének
megléte.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási alapvizsga megléte,
– szövegszerkesztõ, táblázatkezelõ programok felhasz-

náló színtû ismerete,
– angol nyelv alapszintû ismerete,
– Windows XP operációs rendszer üzemeltetõi szintû

ismerete,
– telefonos ügyfélszolgálaton szerzett gyakorlat,
– közigazgatás területén eltöltött gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– végzettséget igazoló dokumentumok 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,
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= a kinevezést megelõzõ egészségügyi alkalmas-
ságát igazoló üzemorvosi vizsgálatnak aláveti
magát,

= a pályázatát az elbírálásban részt vevõ személyek
megismerjék.

Az Informatikai Szolgáltatási fõosztály Központi Disz-
pécseri osztálya rendszergazda feladatkörét képezi:

– az okmányirodai informatikai rendszerek üzemelteté-
sének biztosítása érdekében elsõdleges help desk felada-
tok ellátása,

– a beérkezõ problémák kategorizálása és a megfelelõ
szakértõk felé történõ továbbítása,

– az okmányirodai infrastruktúra üzemeltetési felada-
tainak menedzselése.

A foglalkoztatás körülményei, illetmény és juttatások:
A rendszergazda ügyintézõ jogállására, illetményére és

juttatásaira a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. tv. (Ktv.), valamint a Közigazgatási és Elektro-
nikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Közszolgá-
lati szabályzatában foglaltak az irányadóak. A kinevezés
– 6 hónap próbaidõ kikötésével – határozatlan idõre szól.

A pályázat benyújtása:
A pályázatot elektronikus úton a szemelyzeti.foosz-

taly@mail.ahiv.hu e-mail címre és postán a Közigazgatási
és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Sze-
mélyzeti és Munkaügyi fõosztályának – 1450 Budapest,
Pf. 81 – címezve lehet benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje:

2007. december 4.

A pályázatot kísérõ levélben kérjük feltüntetni: „Infor-
matikai Szolgáltatási fõosztály Központi Diszpécseri osz-
tálya rendszergazda 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. decem-
ber 14.

Az állás betöltésének várható idõpontja legkorábban
várhatóan: 2007. december 15.

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

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatalának elnöke

pályázatot hirdet
a Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hatóság

Spektrumgazdálkodási és NATO-osztálya
mérnök munkakörének betöltésére

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatalának elnöke a köztisztviselõk jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) 10. § (1) bekezdése
alapján pályázatot ír ki a Kormányzati Frekvenciagazdál-
kodási Hatóság Spektrumgazdálkodási és NATO-osztálya
mérnöki munkakörének betöltésére.

A pályázat feltételei:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.

(II. 3.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 51. pontjában az
ügyintézõ I-es besorolási osztályra vonatkozóan megjelölt
felsõfokú állami iskolai végzettségek valamelyikének
megléte,

– angol nyelvbõl államilag elismert középfokú „C” tí-
pusú nyelvvizsga,

– felhasználói jártasság számítógépes szövegszerkesz-
tésben.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási alapvizsga, vagy annak megfelelõ is-

kolai végzettségek megléte,
– közigazgatási szakvizsga, vagy annak megfelelõ jogi

szakvizsga, tudományos fokozat megléte,
– felhasználói jártasság számítógépes prezentációk ké-

szítésében, táblázat-, illetõleg adatbázis-kezelésben,
– német- vagy francianyelv-ismeret,
– a hírközlési (informatikai) ágazatban, a közigazga-

tásban, illetõleg a nemzetközi kapcsolatok terén szerzett
tapasztalat.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– végzettséget igazoló dokumentumok fénymásolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy:

= a fontos és bizalmas munkakörökre a nemzetbiz-
tonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. tör-
vény 3. számú mellékletében elõírt, az állami élet
és a nemzetgazdaság jogszerû mûködéséhez szük-
séges biztonsági feltételeknek megfelelést tisztázó
„B” típusú ellenõrzésnek aláveti magát,

= az állás betöltésénél összeférhetetlenséget ered-
ményezõ körülmény nem áll fenn, illetve azokat a
kinevezése idõpontjáig megszünteti,
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= a Ktv. 22/A. § (8) bekezdés e) pontjában elõírt va-
gyonnyilatkozati kötelezettségének eleget tesz,

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

A Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hatóság
Spektrumgazdálkodási és NATO-osztály mérnök-ügyin-
tézõjének feladatkörét képezi:

– javaslatok elõkészítése a frekvenciasávok nemzeti
felosztása, a nem polgári célú frekvenciagazdálkodásra
vonatkozó egyes jogszabályok, frekvenciatervek, illetve
megállapodások szakmai tervezeteire;

– a rádiótávközlés nemzetközi szabályozásának figye-
lemmel kísérése;

– közremûködés nemzeti állásfoglalások kidolgozásá-
ban a nemzetközi szervezetek – ITU, CEPT, NATO, EU –
illetékes szervei számára;

– esetenként a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás
képviselete a fenti szervezetek munkájában.

A foglalkoztatás körülményei, illetmény és juttatások:
A mérnök-ügyintézõ jogállására, illetményére és jutta-

tásaira 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.

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. november 27.

A pályázatot kísérõ levélben kérjük feltüntetni: „Kor-
mányzati Frekvenciagazdálkodási Hatóság Spektrumgaz-
dálkodási és NATO-osztály mérnök-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. decem-
ber 11.

Az állás betöltésének várható idõpontja legkorábban:
2008. január 1.

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

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatalának elnöke

pályázatot hirdet
a Bûnügyi Nyilvántartó Hatóság

Hatósági és Koordinációs osztálya
jogász/igazgatásszervezõ 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 Bûnügyi Nyilvántartó Hatóság Ható-
sági és Koordinációs osztálya jogász/igazgatásszervezõ
ügyintézõi munkakörének betöltésére.

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

(II. 3.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 60. pontjában meg-
jelölt jogász szakképzettség vagy fõiskolai szintû igazga-
tásszervezõi szakképzettség valamelyikének megléte,

– angol nyelv társalgási szintû ismerete.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási szakvizsga, vagy annak megfelelõ jogi

szakvizsga megléte,
– német vagy francia nyelv legalább egyikének közép-

fokú, társalgási szintû ismerete,
– szövegszerkesztõ, táblázatkezelõ számítástechnikai

programok felhasználói szintû ismerete.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– végzettséget igazoló dokumentumok 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 Ktv. 22/A. §-ában elõírt vagyonnyilatkozati kö-
telezettségének eleget tesz,

2007/46. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2979



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

= a pályázatát az elbírálásban részt vevõ személyek
megismerjék.

A Bûnügyi Nyilvántartó Hatóság Hatósági és Koordiná-
ciós osztálya jogász/igazgatásszervezõ ügyintézõjének
feladatkörét képezi:

– az adatigénylésre jogosult szervek részére a bûnügyi
nyilvántartásból történõ adatszolgáltatás,

– a hatósági intézkedések elõkészítése, végrehajtásá-
nak koordinálása,

– közremûködés a költségmentesség engedélyezése
iránti kérelmek elbírálásában,

– a bûnügyi nyilvántartást érintõ jogszabálytervezetek
véleményezése, szakmai tájékoztató anyagok összeállítása
az adatközlõ szervek részére.

A foglalkoztatás körülményei, illetmény és juttatások:
A jogász/igazgatásszervezõ ügyintézõ jogállására, illet-

ményére és juttatásaira a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. tv. (Ktv.), valamint a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Köz-
szolgálati szabályzatában foglaltak az irányadóak. A kine-
vezés – 6 hónap próbaidõ kikötésével – határozatlan idõre
szól.

A pályázat benyújtása:
A pályázatot elektronikus úton a szemelyzeti.foosz-

taly@mail.ahiv.hu e-mail címre és postán a Közigazgatási
és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Sze-
mélyzeti és Munkaügyi fõosztályának – 1450 Budapest,
Pf. 81 – címezve lehet benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje:

2007. november 27.

A pályázatot kísérõ levélben kérjük feltüntetni: „Ható-
sági és Koordinációs osztály jogász/igazgatásszervezõ 2.
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. decem-
ber 11.

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

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

A Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság
ÖTM–IRM Szolgáltatási fõosztálya

pályázatot ír ki
informatikusi munkakör betöltésére

Feladat:
– informatikai raktár kezelése (készletek bevételezése

és kiadása, leltározás),
– informatikai problémák rendezése, gyorssegélyszol-

gálat ellátása, hibajavítás,
– tanácsadás office programra vonatkozóan.

Pályázati feltételek:
– középfokú informatikai végzettség,
– raktárkezelési ismeret elõnyt jelent,
– help-desk területen szerzett gyakorlat,
– terhelhetõség, jó problémamegoldó képesség, preci-

zitás.

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 boríté-
kon kérjük tüntesse fel: „Pályázat informatikusi munka-
körre”.

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.
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A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
(1014 Budapest, Táncsics u. 1.)

pályázatot hirdet
a Gazdasági Igazgatóságon

pénzügyi ügyintézõ álláshely betöltésére

Feladatok: kimenõ számlák kontírozása és elkészítése,
bejövõ szállítói számlák érkeztetése, kontírozást követõen
utalványrendelet kiállítása, továbbítása teljesítésigazolás
végett. Fizetési felszólítások, egyenlegközlõk kezelése.
Általános közüzemi számlák, és üzemeltetési kiadások fi-
gyelemmel kísérése.

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

(II. 3) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti 67. költségve-
tési feladatkörnél II. besorolási osztályban meghatározott
középiskolai végzettség és OKJ szerinti mérlegképes
könyvelõi szakképesítés,

– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljá-
rásban részt vevõk megismerhetik.

A pályázathoz csatolni kell:
– személyi adatokat is tartalmazó részletes szakmai ön-

életrajzot,
– a képesítéseit igazoló okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a nyilatkozatot.

Elõnyt jelent:
– szakmai gyakorlat,
– Word, Excel felhasználói szintû ismerete.

Az álláshely betölthetõ: 2008. január 15. napjától.
A közszolgálati jogviszony határozatlan idõre létesül.
Illetmény és az egyéb juttatások: a köztisztviselõk jog-

állásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint.

A pályázat benyújtásának határideje:

2007. december 17.

A beérkezett önéletrajzok alapján kiválasztott jelentke-
zõket a bírálóbizottság személyesen is meghallgatja,
amelynek várható idõpontja: 2007. december második
fele.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot
zárt borítékban, személyesen, vagy postai úton kell be-
nyújtani a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, Humánerõ-
forrás-gazdálkodási fõosztályon (1014 Budapest, Táncsics
Mihály u. 1. II. em. 202-ben).

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. január 15.
A pályázattal kapcsolatosan további információt ad a

Humánerõforrás-gazdálkodási fõosztály a 225-4876-os és
a 225-4979-es telefonszámon.

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
(1014 Budapest, Táncsics u. 1.)

pályázatot hirdet
a Filmiroda Igazgatóságon betöltendõ

nyilvántartási referens álláshely betöltésére

Feladatkör:
A nyilvántartási referens ellátja a Filmiroda Igazgatóság

közhiteles filmszakmai nyilvántartásaihoz kapcsolódó sta-
tisztikai feladatokat, a hatósági feladatokhoz kapcsolódó
adatgyûjtést és adatszolgáltatást, valamint elvégzi a Film-
iroda egyéb filmszakmai feladataihoz kapcsolódó hazai és
nemzetközi adatszolgáltatást. Közremûködik a Filmiroda
nyilvántartási rendszerének a fejlesztésében és mûködteté-
sében, illetve az éves szakmai beszámoló elkészítésében.

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

(II. 3) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti 116. Statiszti-
kai információs adatszolgáltató feladatkörnél I. besorolási
osztályban meghatározott egyetemi vagy fõiskolai szintû
közgazdasági végzettség, vagy egyetemi szintû társada-
lomtudományi, vagy bölcsészettudományi, vagy jogász
végzettség, vagy egyetemi szintû mûszaki felsõoktatásban
szerzett szakképzettség, vagy fõiskolai szintû igazgatás-
szervezõ végzettség,

– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljá-
rásban részt vevõk megismerhetik.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– legalább középfokú statisztikai végzettség vagy kö-

zépfokú számítástechnikai szakképesítés, illetve a statisz-
tikai adatgyûjtés, adatszolgáltatás terén szerzett gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
– személyi adatokat is tartalmazó részletes szakmai ön-

életrajzot,
– a képesítést igazoló okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázati feltételekben feltüntetett nyilatkozatot.

Az álláshely betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen
azonnal.

A közszolgálati jogviszony határozatlan idõre létesül.

2007/46. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2981



Illetmény és az egyéb juttatások: a köztisztviselõk jog-
állásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Magyar Közlöny
Hivatalos Értesítõjében való megjelenést követõ 15. nap.

A beérkezett önéletrajzok alapján kiválasztott jelent-
kezõket a bírálóbizottság személyesen is meghallgatja,
amelynek várható idõpontja: 2007. december közepe.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot
zárt borítékban, személyesen, vagy postai úton kell be-
nyújtani a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, Humánerõ-
forrás-gazdálkodási fõosztályon (1014 Budapest, Táncsics
Mihály u. 1. II. em. 202-ben). A borítékon kérjük feltün-
tetni: „Filmiroda Igazgatóság, nyilvántartási referens pá-
lyázat”.

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

A pályázattal kapcsolatosan további információt ad a
Humánerõforrás-gazdálkodási fõosztály a 225-4876-os és
a 225-4979-es telefonszámon, illetve a Filmiroda Igazga-
tóság a 327-0220-as telefonszámon.

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
(1014 Budapest, Táncsics u. 1.)

pályázatot hirdet
a Mûtárgyfelügyeleti Irodán

mûtárgyfelügyelõ álláshely betöltésére

Feladatok: kulturális javak védettségével, kiviteli enge-
délyezésével kapcsolódó jogellenes cselekmények elleni
fellépés (ágazati) hatósági feladataival kapcsolatos fel-
adatkörök ellátása, továbbá kiemelt jogi, illetve hatósági
ügyek intézése.

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

(II. 3) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti 96. Kulturális
Igazgatási feladatkörnek megfelelõ jogász vagy igazgatás-
szervezõ, valamint emellett egyetemi szintû bölcsészettu-
dományi (mûvészettörténész, könyvtáros, levéltáros, nép-
rajzos, muzeológus történész) szakképzettség, egyetemi
vagy fõiskolai szintû restaurátor szakképzettség,

– szakmai gyakorlat,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljá-

rásban részt vevõk megismerhetik.

A pályázathoz csatolni kell:
– személyi adatokat is tartalmazó részletes szakmai ön-

életrajzot,
– a képesítést igazoló okiratok másolatát,

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázati feltételekben feltüntetett nyilatkozatot.

Az álláshely betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen
azonnal.

A közszolgálati jogviszony határozott idõre létesül tar-
tósan távollévõ köztisztviselõ helyettesítésére a gyes idõ-
tartamáig.

Illetmény és az egyéb juttatások: a köztisztviselõk jog-
állásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Magyar Közlöny
Hivatalos Értesítõjében való megjelenést követõ 15. nap.

A beérkezett önéletrajzok alapján kiválasztott jelent-
kezõket a bírálóbizottság személyesen is meghallgatja,
amelynek várható idõpontja: 2007. december eleje.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot
zárt borítékban, személyesen, vagy postai úton kell be-
nyújtani a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, Humánerõ-
forrás-gazdálkodási fõosztályon (1014 Budapest, Táncsics
Mihály u. 1. II. em. 202-ben).

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

A pályázattal kapcsolatosan további információt ad a
Humánerõforrás-gazdálkodási fõosztály a 225-4876-os és
a 225-4979-es telefonszámon, illetve a Mûtárgyfelügyeleti
Iroda a 224-5986-os telefonszámon.

Sormás Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot ír ki
a Sormási Polgármesteri Hivatal

jegyzõi állásának betöltésére

Az állás betölthetõ a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bekezdése alapján, a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
10. §-a alapján.

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

tori képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– a Ktv. szervi hatálya alá tartozó szerveknél szerzett

legalább 2 éves szakmai gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése a

Ktv. 7. § (7) bekezdés szerint.

Elõnyt jelent:
– további szakképesítés (anyakönyvi szakvizsga),
– legalább 2 éves vezetõi gyakorlat.
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A pályázatnak tartalmazni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a képesítést tanúsító okiratok fénymásolatát (eredeti

okiratokat a pályázó a személyes meghívásakor köteles
bemutatni),

– rövid szakmai elképzelést a polgármesteri hivatal ve-
zetésével kapcsolatban,

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

– nyilatkozatot az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi köte-
lezettség teljesítésének – kinevezés esetén történõ – válla-
lásáról,

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A kinevezés és az illetmény megállapítása a köztisztvi-
selõk jogállásáról szóló törvény szerint történik.

A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Érte-
sítõben való megjelenéstõl számított 10 napon belül.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtásra elõírt
határidõt követõ elsõ képviselõ-testületi ülés.

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

A kinevezés 6 órás részmunkaidõben, határozatlan idõ-
re szól, 6 hónapos próbaidõ kikötésével. A munkakör – a
pályázat elnyerése esetén – 2008. január 1. napjától tölt-
hetõ be.

A pályázatot Póczai Zoltán, Sormás község polgármes-
teréhez kell benyújtani személyesen, vagy postai úton zárt
borítékban. Cím: 8881 Sormás, Fõ út 1., tel.: (93) 375-243.

A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat jegyzõi mun-
kakörre”.

A képviselõ-testület jogosult a pályázatot érvénytelen-
nek nyilvánítani.

A pályázat elbírálását követõen 8 napon belül a pályáza-
tok egyidejû visszaküldésével minden pályázó írásbeli ér-
tesítést kap.

Tiszavasvári Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
polgármesteri hivatala

jegyzõi álláshelyének betöltésére

Ellátandó feladatok: a képviselõ-testület hivatalának
vezetése és a más jogszabályok által meghatározott jegy-
zõi hatáskörök gyakorlása.

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási mene-
dzser szakképesítés és

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Orszá-
gos Közigazgatási Vizsgabizottság (a továbbiakban:
OKV) elnöksége által a teljeskörûen közigazgatási jelle-
gûnek minõsített tudományos fokozat alapján adott mente-
sítés [vagy a Ktv. 8. § (4) bekezdése szerint a képvise-
lõ-testület közigazgatási szakvizsgával nem rendelkezõ
pályázót is kinevezhet, feltéve, hogy a kinevezéstõl számí-
tott egy éven belül a jogi vagy közigazgatási szakvizsgát,
vagy a szakvizsga alól az OKV elnöksége által a teljeskö-
rûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fo-
kozat alapján adott mentesítést megszerzi],

– legalább ötéves közigazgatási gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet.

Elõnyt jelent:
– vezetõi gyakorlat.

Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. tv. alapján.

A kinevezés határozatlan idõtartamra szól.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a jegyzõi munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai

és vezetési programot,
– végzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok

hiteles másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy – a pályázatával kapcsolat-

ban – a testületi ülés keretében kívánja-e a zárt ülés
megtartását.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhí-
vás Hivatalos Értesítõben történõ megjelenésétõl számí-
tott 30. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázatbenyúj-
tási határidõ lejártát követõ legközelebbi képviselõ-testü-
leti ülésen.

Az állás betöltésének idõpontja: a pályázat elbírálását
követõ hó 1. napja.

A pályázatokat írásban, 2 példányban, Tiszavasvári vá-
ros polgármesterénél lehet személyesen vagy postai úton
benyújtani Tiszavasvári Város Képviselõ-testületének cí-
mezve (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.).

A pályázati kiírással kapcsolatban bõvebb információt
ad Rácz Mónika kabinetosztály-vezetõ, tel.: (42) 520-500,
e-mail: racz.monika@tiszavasvari.hu.
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A Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság
Fõigazgatói titkársága

pályázatot ír ki
személyi titkár munkakörbe

Fõbb feladatai:
– közremûködik a fõigazgató munkájának szervezésé-

vel kapcsolatos feladatok ellátásában, a fõigazgató és a Hi-
vatal közötti munkakapcsolatok koordinálásában,

– gondoskodik a fõigazgató által tartandó tárgyalások
szakmai elõkészítésérõl,

– számon tartja a fõigazgató által véleményezésre, elõ-
terjesztésre vagy végrehajtásra kiadott feladatokat, ellen-
õrzi azok végrehajtását, a kijelölt felelõsöktõl tájékoztatást
kér,

– szervezi a vezetõi értekezleteket. Emlékeztetõt ké-
szít, nyomon követi az ott hozott döntések, fõigazgató-uta-
sítások végrehajtását,

– koordinálja a fõigazgató hivatalos programját, közre-
mûködik elõkészítésükben, lebonyolításukban, figyelem-
mel kíséri a megvalósításhoz szükséges feltételek biztosí-
tását,

– ellátja a KSZF honlapjával kapcsolatos szervezési,
tervezési, kapcsolattartási, adminisztrációs és ellenõrzési
feladatokat,

– javaslatot tesz a külsõ kommunikációhoz szükséges
üzenetekre.

Pályázati feltételek:
– felsõfokú végzettség (közgazdasági, jogi végzettség

elõnyt jelent),
– hasonló területen szerzett gyakorlat (referenciaelér-

hetõségének megjelölésével),
– felhasználói szintû számítógépes ismeret (World,

Excel, PowerPoint),
– tárgyalóképes angolnyelv-tudás,
– kiváló szervezõ és kommunikációs készség, terhelhe-

tõség, precizitás, proaktivitás, csapatjátékos típus.

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 boríté-
kon kérjük tüntesse fel: „Személyi titkár 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.

Az ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézete
pályázatot hirdet

az ÁNTSZ Bajai, Bácsalmási Kistérségi Intézete
kistérségi tiszti fõorvosi feladatkörének ellátására
köztisztviselõi kinevezéssel és határozatlan idejû

vezetõi megbízással

Feladat: az ÁNTSZ Bajai, Bácsalmási Kistérségi Inté-
zete kistérségi tiszti fõorvosi teendõinek ellátása az egész-
ségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl szóló
1991. évi XI. törvényben, valamint az Állami Népegész-
ségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról szóló 362/2006.
(XII. 28.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelõen.

Illetmény és juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) sza-
bályai szerint.

Pályázati feltételek:
– egyetemi szintû általános orvosi vagy higiénikus or-

vosi vagy fogorvosi szakképzettség és szakorvosi képe-
sítés,

– legalább 5 éves szakmai és 3 éves vezetõi gyakorlat.

Elõnyt jelent:
– közegészségtan-járványtan vagy megelõzõ orvos-

tan-népegészségtan szakvizsga,
– közigazgatási szakvizsga,
– idegen nyelv ismerete.

A pályázathoz csatolandó:
– részletes szakmai önéletrajz és szakmai program,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (ha a

pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben
dolgozik, az errõl szóló igazolás),

– végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló
okiratok másolata,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárás-
ban részt vevõk megismerhetik.

Pályázati határidõ: a Belügyi Közlönyben történt megje-
lenéstõl (2007. november 6.) számított 15. nap.

Elbírálás: a Ktv. 10. §-ában foglaltak szerint.
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Az állás betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen
azonnal.

A pályázatokat dr. Mucsi Gyula regionális tiszti fõor-
vosnak címezve az ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Inté-
zetébe (5600 Békéscsaba, Gyulai út 61.) kérjük meg-
küldeni.

Ásványráró Község Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

polgármesteri hivatal munkahelyen
határozatlan idejû kinevezéssel

gazdálkodói munkakör betöltésére
6 hónapos próbaidõ kikötésével

Ellátandó feladatok: az önkormányzat pénzügyi, gaz-
dálkodási feladatainak ellátása.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– iskolai végzettség és képesítés a köztisztviselõk ké-

pesítési elõírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet
szerint,

– felhasználói szintû számítógépes ismeret (World,
Excel).

Elõnyt jelent közigazgatási szervnél pénzügyi, gazda-
sági területen szerzett szakmai gyakorlat.

Pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– képzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény szabályai szerint.

A pályázatot a Belügyi Közlönyben történt megjelenést
(2007. november 6.) követõ 15 napon belül Ásványráró
Község Önkormányzat jegyzõjének címezve lehet benyúj-
tani, 9177 Ásványráró, Rákóczi u. 14. szám alatti posta-
címre, vagy e-mailen az asvanyraro@rlan.hu címre.

A pályázatok a benyújtásra elõírt határidõt követõ
10 napon belül kerülnek elbírálásra. Az állás az elbírálást
követõen azonnal betölthetõ.

További felvilágosítás kérhetõ: Minkó Nikolett jegyzõ-
tõl a (96) 576-051-es telefonszámon.

Balkány Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

pénzügyi ellenõrzési és intézményfelügyeleti iroda
irodavezetõi álláshely betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– szakirányú felsõfokú végzettség és mérlegképes

könyvelõi szakképesítés vagy ezzel egyenértékû képesítés
[ez utóbbiaknak szerepelniük kell a számvitelrõl szóló
2000. évi C. törvény 151. § (3)–(5) bekezdése szerinti nyil-
vántartás valamelyikében, és rendelkezniük kell ennek
megfelelõen a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel
(igazolvánnyal)],

– legalább 2 év közigazgatási/önkormányzati pénzügyi
területen szerzett gyakorlat,

– felhasználói szintû számítógépes ismeretek.

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

ványt,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
– az iroda vezetésére vonatkozó szakmai elképzeléseit.

Bérezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény alapján. Az irodavezetõ irodavezetõi pót-
lékra, illetve saját gépjármû használatával kapcsolatos
költségtérítésre jogosult. Az állás 2007. december 10. nap-
jától betölthetõ.

A pályázat benyújtásának határideje:

2007. november 20.

A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõ leteltét kö-
vetõen a jegyzõ dönt.

A pályázatokat zárt borítékban Balkány város jegyzõjé-
hez lehet benyújtani (4233 Balkány, Rákóczi u. 8.).

További felvilágosítás kérhetõ dr. Mezõsi Mariann
megbízott jegyzõtõl, telefon: (42) 561-000.

Bátaszék Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
aljegyzõi állás betöltésére

irodavezetõi feladatok ellátása mellett

Ellátandó feladatok:
– a szervezési, hatósági és okmányiroda és gyámhiva-

tal vezetése,
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– önkormányzati döntések elõkészítése, a hatósági fel-
adatok ellenõrzése,

– a Ptk. alapján az önkormányzatot érintõ feladatok el-
látása,

– szabálysértési ügyintézés,
– a jegyzõ által hatáskörébe utalt egyéb feladatok.

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási mene-
dzser szakképesítéssel és

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga mely alól a képvi-
selõ-testület a Ktv. 8. § (4) bekezdése szerint felmentést
adhat, vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság
(a továbbiakban: OKV) elnöksége által a teljeskörûen köz-
igazgatási jellegûnek minõsített tudományos fokozat alap-
ján adott mentesítés, és

– legalább kétévi közigazgatási gyakorlat.

A pályázathoz csatolni szükséges:
– fényképpel ellátott, szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok

hitelesített másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Illetményre és egyéb juttatásra vonatkozó tájékoztatás:
Javadalmazás a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.

évi XXIII. törvény, hatályos vonatkozású helyi önkor-
mányzati rendelet, valamint Bátaszék város jegyzõje
6/2003. (V. 20.) számú utasítása alapján.

A pályázat benyújtásának feltételei:
A pályázat benyújtási határideje: a Belügyi Közlönyben

való megjelenést (2007. november 6.) követõ 15. nap.
A pályázatot Bátaszék város jegyzõjéhez címezve kell

benyújtani. Cím: 7140 Bátaszék, Szabadság u. 4. A postai
úton érkezõ pályázatokon kérjük feltüntetni „Aljegyzõi
pályázat”.

A pályázat elbírálási rendje, határideje:
A pályázat a benyújtására meghatározott határidõt kö-

vetõ képviselõ-testületi ülésen – az ügyrendi és Jogi Bi-
zottság véleményezése és Bátaszék város jegyzõjének ja-
vaslata alapján – kerül elbírálásra.

A kinevezés 2008. január 1-jétõl – 6 hónap próbaidõ ki-
kötésével – határozatlan idõre szól.

A pályázattal kapcsolatos további információ a (74)
491-958-as telefonon Bátaszék város jegyzõjétõl kérhetõ.

Boldva–Ziliz Községi Önkormányzatok
körjegyzõje

pályázatot hirdet
pénzügyi és gazdálkodási ügyintézõ munkakör

betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági felsõok-

tatásban szerzett szakképzettség, vagy
– egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettség és pénz-

ügyi, számviteli szakképesítés, vagy
– középiskolai végzettség és közgazdasági szakkép-

zettség, vagy
– középiskolai végzettség és OKJ szerint: pénzügyi-

számviteli szakképzettség,
– legalább felhasználó szintû számítógép-ismeret.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási szervnél szerzett szakmai gyakorlat,
– „B” kategóriás vezetõi engedély.

Csatolandó iratok:
– személyi és szakmai önéletrajz,
– végzettséget igazoló okiratok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

Ellátandó feladatok:
– pénzügyi-gazdálkodási feladatok ellátása Boldva

községben.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelentéstõl (2007. november 6.) szá-
mított 15. nap.

Az állás betölthetõ: a döntést követõen azonnal.
Juttatások: Ktv. szerint.
Érdeklõdni az alábbi telefonszámon lehet: (46) 399-022.
A pályázatot írásban dr. Barcza Lilla körjegyzõ részére

az alábbi címre kell benyújtani: Boldva–Ziliz Községi
Önkormányzatok Körjegyzõségi Hivatala, 3794 Boldva,
Széchenyi I. út 5.

Budapest Fõváros XIII. Kerületi Önkormányzat
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

aljegyzõi munkakör betöltésére

Az állás betölthetõ a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bekezdése alapján, a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló XXIII. törvény 10. §-ának
figyelembevételével.
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Az ellátandó feladatokhoz a hatályos jogszabályok,
SZMSZ, ügyrend alapján meghatározott feladatokon túl a
polgármesteri hivatal jegyzõi irodájának vezetése is hoz-
zátartozik.

Pályázati feltételek:
– állam- és jogtudományi doktori, vagy igazgatásszer-

vezõi képesítés, vagy okleveles közigazgatás menedzser
szakképesítés és jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy
az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége ál-
tal kiadott a teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsí-
tett tudományos fokozat alapján adott mentesítés,

– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

A pályázat tartalmi követelményei:
– részletes szakmai önéletrajz,
– iskolai végzettséget, képesítést, szakvizsgát igazoló

okiratok másolatai,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban részt vevõk

megismerhetik a pályázó anyagát,
– a munkakör ellátására vonatkozó részletes szakmai

elképzelés.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– három év közigazgatási szervezetben szerzett vezetõi

gyakorlat,
– idegennyelv-ismeret.

A pályázat beérkezésének határideje: az Önkormányzati
és Területfejlesztési Minisztérium hivatalos lapjában (Bel-
ügyi Közlöny) történõ megjelenéstõl (2007. november 6.)
számított 20. nap.

A pályázatot zárt borítékban a Budapest Fõváros XIII.
kerület polgármesterének címezve postai úton vagy sze-
mélyesen (1139 Budapest, Béke tér 1. I. 102.) lehet be-
nyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ képviselõ-testületi ülés.

A munkakör 2008. január 1. napjával tölthetõ be, a kine-
vezés határozatlan idõre szól.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény szabályai az irányadók.

További információk kaphatók:
Budapest Fõváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal

személyzeti és munkaügyi vezetõjénél, 1139 Budapest,
Béke tér 1. II. 201., tel.: 452-4175.

Buják, Szanda és Terény községek
önkormányzatainak képviselõ-testületei

pályázatot hirdetnek
körjegyzõi állás betöltésére

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tör-
vény 36. § (1) bekezdése, valamint a köztisztviselõk jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 8. § (1) bekezdése,
illetve a 10. §-a alapján Buják Község Önkormányzatának,
Szanda Község Önkormányzatának, illetve Terény Köz-
ség Önkormányzatának képviselõ-testületei pályázatot
hirdetnek körjegyzõi állás betöltésére.

Közigazgatási szerv megnevezése: Buják, Szanda és
Terény Községek Körjegyzõsége.

Betöltendõ munkakör: körjegyzõ.

Pályázati feltételek:
– állam- és jogtudományi egyetemi végzettség,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– legalább 5 éves közigazgatási vezetõi gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget tanúsító okiratok hiteles máso-

latát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Illetmény és juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint.

A pályázat beérkezésének határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenést (2007. november 6.) követõ
15. nap 12 óra.

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

Az állás 2008. január 1-jétõl tölthetõ be.
A pályázatot személyesen vagy postai úton kell benyúj-

tani az alábbi címre: Polgármesteri Hivatal 3047 Buják,
Kossuth u. 9.

Csongrád Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal jegyzõje

állást hirdet
ipari és belkereskedelmi igazgatási

munkakörbe

Feladatkör: vállalkozói igazolványok kiadásához, mó-
dosításához kapcsolódó feladatkör teljes körû ellátása, és
egyéb okmányirodai feladatok végzése.
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Jelentkezési feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– jogász, vagy egyetemi, vagy fõiskolai szintû közgaz-

dasági felsõoktatásban (ezen belül: kereskedelmi szakon)
szerzett szakképzettség, vagy fõiskolai szintû mûszaki,
vagy igazgatásszervezõi szakképzettség.

Elõnyt jelent:
– közigazgatásban szerzett gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga,
– számítástechnikai alkalmazási ismeretek,
– okmányirodai nyilvántartó szakképesítés.

A jelentkezéshez mellékelni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget, képzettséget tanúsító okirat(ok)

másolatát,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a munkakör ellátásával kapcsolatos rövid elkép-

zelést,
– vagyonnyilatkozat-tétel vállalásáról nyilatkozatot.

Bérezés: az 1992. évi XXIII. tv. (köztisztviselõi tv.) és
helyi rendelet alapján.

Kinevezés: 2008. január 1. napjától, határozatlan idõre,
6 hónap próbaidõvel.

Egyéb tájékoztatás: a munkakör vagyonnyilatkozat-té-
teli kötelezettséggel jár.

Jelentkezési határidõ: a pályázati kiírás Belügyi Köz-
lönyben történt megjelenésétõl (2007. november 6.) számí-
tott 15. nap.

A bizalmasan kezelt pályázatok elbírálására a benyúj-
tási határidõt követõ, 15 munkanapon belül kerül sor, az
eredményrõl a jelentkezõk írásban értesítést kapnak.

A pályázatot zárt borítékban a polgármesteri hivatal
jegyzõjéhez kell benyújtani, Csongrád, Kossuth tér 7.

A pályázati felhívással kapcsolatban felvilágosítás kér-
hetõ: dr. Berkes István jegyzõtõl a (63) 571-968-as és
dr. Hatvani Mária aljegyzõtõl a (63) 571-942-es telefon-
számon.

Csongrád Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal jegyzõje

állást hirdet
gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási

munkakörbe

Feladatkör: gyámsági, gondnoksági ügyek, gyermekvé-
delmi és örökbefogadási ügyek, gyermek családi jogállá-
sának rendezése, valamint az 1997. évi XXXI. törvény és a
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendeletben foglaltak.

Jelentkezési feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– felsõfokú iskolai végzettség: jogász, vagy államigaz-

gatási és szociális igazgatási szakképzettség, pedagógus
szakképzettség és legalább 3 éves gyámügyi vagy gyer-
mekvédelmi gyakorlat.

Elõnyt jelent:
– közigazgatásban szerzett gyakorlat,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
– számítástechnikai alkalmazási ismeretek,
– Csongrád város és térsége helyismerete.

A jelentkezéshez mellékelni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget, képzettséget tanúsító okirat(ok)

másolatát,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a munkakör ellátásával kapcsolatos rövid elkép-

zelést,
– vagyonnyilatkozat-tétel vállalásáról nyilatkozatot.

Bérezés: az 1992. évi XXIII. tv. (köztisztviselõi tv.) és
helyi rendelet alapján.

Kinevezés: 2008. január 1. napjától, határozatlan idõre,
6 hónap próbaidõvel.

Egyéb tájékoztatás: a munkakör vagyonnyilatkozat-té-
teli kötelezettséggel jár.

Jelentkezési határidõ: a pályázati kiírás Belügyi Köz-
lönyben történt megjelenésétõl (2007. november 6.) számí-
tott 15. nap.

A bizalmasan kezelt pályázatok elbírálására a benyúj-
tási határidõt követõ, 15 munkanapon belül kerül sor, az
eredményrõl a jelentkezõk írásban értesítést kapnak.

A pályázatot zárt borítékban a polgármesteri hivatal
jegyzõjéhez kell benyújtani, Csongrád, Kossuth tér 7.

A pályázati felhívással kapcsolatban felvilágosítás kér-
hetõ: dr. Berkes István jegyzõtõl a (63) 571-968-as és
dr. Hatvani Mária aljegyzõtõl a (63) 571-942-es telefon-
számon.

Csongrád Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal jegyzõje

állást hirdet
közterület-felügyelõi munkakörbe

Feladatkör: Csongrád város közigazgatási területén az
1999. évi LXIII. törvényben meghatározott közterület-fel-
ügyelõi feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,

2988 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2007/46. szám



– büntetlen elõélet,
– középfokú iskolai végzettség: rendészeti szakközép-

iskolai vagy rendõr szakközépiskolai, határrendészképzõ
szakiskolai végzettség, középiskolai végzettség és rendõri
szakképesítés vagy középiskolai végzettség és közterü-
let-felügyelõi vizsga,

– érvényes gépjármû-vezetõi engedély.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási alapvizsga,
– számítástechnikai alkalmazási ismeretek,
– Csongrád város helyismerete.

A jelentkezéshez mellékelni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget, képzettséget tanúsító okirat(ok)

másolatát,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a munkakör ellátásával kapcsolatos rövid elkép-

zelést.

Egyéb feltételek:
A pályázónak meg kell felelnie a közterület-felügyelõk

egészségi, fizikai és pszichikai alkalmasságáról szóló
78/1999. (XII. 29.) egészségügyi miniszteri rendeletben
meghatározott követelményeknek, melyrõl a megfelelõ
orvosi igazolást a pályázathoz csatolni kell.

Bérezés: az 1992. évi XXIII. tv. (köztisztviselõi) szerint.
Kinevezés: 2008. január 1. napjától, határozatlan idõre,

6 hónap próbaidõvel.
Jelentkezési határidõ: a pályázati kiírás Belügyi Köz-

lönyben történt megjelenésétõl (2007. november 6.) számí-
tott 15. nap.

A bizalmasan kezelt pályázatok elbírálására a benyúj-
tási határidõt követõ, 15 napon belül kerülnek elbírálásra,
az eredményrõl a jelentkezõk írásban értesítést kapnak.

A pályázatot zárt borítékban a polgármesteri hivatal jegy-
zõjéhez kell benyújtani, 6640 Csongrád, Kossuth tér 7.

A pályázati felhívással kapcsolatban felvilágosítás kér-
hetõ: dr. Berkes István jegyzõtõl a (63) 571-968-as és
dr. Hatvani Mária aljegyzõtõl a (63) 571-942-es telefon-
számon.

Cirák és Gyóró Község
Önkormányzatának Képviselõ-testületei

pályázatot írnak ki
Cirák–Gyóró Körjegyzõség

körjegyzõi állásának betöltésére

Az állás betöltésének feltétele:
– államigazgatási fõiskolai igazgatásszervezõ szak,

vagy állam- és jogtudományi egyetemi végzettség,

– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga,
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság.

A pályázat elbírálásánál elõnyt élvezõ egyéb feltételek:
– pályázatírói gyakorlat,
– „B” kategóriás jogosítvány,
– helyismeret.

A pályázatok beadási határideje:

2007. november 30.

A pályázathoz csatolandó mellékletek:
– 60 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– végzettséget igazoló okiratok másolata,
– szakvizsga-bizonyítvány másolata,
– elõnyt élvezõ feltételek igazolása.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény alapján.

A pályázat elbírálása: a pályázatok beadási határidejét
követõ testületi ülés.

Az állás betölthetõ: 2008. január 2. A képviselõ-testület
6 hónap próbaidõt állapít meg.

A pályázatokat az alábbi címre, Tóth Sándor polgár-
mesternek címezve kell benyújtani: Körjegyzõségi Hiva-
tal, 9364 Cirák, Fõ u. 6.

Csõsz Község Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

ügyintézõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– középfokú végzettség.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettség igazoló dokumentumok másolatát.

Ellátandó munkakör: adóügyi feladatok ellátása.
Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi

XXIII. törvény alapján.
Az álláshely betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen

azonnal.
Kinevezés idõtartama: határozatlan idõtartamra.
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A pályázat benyújtási határideje: a pályázati kiírás Bel-
ügyi Közlönyben való megjelenését (2007. november 6.)
követõ 10. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 15 napon belül.

A pályázat benyújtásának helye: Csõsz község jegy-
zõje, 8122 Csõsz, Bartók B. u. 8.

Egerszalók és Egerszólát Község Önkormányzatai
pályázatot hirdetnek

az Egerszalók–Egerszólát Körjegyzõség
körjegyzõi állásának betöltésére

Az állás betöltésének feltételei:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítés,
– legalább két év közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga.

Bérezés a Ktv. szerint.
Az állás betölthetõ: 2008. január 1.

A pályázat mellékletei:
– szakmai önéletrajz,
– vezetõi program,
– erkölcsi bizonyítvány,
– a szükséges szakképzettséget igazoló bizonyítvá-

nyok.

A pályázatok a Belügyi Közlönyben való közzétételtõl
(2007. november 6.) számított 15 napon belül az alábbi cí-
men nyújthatók be: Egerszalók Község Önkormányzata,
3394 Egerszalók, Sáfrány út 7.

Egerszalók és Egerszólát Község Önkormányzatai
pályázatot hirdetnek

az Egerszalók–Egerszólát Körjegyzõség
aljegyzõi állásának betöltésére

Az állás betöltésének feltételei:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítés,
– legalább két év közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga.

Bérezés a Ktv. szerint.
Az állás betölthetõ: 2008. január 1.

A pályázat mellékletei:
– szakmai önéletrajz,
– vezetõi program,
– erkölcsi bizonyítvány,
– a szükséges szakképzettséget igazoló bizonyítvá-

nyok.

A pályázatok a Belügyi Közlönyben való közzétételtõl
(2007. november 6.) számított 15 napon belül az alábbi cí-
men nyújthatók be: Egerszalók Község Önkormányzata,
3394 Egerszalók, Sáfrány út 7.

Felsõzsolca város jegyzõje
pályázatot hirdet

Felsõzsolca Város Polgármesteri Hivatala
gazdálkodási osztályán osztályvezetõi állás

betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû közigazgatási felsõ-

oktatásban szerzett szakképzettség vagy,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettség és pénz-

ügyi, számviteli, számítástechnikai felsõfokú szakképe-
sítés.

A pályázó önkormányzatnál eltöltött 5 év szakirányú
gyakorlattal rendelkezzen.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget tanúsító okiratok, bizonyítványok má-

solatát.

A kinevezésre hat hónap próbaidõ után kerülhet sor.
Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló, módosí-

tott 1992. évi XXIII. törvény szerint.
Az állás betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen

azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-

lönyben való megjelenéstõl (2007. november 6.) számított
15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 10. nap.

A pályázatokat Felsõzsolca város jegyzõjéhez kell be-
nyújtani. Cím: 3561 Felsõzsolca, Szent István u. 20. Tel.:
(46) 584-010.
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Ikervár–Csénye Község Önkormányzatának
képviselõ-testületei

pályázatot hirdetnek
a 2008. január 1-jével induló,
újonnan alakuló körjegyzõség

körjegyzõi állásának betöltésére

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

doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser
szakképesítés,

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

A pályázathoz csatolandó dokumentumok:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– iskolai végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok

másolata,
– szakmai önéletrajz.

Egyéb tudnivalók:
Elõnyt jelent legalább tízéves, jegyzõi munkakörben el-

töltött szakmai gyakorlat és a települések ismerete.
Az állás 2008. január 1-jétõl tölthetõ be, a kinevezés ha-

tározatlan idõre szól.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-

lönyben történõ megjelenéstõl (2007. november 6.) számí-
tott 16. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
lejártát követõ 15 napon belül, együttes képviselõ-testületi
ülésen.

A pályázatot benyújtani – személyesen vagy postai
úton – Szabó Béla, Ikervár község polgármesterénél lehet,
9756 Ikervár, Kossuth u. 47. címen.

A borítékra kérjük feltüntetni „Körjegyzõi pályázat”.
A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni Szabó Béla pol-

gármesternél a (95) 490-001-es telefonszámon lehet.

Martonvásár Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
pénzügyi ügyintézõ állás betöltésére

Martonvásár Város Önkormányzatának Polgármesteri
Hivatala a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) 10. §-a alapján pályá-
zatot hirdet az alábbiak szerint.

Betöltendõ munkakör: polgármesteri hivatal Pénzügyi
osztály, pénzügyi ügyintézõ munkakör.

Ellátandó feladatok:
– költségvetési készpénzes számlák könyvelése,
– pénzügyi statisztikai tevékenység,
– tb-finanszírozással mûködõ szakterületekkel kapcso-

latos nyilvántartási, beszámolási feladatok,
– pénzügyi tervek, költségvetés, beszámolók elõkészí-

tésében való közremûködés,
– leltározási, ellenõrzési feladatok.

Pályázati feltételek:
– szakirányú iskolai végzettség, szakképesítés (a köz-

tisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995. Korm.
rendelet 1. sz. melléklet 16. sz. pontjában megjelölt szak-
képesítések valamelyikének megléte),

– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– a Ktv. 7. § (7) bekezdése szerinti vagyonnyilatko-

zat-tételi kötelezettség vállalása,
– nyilatkozat összeférhetetlenségrõl,
– elõzetes foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton való

részvétel vállalása.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– 1 db arcfényképet,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– képesítést, vizsgát, végzettséget, nyelvismeretet iga-

zoló okiratok másolatát.

Elõnyt jelent:
– legalább két év szakmai gyakorlat,
– közigazgatási szervezetben szerzett gyakorlat,
– közigazgatási alapvizsga,
– mérlegképes könyvelõi képesítés.

Illetmény, juttatások:
– a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.

törvény (a továbbiakban: Ktv.), valamint az önkormány-
zati rendelet szabályai szerint.

A pályázat benyújtásának feltételei, határidõk:
A pályázatot Martonvásár város jegyzõjének (polgár-

mesteri hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13.) kell be-
nyújtani postai úton, a Belügyi Közlönyben való megjele-
néstõl (2007. november 6.) számított 15 napon belül.

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

A pályázatokat a jegyzõ, a kinevezési jogkör gyakorlója
bírálja el, a polgármester egyetértésével, a Ktv. 10. §-ában
foglaltaknak megfelelõen.

Az állás a pályázat elbírálását követõ hónap elsõ napjá-
tól betölthetõ.

Érdeklõdni a (22) 569-221-es telefonszámon lehet.
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Monor város jegyzõje
pályázatot hirdet

pénzügyi ügyintézõi munkakör betöltésére
Monor Város Önkormányzatának

Polgármesteri Hivatalába

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– magyar állampolgárság.
– az alábbi szakképesítések valamelyike: jogász szak-

képzettség; egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági
felsõoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy
fõiskolai szintû katonai felsõoktatási intézményben (jog-
elõd intézményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon
szerzett szakképzettség; fõiskolai szintû államigazgatási
és szociális igazgatási szakképzettség és felsõfokú pénz-
ügyi, számviteli szakügyintézõi szakképesítés.

Elõnyt jelent:
– mérlegképes könyvelõi szakképesítés,
– költségvetési területen szerzett, legalább három év

szakmai tapasztalat,
– vezetõi gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret (MS Word,

Excel).

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okle-

vél másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot a pályá-

zat elbírálásában részt vevõk megismerhetik.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl (2007. november 6.) számí-
tott 15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
lejártát követõ 15. nap.

A munkakört betöltõ jogállására, illetményére és egyéb
juttatásaira a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény (Ktv.), valamint Monor Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testületének 22/2003. (IX. 11.) számú
(az illetménykiegészítésrõl) rendelete az irányadóak.

A kinevezés három hónapos próbaidõ beiktatásával ha-
tározatlan idõre szól, a munkakör az elbírálást követõen
azonnal betölthetõ.

A pályázatot zárt borítékban Monor Város Önkormány-
zat Polgármesteri Hivatala jegyzõjéhez kell benyújtani
(2200 Monor, Kossuth L. u. 78–80.).

A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítás
Sándorné Urbán Hajnalka jegyzõtõl a (29) 412-215-ös te-
lefonszámon kérhetõ.

Nyírlövõ Község Önkormányzatának
és Lövõpetri Község Önkormányzatának

képviselõ-testületei
pályázatot hirdetnek

körjegyzõi munkakör betöltésére

A munkakört a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 36. § (1) bekezdése, valamint a köztisztvise-
lõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 8. § (1) be-
kezdése, valamint 10. §-a alapján hirdetik meg.

A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakört teljes
munkaidõben kell ellátni.

A munkakör 2008. január 1-jével tölthetõ be.
Az ellátandó körjegyzõi feladatok az alábbiak: a pályá-

zatot kiíró települések körjegyzõi feladatai a helyi önkor-
mányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. § (2) be-
kezdésében meghatározott feladatok.

Pályázati feltételek:
a) igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés,
b) legalább ötéves közigazgatási gyakorlat,
c) közigazgatási szakvizsga (vagy az alól való mente-

sülés).

A pályázónak meg kell felelnie a köztisztviselõk jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben (a továbbiak-
ban: Ktv.) szereplõ általános alkalmazási feltételeknek is
(magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõ-
élet, összeférhetetlenség hiánya), és azokat igazolni kell.

A képviselõ-testületek közigazgatási szakvizsgával
nem rendelkezõ pályázót is kinevezhetnek, feltéve hogy
a kinevezéstõl számított egy éven belül a jogi vagy köz-
igazgatási szakvizsgát vagy a szakvizsga alól az OKV el-
nöksége által a teljeskörûen közigazgatási jellegûnek mi-
nõsített tudományos fokozat alapján adott mentesítést
megszerzi.

A körjegyzõ a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény 22/A. § (8) bekezdés d) pontja alapján
vagyonnyilatkozat tételére köteles.

A pályázat tartalmazza a pályázó:
– szakmai önéletrajzát,
– vezetési, szervezési elképzeléseit a körjegyzõségre

vonatkozóan,
– a végzettséget igazoló oklevelek, bizonyítványok

másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsgáról, illetve ezek

alóli mentesítésrõl kiállított dokumentumot.

A javadalmazás a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény szabályai alapján történik.

A pályázat beérkezésének határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenést (2007. november 6.) követõ
15. nap.
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A pályázat benyújtása: személyesen vagy ajánlott kül-
deményként egy példányban, Nyírlövõ község polgármes-
terének (Durbák Ferenc 4632 Nyírlövõ, Kossuth L. út 46.)
lehet benyújtani.

További információkat Nyírlövõ község polgármesteré-
tõl – telefon: (45) 704-140 – kérhetnek a pályázók.

Döntés a benyújtási határidõt követõ legközelebbi, a ki-
író képviselõ-testületek együttes ülésén várható.

Õrtilos és Zákányfalu községek
önkormányzatainak képviselõ-testületei

pályázatot hirdetnek
Õrtilos székhellyel

körjegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltétel:
– államigazgatási fõiskola igazgatásszervezõi vagy

jogi egyetemi végzettség,
– legalább két év közigazgatási gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– képzettséget tanúsító okiratok hiteles másolatait,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Betöltendõ munkakör: Õrtilos és Zákányfalu községek
körjegyzõi feladatainak ellátása.

Illetmény és egyéb juttatások:
– a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.

törvény alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést (2007. november 6.) követõ
15 napon belül.

A pályázat elbírálásának ideje: a pályázat benyújtására
elõírt határidõt követõ 30 napon belül.

A pályázat elbírálásának módja: Õrtilos és Zákányfalu
községek önkormányzata képviselõ-testületeinek együttes
ülésén.

Az állás betöltésének tervezett idõpontja: 2007. decem-
ber 1.

A pályázatot Õrtilos község polgármesterének kell be-
nyújtani két példányban a következõ címre: Kunos Zoltán-
né, 8854 Õrtilos, Rákóczi út 29. Telefon: (82) 735-850.

Pacsa Nagyközség, Zalaigrice és Nemesrádó Község
Önkormányzatának körjegyzõje

pályázatot hirdet
gazdasági ügyintézõi, csoportvezetõi munkakörre

A közszolgálati jogviszony és vezetõi megbízás határo-
zatlan idõre szól.

Besorolás és bérezés a köztisztviselõk jogállásáról
szóló módosított 1992. évi XXIII. tv., valamint a köztiszt-
viselõk juttatásaira vonatkozó helyi rendelet alapján.

Az ügyintézõ, csoportvezetõ feladata: Pacsa Nagyköz-
ség Önkormányzatának gazdálkodásával, pénzügyi, szám-
viteli nyilvántartásával kapcsolatos feladatok ellátása, to-
vábbá a körjegyzõség szervezeti egységeként mûködõ
gazdasági csoport vezetése, dolgozók munkájának irányí-
tása, szervezése és ellenõrzése.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági felsõok-

tatásban szerzett szakirányú végzettség,
– legalább hároméves költségvetési gazdálkodásban

szerzett gyakorlat,
– felhasználói szintû számítástechnikai ismertetek

(Word, Excel, Internet, Outlook Express, CompLex Jogtár),
– közigazgatási szakvizsga, ennek hiányában a szak-

vizsga letétele a kinevezéstõl számított egy éven belül.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– szakmai tevékenységet is bemutató részletes, kézzel

írt önéletrajzot,
– szakképzettséget tanúsító okiratok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban részt vevõk

megismerhetik a pályázó anyagát.

Elõnyt jelent szakirányú vezetõi gyakorlat.
Igény esetén szolgálati lakást biztosítunk.
A pályázatokat a Belügyi Közlönyben való megjelenés-

tõl (2007. november 6.) számított 15 napon belül lehet be-
nyújtani dr. Szabados Gyula körjegyzõhöz (8761 Pacsa,
Kisfaludy u. 2.).

A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõ
15 napon belül – a három polgármester egyetértésével – a
körjegyzõ dönt.

Az álláshely az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
Az álláshely betöltésének feltétele a Ktv. 22/A. §-ában

foglalt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.
A kiíró fenntartja a jogot a pályázati eljárás eredményte-

lenné nyilvánítására.
Felvilágosítást dr. Szabados Gyula körjegyzõ ad [8761

Pacsa, Kisfaludy u. 2., telefon: (92) 568-011].
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Pacsa Nagyközség, Zalaigrice és Nemesrádó Község
Önkormányzatának körjegyzõje

pályázatot hirdet
pénzügyi ügyintézõi munkakörre

A köztisztviselõi kinevezés határozatlan idõre szól.
Besorolás és bérezés a köztisztviselõk jogállásáról

szóló módosított 1992. évi XXIII. tv., valamint a köztiszt-
viselõk juttatásaira vonatkozó helyi rendelet alapján.

Az ügyintézõ feladata: körjegyzõség és az ahhoz tartozó
önkormányzatok gazdálkodásával, pénzügyi, számviteli
nyilvántartásával kapcsolatos feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– szakirányú középfokú végzettség,
– felhasználói szintû számítástechnikai ismeretek

(Word, Excel).

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– szakmai tevékenységet is bemutató részletes, kézzel

írt önéletrajzot,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okira-

tok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt.

Elõnyt jelent önkormányzati pénzügyi területen szerzett
szakmai gyakorlat.

Igény esetén szolgálati lakást biztosítunk.
A pályázatokat a Belügyi Közlönyben való megjelenés-

tõl (2007. november 6.) számított 15 napon belül lehet be-
nyújtani dr. Szabados Gyula körjegyzõhöz (8761 Pacsa,
Kisfaludy u. 2.).

A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõ
15 napon belül – a három polgármester egyetértésével – a
körjegyzõ dönt.

Az álláshely az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
Az álláshely betöltésének feltétele a Ktv. 22/A. §-ában

foglalt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.
A kiíró fenntartja a jogot a pályázati eljárás eredményte-

lenné nyilvánítására.
Felvilágosítást dr. Szabados Gyula körjegyzõ ad [8761

Pacsa, Kisfaludy u. 2., telefon: (92) 568-011].

Pilisborosjenõ Község Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

pénzügyi csoportvezetõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,

– középiskolai végzettség és szakirányú képesítés,
– mérlegképes könyvelõi szakképesítés,
– legalább három év azonos területen szerzett gya-

korlat.

Csatolandó iratok:
– személyi és szakmai önéletrajz,
– végzettséget igazoló okirat másolata,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

vagy az ahhoz kötött munkakör betöltése esetén annak iga-
zolása,

– a csoport vezetésével kapcsolatos vezetõi elképze-
lések.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2007. november 6.) számított
15. nap.

Az állás betölthetõ: a döntést követõen azonnal.
Érdeklõdni a (26) 336-387-es telefonszámon lehet.
A pályázatokat írásban az alábbi címre kell benyújtani:

Pilisborosjenõ Község Önkormányzata, 2097 Pilisboros-
jenõ, Fõ út 16.

Pilisborosjenõ Község Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

ügykezelõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– középiskolai végzettség,
– legalább két év azonos területen szerzett gyakorlat.

Csatolandó iratok:
– szakmai önéletrajz,
– végzettséget igazoló okirat másolata,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

Ellátandó feladatok:
– ügyfélszolgálati feladatok,
– iktatás, adatszolgáltatás, kézbesítés.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2007. november 6.) számított
15. nap.

Az állás betölthetõ: a döntést követõen azonnal.
Érdeklõdni az alábbi telefonszámon lehet: (26) 336-387.
A pályázatokat írásban az alábbi címre kell benyújtani:

Pilisborosjenõ Község Önkormányzata, 2097 Pilisboros-
jenõ, Fõ út 16.
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Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

a pénzügyi csoportban
1 fõ elõadói munkakör betöltésére

A munkakör betöltésének feltételei:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség vagy közép-

fokú szakirányú végzettség és szakirányú felsõfokú képe-
sítés,

– számítógépes felhasználói ismeretek,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– legalább ötéves költségvetési gyakorlat.

A leendõ munkatárs feladata:
– elkészíti az éves költségvetést és beszámolót,
– elõkészíti bizottsági tárgyalásra a költségvetési ja-

vaslatot, a költségvetés évközi módosítását,
– folyamatosan figyelemmel kíséri a költségvetés vég-

rehajtását,
– közremûködik a pénzügyi szabályzatok elkészítésé-

ben, karbantartásában,
– elkészíti a közhasznú foglalkoztatással kapcsolatos

havi jelentéseket,
– megszervezi a leltározást, elkészíti a leltározási

ütemtervet,
– részt vesz információs jelentések elkészítésében,
– vezeti az áfával és egyéb adókkal kapcsolatos nyil-

vántartásokat, elkészíti a bevallásokat.

Bérezés és egyéb juttatás a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint.

A pályázatot írásban, Huszár Zoltán jegyzõnek címez-
ve, a 2651 Rétság, Rákóczi út 20. címre kell benyújtani
a Belügyi Közlönyben történõ megjelenést (2007. novem-
ber 6.) követõ 15 napon belül.

A munkakör 2007. december 1-jétõl tölthetõ be.
A beérkezett pályázatokról 2007. november 30. napjáig

a jegyzõ dönt.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– idegennyelv-tudás,
– a közigazgatás területén szerzett többéves szakmai

gyakorlat.

A pályázathoz kötelezõen csatolandó dokumentumok:
– végzettséget, képzettséget – ha van, idegennyelv-

tudást – igazoló bizonyítványok másolata (az eredeti
példányt a személyes megbeszélés alkalmával kell bemu-
tatni),

– részletes szakmai önéletrajz,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A pályázattal kapcsolatban további információ Huszár
Zoltán jegyzõtõl [személyesen Rétság, Rákóczi út 20.
vagy a (35) 550-100-as telefonszámon] kérhetõ.

Rétság Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

a Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság, Rétság
parancsnoki beosztásának betöltésére

Az állás betölthetõ: az 1990. évi LXV. törvény 9. §
(4) bekezdésében, valamint a fegyveres szervek hivatásos
állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló, több-
ször módosított 1996. évi LXIII. törvény 269. § (3) bekez-
désében foglaltak alapján.

A pályázatot kiíró szerv: Rétság Város Önkormányzata
(2651 Rétság, Rákóczi út 20.).

A beosztással járó feladatok rövid leírása:
– a Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság tûzmegelõ-

zési, tûzvizsgálati és munkavédelmi, minõsített idõszaki,
gazdálkodási és személyügyi feladatai ellátásának fel-
ügyelete, szervezése,

– mûködési, illetékességi területén kapcsolattartás az
önkormányzatokkal, a társszervekkel, a lakossággal, a
gazdálkodó szervezetekkel.

A beosztás betöltéséhez szükséges feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– hivatásos tûzoltótiszti állományviszony fennállása,
– felsõfokú iskolai végzettség,
– felsõfokú szakmai (tûzoltó) képesítés,
– rendészeti szakvizsga, rendészeti vezetõképzõ tanfo-

lyami végzettségének megléte vagy azok elõírt határidõre
történõ elvégzésének vállalása,

– legalább ötéves tûzmegelõzési szakterületen szerzett
szakmai gyakorlat,

– foglalkozás-egészségügyi (fizikai, pszichológiai) al-
kalmasság,

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése,
– legalább B kategóriás jogosítvány.

Elõnyt jelent:
– felhasználói szintû számítástechnikai ismeretek,
– illetékességi terület ismerete,
– egyéb szakmai (tûzoltói, tûzvédelmi) végzettségek.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó személy adatait is tartalmazó szakmai ön-

életrajzot,
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– a parancsnoki beosztással kapcsolatos szakmai prog-
ramot, koncepciót,

– iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okira-
tok hiteles másolatait,

– igazolás a hivatásos tûzoltótiszti állomány fennállá-
sáról és a tûzoltói állományban eltöltött idõrõl,

– szakmai gyakorlatról szóló igazolást,
– rendészeti szakvizsga letételét igazoló iratot, ennek

hiányában nyilatkozatot a kinevezést követõ egy éven be-
lül történõ elvégzésérõl, illetve a rendészeti mesterveze-
tõ-képzõ tanfolyam elõírt határidõre történõ elvégzésérõl
szóló nyilatkozatot,

– egészségi (fizikai, pszichológiai) alkalmasságot iga-
zoló okirat másolatát,

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

– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati elbírálásban
részt vevõk a pályázat tartalmát megismerhetik.

Illetmény és egyéb juttatások megállapítása: a fegyve-
res szervek hivatásos állományú szolgálati viszonyáról
szóló 1996. évi XLIII. törvény és végrehajtási rendeletei
alapján.

A szolgálati hely neve és címe: Hivatásos Önkormány-
zati Tûzoltóság, Rétság, Rákóczi u. 20.

A munkakör 2007. december 16-tól tölthetõ be, határo-
zatlan idõre szóló kinevezéssel.

A munkakör betöltéséhez szolgálati lakás nem áll ren-
delkezésre.

A pályázatot személyesen vagy postai úton kell benyúj-
tani Rétság város polgármesteréhez címzett – 2651 Rétság,
Rákóczi u. 20. – lezárt borítékban. A borítékra kérjük ráír-
ni: „Pályázat tûzoltó-parancsnoki beosztásra”.

A pályázat beérkezési határideje: a Belügyi Közlönyben
történõ megjelenést (2007. november 6.) követõ 15. nap.

A pályázat elbírálásáról Rétság Város Képviselõ-testü-
lete a pályázat benyújtási határidejét követõ 30 napon be-
lül dönt.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás Mezõfi Zoltán
polgármestertõl a (35) 550-100-as telefonszámon kérhetõ.

Romhány Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
jegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés,
– legalább ötéves közigazgatási gyakorlat,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– magyar állampolgárság,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,

– helyismerettel való rendelkezés,
– számítógép felhasználói szintû ismerete,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– körjegyzõi, jegyzõi gyakorlat,
– pénzügyi végzettség.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget, valamint a szakvizsga letételét

igazoló okiratok másolatát.

Illetmény és juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ közzétételt (2007. november 6.) követõ
naptól számított 15. nap.

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

Az állás betölthetõ: 2008. január 1-jétõl. A kinevezés
határozatlan idõre szól.

A munkakört teljes munkaidõben kell ellátni.
A pályázatot Romhány község polgármesteréhez lehet

benyújtani: 2654 Romhány, Kossuth út 63.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad:

Terman István, Romhány község polgármestere. Telefon:
(35) 520-012, (30) 650-9881.

Sándorfalva Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot ír ki
jegyzõi állás betöltésére

Az állás betölthetõ a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 36. § (1) bekezdése, a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) 8. §
(1) bekezdése, valamint a 10. §-a alapján.

Az állás betöltése kinevezéssel történik, határozatlan
idõre a Ktv. 11/B. § (1) bekezdés alapján, közszolgálati
jogviszony létesítésekor, három hónap próbaidõvel.

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

vezõi végzettség,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga, illetve az Orszá-

gos Közigazgatási Vizsgabizottság által teljeskörûen köz-
igazgatásinak minõsített tudományos fokozat alapján
adott mentesítés,
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– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
– kinevezés esetén a Ktv. 22/A. §-a alapján vagyonnyi-

latkozat-tételi kötelezettség teljesítése,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt

vevõk a pályázat tartalmát megismerhetik.

A javadalmazás a Ktv., valamint a vonatkozó helyi ön-
kormányzati rendeletek szabályai szerint történik.

A pályázat beérkezésének határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2007. november 6.) számított
15. nap. Ha ez hétvégére vagy munkaszüneti napra esik,
akkor a határidõ a következõ munkanap.

A pályázat elbírálása: a benyújtás határidejét követõ
legközelebbi képviselõ-testületi ülés.

Sándorfalva Város Önkormányzatának Képviselõ-tes-
tülete tájékoztatja a pályázókat, hogy várhatóan a jegyzõi
feladatokat Sándorfalva város és Dóc község között – elõ-
zetes megállapodás alapján – 2008. évtõl Sándorfalva vá-
ros jegyzõje látja el.

Az állás 2008. január 1. napjától tölthetõ be.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a legmagasabb végzettséget, illetõleg végzettségeket,

valamint a szakvizsgát igazoló dokumentum másolatát,
– szakmai programot a hivatal vezetésére vonatkozóan

(maximum két oldalban).

A pályázatot Sándorfalva Város Önkormányzata Kép-
viselõ-testületének címezve, Kakas Béla polgármesterhez
kell benyújtani (6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.).
A borítékon kérjük feltüntetni: „Jegyzõi pályázat”.

A pályázattal kapcsolatosan felvilágosítást Kakas Béla
polgármester ad a (62) 572-963-as telefonszámon.

Sándorfalva Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot ír ki

közterület-felügyelõi állás betöltésére

Az állás betöltése 2008. január 1-jétõl kinevezéssel tör-
ténik, és hat hónapos próbaidõvel, határozatlan idõre szól.

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– magyar állampolgárság,
– rendészeti szakközépiskolai végzettség vagy ezzel

egyenértékû más korábbi képzési formában szerzett vég-
zettség; rendõr szakközépiskolai, határrendészképzõ szak-
iskolai végzettség; középiskolai végzettség és rendõri
szakképesítés vagy ezzel egyenértékû más korábbi szak-

képesítés; határrendész szakképesítés vagy ezzel egyenér-
tékû más korábbi szakképesítés vagy középiskolai vég-
zettség és közterület-felügyelõi vizsga.

A javadalmazás a Ktv. szabályai szerint történik.
A pályázat beérkezésének határideje: a Belügyi Köz-

lönyben való megjelenéstõl (2007. november 6.) számított
15. nap. Ha ez hétvégére vagy munkaszüneti napra esik,
akkor a határidõ a következõ munkanap.

A pályázat elbírálása: a benyújtás határidejét követõ
15 napon belül.

Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a végzettséget igazoló dokumentum másolatát.

A pályázatot Sándorfalva Város Önkormányzata jegy-
zõjének címezve, dr. Nagy Zsuzsanna munkaügyi ügyin-
tézõhöz kell benyújtani (6762 Sándorfalva, Szabadság
tér 1.). A borítékon kérjük feltüntetni: „Közterület-fel-
ügyelõi pályázat”.

További információ dr. Nagy Zsuzsanna munkaügyi
ügyintézõtõl kérhetõ a (62) 572-972-es telefonszámon.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szakigazgatási
Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság

(4400 Nyíregyháza, Kótaji u. 33.)
pályázatot hirdet

növényvédelmi mikológus állás betöltésére
a Károsító Diagnosztikai Laboratóriumában

A növényvédelmi mikológus feladata: növényvédõ-
szer-vizsgálatokban való részvétel, növényvédelmi szak-
tanácsadói feladatok, károsító helyzet felderítése, értéke-
lése, javaslattétel az alkalmazandó növényvédelmi techno-
lógia, szakmai rendezvények, elõadások elõkészítése, tar-
tása, kapcsolattartás a szakma más képviselõivel, terme-
lõkkel.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– szakirányú felsõfokú növényvédelmi végzettség.

Az elbírálásnál elõnyt jelent:
– szakmai gyakorlat,
– nyelvismeret.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény alapján kerül megállapításra.

2007/46. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2997



A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
– jelenlegi munkahelyét, beosztását,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget, idegennyelv-

tudást tanúsító okiratok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi keltezésû hatósági er-

kölcsi bizonyítványt.

A pályázó a pályázat elnyerése esetén vagyonnyilatko-
zat-tételre kötelezett.

A pályázatokat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi igazga-
tójának címére

2007. november 15-ig

kell benyújtani a következõ címre: 4400 Nyíregyháza,
Kótaji u. 33.

A borítékra kérjük ráírni: „Növényvédelmi mikológus
pályázat”.

A pályázatok elbírálására 2007. december 1-jétõl de-
cember 7-ig kerül sor.

Az elbírálást követõen nyolc napon belül a pályázat
eredményérõl a pályázók értesítést kapnak.

Az eredménytelenül pályázók az értesítéssel egyidejû-
leg a teljes pályázati anyagot visszakapják.

Az állás betöltésének idõpontja: 2007. december 15.

Szeremle és Dunafalva községek
önkormányzatainak képviselõ-testületei

pályázatot hirdetnek
2008. január 1-jétõl

Szeremle székhellyel mûködõ körjegyzõség
körjegyzõi álláshelyének pályázat útján történõ

betöltésére

A pályázónak meg kell felelnie a köztisztviselõk jogál-
lásáról szóló, módosított 1992. évi XXIII. tv.-ben (a továb-
biakban: Ktv.) szereplõ általános alkalmazási feltételek-
nek, melyek a következõk.

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

doktori képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább ötéves közigazgatási gyakorlat,
– a Ktv. 7. § (7) bekezdésében meghatározott vagyon-

nyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.

A körjegyzõ által ellátandó fõbb feladatok:
A körjegyzõség hatáskörébe utalt önkormányzati, ható-

sági, közigazgatási ügyek döntésre történõ elõkészítése,
ezen döntések kiadmányozása, illetve az önkormányzati
képviselõ-testületek, bizottságok és az egyes képviselõk
munkájával, feladatával kapcsolatos adminisztrációs fel-
adatok ellátása. A körjegyzõséghez tartozó képviselõ-tes-
tületi ülésen való részvétel, szükséges tájékoztatás meg-
adása.

Évente egyszer beszámoló a képviselõ-testületeknek a
körjegyzõség munkájáról.

Köteles hetente legalább egy napon, illetve a megálla-
podásban rögzítettek szerint mindkét községben ügyfélfo-
gadást tartani.

A közszolgálati jogviszony határozatlan idõre, három
hónap próbaidõvel létesül.

Bérezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló, módosított
1992. évi XXIII. tv. szerint történik.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– képesítést igazoló okiratok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– szakmai gyakorlat igazolását.

A körjegyzõi állás 2008. január 1. napjától töltendõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-

lönyben való megjelenést (2007. november 6.) követõ nap-
tól számított 15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje, módja: a benyújtási
határidõ lejártát követõ legközelebbi képviselõ-testületi
ülés.

A pályázatok elbírálásáról a képviselõ-testületek rend-
kívüli együttes ülésen döntenek.

A pályázat benyújtásának helye: a pályázatot zárt borí-
tékban, postán kell benyújtani Szeremle község polgár-
mesterének címezve (6512 Szeremle, Szabadság u. 1.).

További információ kérhetõ a (79) 576-146-os telefon-
számon.

Szeremle és Dunafalva községek
önkormányzatainak képviselõ-testületei

pályázatot hirdetnek
2008. január 1-jétõl

Szeremle székhellyel mûködõ körjegyzõség
aljegyzõi álláshelyének pályázat útján történõ

betöltésére

A pályázónak meg kell felelnie a köztisztviselõk jogál-
lásáról szóló, módosított 1992. évi XXIII. tv.-ben (a továb-
biakban: Ktv.) szereplõ általános alkalmazási feltételek-
nek, melyek a következõk.
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Alkalmazási feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább ötéves közigazgatási gyakorlat,
– a Ktv. 7. § (7) bekezdésében meghatározott vagyon-

nyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.

Az aljegyzõ által ellátandó fõbb feladatok:
A körjegyzõség hatáskörébe utalt önkormányzati, ható-

sági, közigazgatási ügyek döntésre történõ elõkészítése,
ezen döntések kiadmányozása, illetve az önkormányzati
képviselõ-testületek, bizottságok és az egyes képviselõk
munkájával, feladatával kapcsolatos adminisztrációs fel-
adatok ellátása a körjegyzõ utasításának megfelelõen.
A körjegyzõ utasításának megfelelõen a körjegyzõséghez
tartozó képviselõ-testületi ülésen való részvétel, szüksé-
ges tájékoztatás megadása.

A közszolgálati jogviszony határozatlan idõre, három
hónap próbaidõvel létesül.

Bérezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló, módosított
1992. évi XXIII. tv. szerint történik.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– képesítést igazoló okiratok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– szakmai gyakorlat igazolását.

Az aljegyzõi állás 2008. január 1. napjától töltendõ be.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenést (2007. november 6.) követõ nap-
tól számított 15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje, módja: a benyújtási
határidõ lejártát követõ legközelebbi képviselõ-testületi
ülés.

A pályázatok elbírálásáról a képviselõ-testületek rend-
kívüli együttes ülésen döntenek.

A pályázat benyújtásának helye: a pályázatot zárt borí-
tékban, postán kell benyújtani Szeremle község polgár-
mesterének címezve (6512 Szeremle, Szabadság u. 1.).

További információ kérhetõ a (79) 576-146-os telefon-
számon.

Terem–Bátorliget községek képviselõ-testületei
pályázatot hirdetnek

Terem–Bátorliget Községek Körjegyzõsége
körjegyzõi állásának betöltésére

A pályázat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. tv. 40. § (1) bekezdése, valamint a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) 8. § (1) be-
kezdése alapján kerül meghirdetésre.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– legalább 2 év szakmai gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga,
– a Ktv. 7. § (79) bek. megváltozott vagyonnyilatko-

zat-tételi kötelezettség vállalása,
– igazgatásszervezõi, vagy állam- és jogtudományi

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

A pályázathoz csatolandó mellékletek:
– önéletrajz,
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– képzettséget tanúsító okiratok másolata.

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

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

A kinevezés határozatlan idõre szól.

A pályázatot a Belügyi Közlönyben való megjelenést
(2007. november 6.) követõ 15 napon belül lehet benyúj-
tani Terem község polgármesteréhez. Cím: Csák István
polgármester, 4342 Terem, Fõ u. 10. A borítékra írják rá:
„Körjegyzõi pályázat”. A pályázatokat két példányban
kell benyújtani.

További információkat Csák István, Terem [telefon:
(42) 720-315] és Antal Mihály, Bátorliget [telefon: (42)
706-490] polgármesterektõl lehet kérni.

A pályázatok elbírálása: a pályázati határidõ lejártát kö-
vetõ elsõ közös testületi ülésen, de legkésõbb a pályázati
idõ lejártát követõ 30 napon belül.

Az állás 2008. január 1-jétõl tölthetõ be.
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Terem–Bátorliget községek képviselõ-testületei
pályázatot hirdetnek

Terem–Bátorliget Községek Körjegyzõsége
aljegyzõi állásának betöltésére

A pályázat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. tv. 36. § (1) bekezdése, a köztisztviselõk jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) 8. § (1) bekezdése, va-
lamint 10. §-a alapján kerül meghirdetésre.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– legalább 2 év szakmai gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga,
– a Ktv. 7. § (79) bek. meghatározott vagyonnyilatko-

zat-tételi kötelezettség vállalása,
– igazgatásszervezõi, vagy állam- és jogtudományi

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

A pályázathoz csatolandó mellékletek:
– önéletrajz,
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– képzettséget tanúsító okiratok másolata.

Ellátandó feladat: a körjegyzõ általános helyettesítése,
az 1990. évi LXV. tv.-ben meghatározott egyéb feladatok.

Az aljegyzõ illetménye az 1992. évi XXIII. tv. szerint
kerül megállapításra.

A kinevezés határozatlan idõre szól.

A pályázatot a Belügyi Közlönyben való megjelenést
(2007. november 6.) követõ 15 napon belül lehet benyúj-
tani Terem község polgármesteréhez. Cím: Csák István
polgármester, 4342 Terem, Fõ u. 10. A borítékra írják rá:
„Aljegyzõi pályázat”. A pályázatokat két példányban kell
benyújtani.

További információkat a (42) 720-315-ös és a (42)
706-490-es telefonszámokon lehet kérni.

A pályázatok elbírálása: a pályázati határidõ lejártát kö-
vetõ elsõ közös testületi ülésen, de legkésõbb a pályázati
idõ lejártát követõ 30 napon belül.

Az állás 2008. január 1-jétõl tölthetõ be.

Az oktatási és kulturális tárca vezetése
a köztisztviselõk jogállásáról szóló hatályos

jogszabályok alapján
pályázatot hirdet

a Közmûvelõdési fõosztály
vezetõi beosztására

A fõosztályvezetõ feladata:
A vonatkozó jogszabályok, az Oktatási és Kulturális

Minisztérium Szervezeti és mûködési szabályzatának elõ-
írásai, a minisztérium vezetõinek utasításai figyelembevé-
telével szervezi, irányítja és ellenõrzi a vezetése alatt álló
szervezeti egység munkáját, ellátja a személyes hatásköré-
be utalt feladatokat. A fõosztály vezetését elsõsorban a fõ-
osztály alapfeladatára tekintettel végzi.

Az állás betöltésének feltételei:
– a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.

törvény (továbbiakban: Ktv.) által elõírt felsõfokú iskolai
végzettség, magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cse-
lekvõképesség,

– a köztisztviselõk képesítési követelményeirõl szóló
9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében a
közmûvelõdéssel kapcsolatos igazgatási feladatkörökre
(I. besorolási osztály) elõírt végzettség és képzettség.

A pályázat elbírálása során elõnyt jelent:
– legalább 5 év államigazgatási gyakorlat,
– közmûvelõdési szakmai tapasztalat és vezetõi gya-

korlat a szakirányítás terén,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– a telekommunikációs eszközök készségszintû hasz-

nálata.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a pályázott fõosztály tevékenységének irányítására

vonatkozó szakmai vezetõi koncepciót, valamint a pályá-
zó szakmai elképzelését,

– végzettséget, szakképzettséget (idegennyelv-tudást)
tanúsító okirat másolatát,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-
ványt.

A fõosztályvezetõ vezetõi megbízása határozott idõre,
hat évre szól. A fõosztályvezetõ jogállására, besorolására,
illetményére és egyéb juttatásaira vonatkozóan a Ktv.-ben
foglaltakat és a Minisztérium vonatkozó belsõ szabályait
kell irányadónak tekinteni. A fõosztály-vezetõi beosztás
fontos és bizalmas munkakörnek minõsül, melynek betöl-
téséhez szükséges a nemzetbiztonsági ellenõrzés lefolyta-
tásához való hozzájárulás és a vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség teljesítése.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl (2007. november 6.) számí-
tott 15. nap.
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A pályázatokat a benyújtási határidõt követõ 30 napon
belül, elõkészítõ bizottság bevonásával (szükség esetén a
pályázó és a bizottság személyes találkozásával) a mun-
káltatói jogkör gyakorlója bírálja el. A fõosztályvezetõ ki-
nevezésérõl a miniszter dönt. A beosztás a pályázatok bí-
rálatát követõen azonnal betölthetõ.

A pályázat tartalmát a bírálóbizottság tagjain kívül más
személlyel a kiíró nem közli. A pályázat eredményérõl az
érintettek 8 napon belül írásbeli értesítést kapnak.

A pályázatot zárt borítékban az Oktatási és Kulturális
Minisztérium Közszolgálati fõosztályára (1055 Budapest,
Szalay u. 10–14.) kell megküldeni.

A pályázatról általános felvilágosítást a Közszolgálati
fõosztálytól a 06 (1) 473-7416-os telefonszámon, illetve a
pályázott fõosztály SZMSZ által meghatározott feladatai-
ról, egyéb szakmai kérdésekrõl részletes információ a
Közmûvelõdési fõosztálytól a 06 (1) 473-7303-as telefon-
számon kérhetõ.

Nyírmeggyes Község Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi állás betöltésére

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

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

tori képesítés,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
– legalább kétéves szakmai gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– az iskolai végzettséget igazoló okiratának másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó munkakör betöltésével kapcsolatos szak-

mai, vezetési elképzeléseit,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázatot elbíráló testü-

leti ülésen kívánja-e zárt ülés tartását.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenésétõl (2007. november 6.) számí-
tott 15. nap.

A pályázat elbírálója: Nyírmeggyes Község Képvi-
selõ-testülete.

A pályázat elbírálásának idõpontja: a benyújtási határ-
idõ lejártát követõ elsõ testületi ülés.

A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakört teljes
idõben kell ellátni.

A kinevezés és az illetmény megállapítása az 1992. évi
XXIII. törvény (Ktv.) elõírása alapján történik.

Az állás betölthetõ: 2008. január 1-jétõl.
A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban „Jegyzõi pá-

lyázat” megjelöléssel kell Nyírmeggyes község polgár-
mesterének (4722 Nyírmeggyes, Petõfi S. u. 6.) címre be-
nyújtani.

A pályázattal kapcsolatosan információt nyújt: Ertsey
Géza Péter polgármester, telefon: 06 (44) 409-850.

Szervezeti hírek

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
ALAPÍTÓ OKIRATA

A Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal
alapító okirata

A Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal létrehozásáról
szóló 66/2003. (V. 15.) Korm. rendeletet módosító
333/2004. (XII. 11.) Korm. rendelet, az egységes élelmi-
szer-biztonsági szervezetátalakítással összefüggõ kor-
mányrendeletek módosításáról szóló 138/2007. (VI. 18.)
Korm. rendelet, az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 88. §-ának (1) és (3) bekezdésében, to-
vábbá az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. §-ának (2) bekez-
désében foglaltak szerint a Magyar Élelmiszer-biztonsági
Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) alapító okiratát a Pénz-
ügyminiszterrel egyetértésben az alábbiak szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv neve: Magyar Élelmiszer-biz-
tonsági Hivatal.

2. A költségvetési szerv rövidített neve: MÉBiH

3. A költségvetési szerv székhelye: 1097 Budapest,
Gyáli út 2–6.

4. A Hivatal felügyelete: A Hivatal felügyeletét a föld-
mûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (a továbbiak-
ban: miniszter) látja el.

5. Az alapító jogokat gyakorló szerv:
– 2003. július 1-jétõl kezdõdõen a Földmûvelésügyi és

Vidékfejlesztési Minisztérium az Egészségügyi, Szociális
és Családügyi Minisztériummal egyetértésben
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– 2005. január 1-jétõl kezdõdõen az Egészségügyi Mi-
nisztérium

– 2007. július 1-jétõl a Földmûvelésügyi és Vidékfej-
lesztési Minisztérium

6. A Hivatal alapításának idõpontja: 2003. július 1.

7. A Hivatal mûködésének idõtartama: a Hivatal mûkö-
dése határozatlan idõtartamú

8. A Hivatal gazdálkodási jogköre: A Hivatal a Mezõ-
gazdasági Szakigazgatási Hivatal Központhoz rendelt, ön-
álló jogi személyiségû, elõirányzatai felett teljes jogkörrel
és önálló költségvetéssel rendelkezõ, részben önállóan
gazdálkodó költségvetési szerv. Meghatározott pénz-
ügyi-gazdasági feladatait a Mezõgazdasági Szakigazgatá-
si Hivatal Központ látja el. A pénzügyi-gazdasági tevé-
kenységét ellátó személyek feladatkörének, munkaköré-
nek meghatározását külön megállapodás tartalmazza.

9. A Hivatal mûködésének rendje: A Hivatal mûködésé-
nek rendjét a Szervezeti és mûködési szabályzat tartalmaz-
za, melyet a miniszter hagy jóvá. A Hivatal Szervezeti és
mûködési szabályzatát a fõigazgató az alapító okirat alá-
írását követõ 30 napon belül köteles elkészíteni.

10. A Hivatal fõigazgatójának kinevezése és felmentési
rendje: A Hivatal fõigazgatóját a miniszter nevezi ki,
menti fel és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. A fõ-
igazgatót a miniszter pályázat útján 4 évre nevezi ki.

A Hivatal fõigazgató-helyettesét – a fõigazgató javasla-
tára – a miniszter nevezi ki, menti fel és gyakorolja felette
a fegyelmi jogkört. A kinevezés határozatlan idõtartamra
szól. A fõigazgató-helyettes felett más munkáltatói jogo-
kat a fõigazgató gyakorolja.

11. A Hivatal alkalmazottainak jogállása: A Hivatal
dolgozóinak munkaviszonyára a közalkalmazottak jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezéseit
kell alkalmazni. A Hivatal dolgozói felett a munkáltatói
jogokat a fõigazgató gyakorolja.

12. A Hivatal alaptevékenysége:
a) közremûködik a magyar nemzeti élelmezés- és táp-

lálkozáspolitika kialakításában az élelmiszer- és takar-
mánybiztonság vonatkozásában,

b) kapcsolatot tart az Európai Élelmiszer-biztonsági Ha-
tósággal és egyéb, az élelmiszer- és takarmánybiztonság
területén érintett nemzetközi, tagállami és hazai szerveze-
tekkel,

c) az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság megbízá-
sára szakvéleményeket, szaktanulmányokat készít, tudo-
mányos és mûszaki segítséget nyújt, adatot gyûjt, és el-
végzi a felmerülõ kockázat azonosítással kapcsolatos fel-
adatokat,

d) kijelölt kapcsolattartó pont az Európai Unió élelmi-
szerekre és takarmányokra vonatkozó gyors vészjelzõ
rendszerének hálózatában,

e) javaslatot tesz az élelmiszer- és takarmánybiztonsá-
got veszélyeztetõ eseményekkel kapcsolatos kormányzati
intézkedések kidolgozásához,

f) véleményezi az élelmiszer- és takarmánybiztonságot
érintõ jogszabályok tervezeteit, javaslatot tesz új jog-
szabályok megalkotására, hatályos jogszabályok módosí-
tására,

g) azonosítja és jellemzi az élelmiszer- és takarmány-
biztonságra kockázatot jelentõ területeket,

h) részt vesz az egységes kockázatbecslési módszerek
kialakításában,

i) javaslatot tesz az élelmiszerek és takarmányok ható-
sági ellenõrzésében résztvevõ szerveknek a kiemelten
vizsgálandó témákra, és koordinálja az élelmiszerek és ta-
karmányok hatósági ellenõrzéséhez szükséges mintavételi
tervek kidolgozását,

j) adatot szolgáltat, szakmai tájékoztatást nyújt a köz-
ponti közigazgatási szervek felkérésére az élelmiszer- és
takarmánybiztonság területén,

k) szakvéleményt, szaktanácsot ad, tudományos támo-
gatást nyújt a közigazgatási szervek, intézmények felkéré-
sére az élelmiszer- és takarmánybiztonsággal kapcsolatos
kérdésekben,

l) a nemzetközi és hazai élelmiszer-biztonsági, élelmi-
szer-higiéniai, élelmiszer-minõségi, takarmánybiztonsági,
továbbá a géntechnológia felhasználására vonatkozó in-
formációkat, ismereteket, követelményeket gyûjt, elemez,
értékel és ezekrõl az élelmiszer- és takarmány-ellenõrzõ,
közegészségügyi és fogyasztóvédelmi hatóságokat, vala-
mint az érdekelteket tájékoztatja,

m) az egyes hatóságoknál mûködõ információs rendsze-
rekre épülve saját adatbázis létrehozásával gyors és átfogó
tájékoztatást nyújt a fogyasztók számára az élelmiszer- és
takarmánybiztonságot érintõ aktuális kérdésekrõl, problé-
mákról, megelõzésük módjairól, az élelmiszer- és takar-
mánybiztonság eredményeirõl,

n) közremûködik, tudományos, technikai segítséget
nyújt az emberi egészséget közvetlenül vagy közvetve ve-
szélyeztetõ ártalmak azonosításában és felszámolásában,

o) koordinál az élelmiszer- és takarmánybiztonság terü-
letén érintett minisztériumok, hatóságok, intézmények,
szervezetek között,

p) az élelmiszer- és takarmánybiztonság érdekében vég-
zett monitorvizsgálatok eredményeit a vizsgálatra jogosult
laboratóriumoktól bekéri, elemzi, és szükség esetén köz-
zéteszi,

q) felméri, harmonizálja, és folyamatosan figyelemmel
kíséri a laboratóriumi kapacitásokat, és javaslatot tesz an-
nak fejlesztésére,

r) közremûködik külön jogszabály alapján az élelmi-
szer-biztonságot érintõ termékek forgalombahozatali és
felhasználási engedélyezési eljárásában,
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s) a többéves nemzeti ellenõrzési terv elkészítését koor-
dinálja,

t) az Európai Unió által kiemelten kezelt területeket
érintõ, a koordinált ellenõrzési tervben meghatározott fel-
adatok megosztását koordinálja,

u) a soron kívüli intézkedések koordinációja keretében
összeállítja az élelmiszer- és takarmánybiztonsági válság-
kezelés során követendõ intézkedési és kommunikációs
tervet,

v) ellátja a külön jogszabályban meghatározott egyéb
feladatokat.

13. A Hivatal tevékenységi köre a gazdasági tevékeny-
ségek egységes ágazati osztályozási rendszere (TEÁOR)
szerint:

75.11. Általános közigazgatás

75.14. Közigazgatási kiegészítõ szolgáltatás

14. A Hivatal szakágazati besorolási száma: 751417
szakfeladati besorolási száma: 751779

15. A Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat.

16. A Hivatal kezeli a feladatainak ellátásához szüksé-
ges, a Magyar Államkincstár tulajdonát képezõ ingatlan és
ingó vagyont. A vagyonkezelõi jogosultságot a Kincstári
Vagyoni Igazgatóság és a Hivatal közötti vagyonkezelõi
szerzõdés rögzíti.

Ezen alapító okirat 2007. október 1. napján lép hatály-
ba, ezzel egyidejûleg az 5769-1/2006-0017NÜF számú
alapító okirat hatályát veszti.

Budapest, 2007. szeptember 28.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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HIVATALI SZABÁLYZATOK

A Kincstári Vagyoni Igazgatóság
a kincstári vagyonnal való gazdálkodás tulajdonosi ellenõrzésérõl szóló szabályzata

A kincstári vagyonnal való gazdálkodásról szóló 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésének felhatalma-
zása alapján a következõket rendelem el.

I. FEJEZET

A szabályzat célja

1. § A kincstári vagyonnal való gazdálkodás tulajdonosi ellenõrzésére vonatkozó szabályzat (a továbbiakban: sza-
bályzat) célja, az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 109/C. § (7) bekezdése
(a továbbiakban: Áht.), a kincstári vagyonnal való gazdálkodásról szóló 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet és az irányadó
jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével a tulajdonosi ellenõrzés rendszerének mûködtetése.

II. FEJEZET

A szabályzat hatálya

2. § A szabályzat hatálya a kincstári vagyonnal való gazdálkodásról szóló 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet 21–24. §
rendelkezéseinek megfelelõen a tulajdonosi ellenõrzés lefolytatására terjed ki.

III. FEJEZET

Értelmezõ rendelkezések

3. § E szabályzat alkalmazásában:
a) tulajdonosi ellenõrzési vezetõ: a KVI Tulajdonosi Vagyonfelügyeleti fõosztályának vezetõje;
b) tulajdonosi ellenõr: a KVI-nál fõállásban foglalkoztatott vagy a 217/l998. (XII. 30.) Korm. rendelet 59. § (9) és

(10) bekezdésének figyelembevételével megbízásos jogviszony keretében tulajdonosi ellenõrzési tevékenységet ellátó
személy;

c) vizsgálatvezetõ: a tulajdonosi ellenõrzési vezetõ által kijelölt, a részletes vizsgálati program összeállításáért és az
adott ellenõrzés irányításáért felelõs tulajdonosi ellenõr;

d) ellenõrzött: a KVI tulajdonosi ellenõrzése által vizsgált vagyonkezelõ.

IV. FEJEZET

A tulajdonosi ellenõrzés feladata

4. § A KVI tulajdonosi ellenõrzésének feladata a kincstári vagyonnal való gazdálkodás vizsgálata, ennek keretében a
kincstári vagyonnyilvántartás hitelességének, teljességének és helyességének ellenõrzése, továbbá a jogszerûtlen, szer-
zõdésellenes, vagy a tulajdonos érdekeit sértõ, illetve a központi költségvetést hátrányosan érintõ vagyongazdálkodási
intézkedések feltárása és a jogszerû állapot helyreállítása.
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V. FEJEZET

A tulajdonosi ellenõrzés típusai

5. § Jellege szerint:
a) átfogó ellenõrzés: az ellenõrzöttnél meghatározott idõszak alatt végzett, meghatározott idõtartamra vonatkozó

olyan tulajdonosi ellenõrzés, amely a szakmai feladatokat és a gazdálkodást jellemzõ folyamatokat együttesen, egymás-
sal összefüggésben vizsgálja,

b) témaellenõrzés: kincstári vagyonra vonatkozó jog érvényesülésének, kötelezettségteljesítésnek egy idõben több el-
lenõrzöttnél történõ tulajdonosi ellenõrzése abból a célból, hogy a vizsgálat eredményeként általánosítható következte-
téseket lehessen levonni, és ennek megfelelõ intézkedéseket lehessen tenni,

c) célellenõrzés: az ellenõrzöttnél a vagyongazdálkodással összefüggõ egyedi téma, feladat kivizsgálása,
d) utóellenõrzés: egy korábban végrehajtott tulajdonosi ellenõrzés megállapításai és javaslatai alapján indokolt majd

meghozott és megtett intézkedések teljesítésének és azok hatásának vizsgálata.

6. § Irányultsága szerint:
a) szabályszerûségi ellenõrzés: annak tulajdonosi ellenõrzése, hogy az ellenõrzött mûködése, illetve annak vagyon-

gazdálkodási tevékenysége megfelelõen szabályozott-e, és abban érvényesülnek-e a hatályos jogszabályok, belsõ sza-
bályzatok és vezetõi rendelkezések elõírásai;

b) rendszerellenõrzés: az ellenõrzött vagyongazdálkodásának rendszere (irányítási, végrehajtási, pénzügyi lebonyolí-
tási, beszámolási és ellenõrzési) mûködésének átfogó vizsgálata, melynek keretében a szabályszerûség, szabályozottság,
gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség kerül tulajdonosi ellenõrzésre;

c) teljesítmény-ellenõrzés: az ellenõrzött által végzett vagyongazdálkodási tevékenységek, programok egy jól körül-
határolható területén a mûködés, illetve a forrásfelhasználás gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességé-
nek vizsgálata.

VI. FEJEZET

A tulajdonosi ellenõrzés mûködtetése, funkcionális függetlensége

7. § A tulajdonosi ellenõrzést a KVI szervezetén belül elkülönített szervezeti egység – a Tulajdonosi Vagyonfelügye-
leti fõosztály – végzi, amelynek közvetlen felügyeletét a vagyonfelügyeleti igazgató látja el, a vezérigazgató-helyettes
közvetlen irányítása mellett.

VII. FEJEZET

Összeférhetetlenség

8. § A tulajdonosi ellenõr, illetve a tulajdonosi ellenõrzés vezetõje tekintetében összeférhetetlenség áll fenn és ezért
nem vehet részt az ellenõrzésben, amennyiben:

a) az ellenõrzött vezetõjének, képviselõjének vagy alkalmazottjának a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi
IV. törvény 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozója;

b) korábban az ellenõrzött vezetõjének munkáltatói jogköre alá tartozott, a jogviszony megszûnésétõl számított há-
rom évig;

c) az ellenõrizendõvel közös, illetve kapcsolódó program vagy feladat végrehajtásában közremûködött, a program le-
zárását, illetve a feladat elvégzését követõ három évig;

d) a tulajdonosi ellenõrzés tárgyilagos lefolytatása tõle egyéb okból nem várható el (elfogultság).

9. § (1) Az összeférhetetlenségrõl a tulajdonosi ellenõrzés vezetõje, a tulajdonosi ellenõrzés vezetõjének személyét
érintõ összeférhetetlenség esetén a vagyonfelügyeleti igazgató, az összeférhetetlenség okának tudomására jutásától szá-
mított 8 munkanapon belül határoz. A döntés meghozataláig a tulajdonosi ellenõrt, illetve a tulajdonosi ellenõrzés veze-
tõjét az összeférhetetlenséggel összefüggésben az adott ellenõrzési tevékenysége alól fel kell menteni.

2007/46. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 3005



VIII. FEJEZET

A tulajdonosi ellenõr jogai és kötelezettségei

10. § A tulajdonosi ellenõr jogosult:
a) az ellenõrzött vagyonkezelt ingatlanába szabadon belépni, figyelemmel az ellenõrzött biztonsági elõírásaira, mun-

karendjére;
b) a tulajdonosi ellenõrzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, elektronikus adathordozón tárolt

adatokba – külön jogszabályban meghatározott adat- és titokvédelmi elõírások betartásával – betekinteni, azokról máso-
latot, kivonatot, illetve tanúsítványt készíteni;

c) az ellenõrzött vezetõjétõl, képviselõjétõl és bármely alkalmazottjától írásban vagy szóban információt kérni.

11. § A tulajdonosi ellenõr köteles:
a) tulajdonosi ellenõrzési tevékenysége során a részletes vizsgálati programban foglaltakat végrehajtani;
b) tulajdonosi ellenõrzési tevékenységének megkezdésérõl az ellenõrzött vezetõjét (képviselõjét) az ellenõrzés meg-

kezdése elõtt legalább 8 nappal [6/2007. (I. 24.) Korm. rendelet 7. §] tájékoztatni és megbízólevelét bemutatni;
c) objektív véleménye kialakításához elengedhetetlen dokumentumokat és körülményeket megvizsgálni;
d) megállapításait tárgyszerûen, a valóságnak megfelelõen írásba foglalni, és azokat elegendõ és megfelelõ bizonyí-

tékkal alátámasztani;
e) amennyiben a tulajdonosi ellenõrzés során büntetõ-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindításá-

ra okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel, haladéktalanul jelentést tenni a tulajdonosi ellen-
õrzés vezetõjének;

f) vizsgálati jelentést készíteni, a vizsgálati jelentés tervezetét az ellenõrzött személlyel, illetve képviselõjével egyez-
tetni;

g) a vizsgálati jelentés aláírását követõen a vizsgálati jelentést a tulajdonosi ellenõrzés vezetõjének átadni;
h) ellenõrzési megbízásával kapcsolatban vagy személyére nézve összeférhetetlenségi ok, vagy elfogultság tudomá-

sára jutásáról haladéktalanul írásos jelentést tenni a tulajdonosi ellenõrzés vezetõjének, amelynek elmulasztásáért vagy
késedelmes teljesítéséért fegyelmi felelõsséggel tartozik;

i) az eredeti dokumentumokat az ellenõrzés lezárásakor hiánytalanul visszaszolgáltatni, illetve amennyiben az ellen-
õrzés során büntetõ-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás
vagy hiányosság gyanúja merül fel, az eredeti dokumentumokat a szükséges intézkedések megtétele érdekében az ellen-
õrzött vezetõjének vagy képviselõjének átvételi elismervény ellenében átadni. Amennyiben az ellenõrzött, illetve annak
képviselõjének érintettsége megállapítható az eredeti dokumentumokat a tulajdonosi ellenõrzés vezetõjén keresztül a
vagyonfelügyeleti igazgatónak továbbítani a vezérigazgató-helyettes egyidejû értesítése mellett;

j) az ellenõrzöttnél a biztonsági szabályokat és a munkarendet figyelembe venni;
k) a tudomására jutott állami, szolgálati és üzleti titkot megõrizni;
l) a tulajdonosi ellenõrzés során készített iratokat és iratmásolatokat az ellenõrzés dokumentációjában megõrizni.

IX. FEJEZET

Az ellenõrzött jogai és kötelezettségei

12. § Az ellenõrzött jogait és kötelezettségeit a kincstári vagyonnal való gazdálkodásról szóló 58/2005. (IV. 4.) Korm.
rendelet VII. fejezet 23. § (1), (2) bekezdései határozzák meg.

X. FEJEZET

A tulajdonosi ellenõrzés bizonyítékai

13. § A tulajdonosi ellenõrzés megállapításainak bizonyítására felhasználható különösen:
a) az eredeti okmány, amely a gazdasági esemény elsõdleges okirata (bizonylata);
b) a másolat, amely az eredeti okirat szöveghû, hitelesített másolata. Hitelesítésnél a „másolat” szó feltüntetése mellett

utalni kell arra, hogy a másolat az eredeti okirattal mindenben megegyezik;
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c) a kivonat, amely az eredeti okirat meghatározott részének, részeinek szöveghû, hitelesített másolata. Hitelesítésnél
a „kivonat” szó feltüntetése mellett meg kell jelölni, hogy a kivonat mely eredeti okirat, melyik oldalának, mely szöveg-
részét tartalmazza;

d) teljességi nyilatkozat, amelyben az ellenõrzött (képviselõje) igazolja, hogy az ellenõrzött feladattal összefüggõ, fe-
lelõsségi körébe tartozó valamennyi okmányt, illetve információt hiánytalanul a tulajdonosi ellenõr rendelkezésére bo-
csátotta,

e) a tanúsítvány, amely több eredeti okiratnak a tulajdonosi ellenõr által meghatározott szövegrészét és számszaki ada-
tait tartalmazza. Hitelesítésnél a „tanúsítvány” szó feltüntetése mellett meg kell jelölni, hogy mely okiratok alapján ké-
szült;

f) a közös jegyzõkönyv, amely olyan tényállás igazolására szolgál, amelyrõl nincs egyéb okmány, de amelynek való-
diságát a tulajdonosi ellenõr és az ellenõrzött annak képviselõje vagy alkalmazottja közösen megállapítja, és e tényt alá-
írásával igazolja;

g) fénykép, videofelvétel vagy más kép-, hang- és adatrögzítõ eszköz, amely alkalmazható a tulajdonosi ellenõr által
szemrevételezett helyzet, állapot hiteles igazolására. A fényképet és az egyéb módon rögzített információkat az ellenõr-
zött, képviselõje, illetve a rögzítésnél jelen lévõ alkalmazottja jegyzõkönyvben hitelesíti a rögzítés idõpontjának, helyé-
nek és tárgyának megjelölésével;

h) a szakértõi vélemény, amely a speciális ismereteket igénylõ szakkérdésekben felkért szakértõ által adott értékelés;
i) a nyilatkozat, amely az ellenõrzött, annak képviselõje, illetve alkalmazottjának olyan írásbeli vagy szóbeli kijelen-

tése, amely okirat hiányában vagy meglévõ okirattal ellentétesen valamilyen tényállást közöl;
j) a többes nyilatkozat, amely több személynek külön-külön vagy együttesen tett nyilatkozata ugyanazon tényállásról.

XI. FEJEZET

A tulajdonosi ellenõrzés eljárási és végrehajtási rendje

1. Cím

A tulajdonosi ellenõrzés tervezése

14. § A tulajdonosi ellenõrzési munka megtervezéséhez a tulajdonosi ellenõrzési vezetõ éves ellenõrzési munkatervet
– az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter javaslatai és ajánlásai figyelembevételével – készít, amelyeket a KVI
vezérigazgató-helyettese hagy jóvá.

15. § A vezérigazgató-helyettes a tárgyévet követõ évre vonatkozó éves ellenõrzési munkaterv tervezetét javaslatté-
telre való felhívás mellett megküldi az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter részére minden év november 15-ig,
majd a vezérigazgató-helyettes által jóváhagyott végleges éves ellenõrzési munkatervet minden év december 15-ig.

16. § Az éves ellenõrzési munkaterv tartalmazza:
a) a tervezett tulajdonosi ellenõrzések tárgyát;
b) a tulajdonosi ellenõrzések célját;
c) az ellenõrizendõ idõszakot;
d) a szükséges tulajdonosi ellenõrzési kapacitás meghatározását;
e) a tulajdonosi ellenõrzések típusát és módszereit;
f) a tulajdonosi ellenõrzések ütemezését;
g) az ellenõrzött megnevezését.

17. § Az éves ellenõrzési munkatervet úgy kell összeállítani, hogy szükség esetén az abban nem szereplõ soron kívüli
tulajdonosi ellenõrzési feladatok is végrehajthatóak legyenek.

18. § Az éves ellenõrzési munkatervet a tulajdonosi ellenõrzési vezetõ – a vagyonfelügyeleti igazgató és a vezérigaz-
gató-helyettes egyetértésével – módosíthatja, amely módosításról az állami vagyon felügyeletéért felelõs minisztert
8 munkanapon belül tájékoztatja.

19. § Soron kívüli tulajdonosi ellenõrzést az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter, illetve a KVI vezérigaz-
gatójának javaslatára – rendkívül indokolt esetben – a vezérigazgató-helyettes köteles elrendelni, más kezdeményezés
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esetén vezérigazgató-helyettes saját hatáskörben dönt annak engedélyezésérõl. A vezérigazgató-helyettes az állami va-
gyon felügyeletéért felelõs minisztert 8 munkanapon belül tájékoztatja a soron kívüli tulajdonosi ellenõrzés elrendelé-
sérõl.

2. Cím

A részletes vizsgálati program

20. § A tulajdonosi ellenõrzési vezetõ minden egyes tulajdonosi ellenõrzés lefolytatásához részletes vizsgálati progra-
mot készít és javaslatot tesz a tulajdonosi ellenõrzéseket lefolytató tulajdonosi ellenõrök személyére, figyelembe véve

a) az ellenõrzött mûködésérõl, gazdálkodásáról rendelkezésre álló információkat;
b) a tulajdonosi ellenõrzés tárgyát, részletes feladatait;
c) a tulajdonosi ellenõrzés célját;
d) az ellenõrzöttnél korábbi ellenõrzések tapasztalatait;
e) az adott tulajdonosi ellenõrzés lefolytatásához szükséges szakértelmet és kapacitást;
f) az adott tulajdonosi ellenõrzés lefolytatásához szükséges idõt és ütemezést;
g) az esetlegesen felmerülõ összeférhetetlenséget.

21. § A tulajdonosi ellenõrzés végrehajtását megelõzõen a tulajdonosi ellenõrzést végzõ személy köteles megismerni
az ellenõrzöttre vonatkozó elõírásokat, rendelkezéseket, belsõ szabályzatokat, a korábban készült ellenõrzési jelentése-
ket, valamint, az ellenõrzöttnek az ellenõrizendõ idõszakról készült éves beszámolóit.

22. § (1) A részletes vizsgálati programot a vezérigazgató-helyettes hagyja jóvá. A programtól eltérni a vezérigaz-
gató-helyettes jóváhagyásával lehet, a program módosítását a tulajdonosi ellenõrzési vezetõ kezdeményezheti a vagyon-
felügyeleti igazgató útján. A részletes vizsgálati program módosításáról az ellenõrzöttet a tulajdonosi ellenõrzési vezetõ
3 munkanapon belül köteles tájékoztatni.

(2) Az ellenõrzött vezetõjének (képviselõjének) tájékoztatása a tulajdonosi ellenõrzés megindításáról a részletes vizs-
gálati program megküldésével történik. A tulajdonosi ellenõrzési vezetõ a tulajdonosi ellenõrzés megkezdése – részletes
vizsgálati programban meghatározott vizsgálat kezdõ idõpontja szerint – elõtt legalább 8 nappal köteles a részletes vizs-
gálati programot az ellenõrzött részére megküldeni.

23. § A részletes vizsgálati program tartalmazza:
a) a KVI, illetve a tulajdonosi ellenõrzést végzõ szervezeti egység megnevezését,
b) az ellenõrzött megnevezését,
c) a tulajdonosi ellenõrzés tárgyát,
d) a tulajdonosi ellenõrzés részletes feladatait,
e) a tulajdonosi ellenõrzés célját,
f) az ellenõrizendõ idõszakot,
g) a tulajdonosi ellenõrzésre vonatkozó jogszabályi vagy egyéb felhatalmazásra történõ hivatkozást,
h) a tulajdonosi ellenõrzés módszereit,
i) a tulajdonosi ellenõrök és a vizsgálatvezetõ megnevezését,
j) a tulajdonosi ellenõrzés tervezett idõtartamát, a jelentések elkészítésének határidejét,
k) a kiállítás keltét,
l) a jóváhagyásra jogosult aláírását, bélyegzõlenyomatát.

24. § A tulajdonosi ellenõrzési vezetõ felügyeli a részletes vizsgálati program végrehajtását.

3. Cím

A megbízólevél

25. § A tulajdonosi ellenõrt megbízólevéllel kell ellátni, amelyet a vezérigazgató-helyettes ír alá.

26. § (1) Az iktatószámmal ellátott megbízólevél az alábbiakat tartalmazza:
a) a „Megbízólevél” megnevezést,
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b) KVI és a tulajdonosi ellenõrzést végzõ szervezeti egység megnevezését,
c) a tulajdonosi ellenõr nevét, beosztását,
d) az ellenõrzött megnevezését,
e) a részletes vizsgálati program megnevezését,
f) a tulajdonosi ellenõrzés tárgyát,
g) a tulajdonosi ellenõrzésre vonatkozó jogszabályi vagy egyéb felhatalmazásra történõ hivatkozást,
h) a megbízólevél érvényességi idejét,
i) a kiállítás keltét,
j) a kiállításra jogosult aláírását, bélyegzõlenyomatát.

(2) A megbízólevelet a tulajdonosi ellenõr köteles átadni az ellenõrzött vezetõjének (képviselõjének) a tulajdonosi el-
lenõrzés megkezdése – részletes vizsgálati programban meghatározott vizsgálat kezdõ idõpontja szerint – elõtt legalább
8 munkanappal.

4. Cím

A tulajdonosi ellenõrzés végrehajtása

27. § A tulajdonosi ellenõrzést szükség szerint a helyszínen, illetve adatbekérés útján, elsõsorban a tulajdonosi ellen-
õrzés végrehajtásához szükséges dokumentációk értékelésével és a belsõ szabályzatokban található leírások, útmutatók,
valamint a részletes vizsgálati programban meghatározott ellenõrzési módszerek alkalmazásával kell végrehajtani.

28. § Az adatbekérés útján kapott információk valódiságát a tulajdonosi ellenõr – az érdemi értékeléshez szükséges
módon – köteles vizsgálni.

29. § A helyszíni vizsgálatot annak megkezdése elõtt legalább 3 munkanappal megelõzõen, szóban vagy írásban be
kell jelenteni az ellenõrzött vezetõjének (képviselõjének). Az elõzetes bejelentést nem kell megtenni, ha az – a rendelke-
zésre álló adatok alapján – meghiúsíthatja a tulajdonosi ellenõrzés eredményes lefolytatását. Az elõzetes bejelentés
elhagyásáról vezérigazgató-helyettes dönt.

30. § Minden helyszíni ellenõrzés megkezdésekor a tulajdonosi ellenõr köteles bemutatni a megbízólevelét az ellenõr-
zött vezetõjének (képviselõjének) vagy az õt helyettesítõ személynek.

31. § A vizsgálatvezetõ köteles gondoskodni a tulajdonosi ellenõrzés – részletes vizsgálati programban foglalt –
összehangolt, az ütemezésnek megfelelõ maradéktalan végrehajtásáról.

32. § A tulajdonosi ellenõrzési célnak és feladatoknak megfelelõen kell megválasztani a vizsgálati eljárásokat és mód-
szereket, amelyek különösen a következõk lehetnek:

a) elsõsorban a kincstári vagyon kezelésére vonatkozó eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése és értékelése;
b) pénzügyi, számviteli és statisztikai adatok, költségvetés, beszámolók, szerzõdések, programok elemzése és értéke-

lése;
c) dokumentumok és nyilvántartások (kincstári vagyonkataszter, MÁK-mérleg, költségvetési beszámoló 38. számú

ûrlapjának tartalma) vizsgálata;
d) közvetlen megfigyelésen alapuló ellenõrzés (interjú, szemle, mintavételes vizsgálat);
e) az ellátott állami feladatokhoz rendelkezésre álló kincstári vagyon és az ellenõrzött jogi, gazdálkodási formája, ka-

pacitása összhangjának vizsgálata;
f) az alap- és a vállalkozási tevékenység ellátásához rendelkezésre álló kincstári vagyon felhasználása jog-, ok-, cél-

szerûségének és annak módjának vizsgálata;
g) a tárgyi eszközök kihasználása, fenntartása és fejlesztése, az egyéb erõforrások felhasználásának vizsgálata.

33. § A tulajdonosi ellenõrzés során az ellenõrzött vezetõjétõl (képviselõjétõl) szükség esetén teljességi nyilatkozatot
kell kérni, amelyben az ellenõrzött igazolja, hogy az ellenõrzött feladattal összefüggõ, felelõsségi körébe tartozó és a
valóságnak megfelelõ valamennyi okmányt, illetve információt hiánytalanul a tulajdonosi ellenõr rendelkezésére bocsá-
totta.
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5. Cím

Az ellenõrzési jegyzõkönyv

34. § A kincstári vagyonra vonatkozó a gazdálkodási rendet sértõ, a személyi és anyagi felelõsség megállapítása alap-
jául szolgáló mulasztások, szabálytalanságok, károkozások és egyéb jogsértõ cselekmények gyanúja esetén a tulajdono-
si ellenõr köteles ellenõrzési jegyzõkönyvet felvenni. A jegyzõkönyvben felelõsként megjelölt személy 3 munkanapon
belül köteles írásban nyilatkozni arról, hogy a terhére felrótt felelõsséget, elismeri-e vagy sem.

35. § Az ellenõrzési jegyzõkönyvnek tartalmaznia kell:
a) a KVI, a tulajdonosi ellenõrzést végzõ szervezeti egység és az ellenõrzött megnevezését;
b) az ellenõrzési jegyzõkönyv készítésének helyét és idejét;
c) a tulajdonosi ellenõrzés tárgyát;
d) a tulajdonosi ellenõrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazást;
e) a tulajdonosi ellenõrök megnevezését;
f) a gazdálkodási rendet sértõ, a személyi és anyagi felelõsség megállapításának alapjául szolgáló mulasztásokat, sza-

bálytalanságokat, károkozásokat, egyéb jogsértõ cselekményeket, hivatkozva a megállapításokat alátámasztó ellenõr-
zési bizonyítékokra és jogszabályokra;

g) a felelõsként megjelölt személyek nevét, beosztását;
h) a jegyzõkönyvi megállapítást tevõ tulajdonosi ellenõr nevét, aláírását;
i) a felelõsként megjelölt személy nyilatkozatát, amelyben aláírásával igazolja, hogy a jegyzõkönyv rá vonatkozó ki-

vonatát megkapta, a benne foglaltakat megismerte és tudomásul veszi, hogy írásbeli magyarázatot köteles adni az ellenõr
részére;

j) az ellenõrzött vezetõjének (képviselõjének) aláírását az ellenõrzési jegyzõkönyv átvételének elismerésérõl.

36. § A tulajdonosi ellenõr az érintett személy írásbeli nyilatkozatát köteles 8 munkanapon belül saját észrevételeivel
együtt írásban elõterjeszteni a tulajdonosi ellenõrzés vezetõjéhez. A tulajdonosi ellenõrzés vezetõje dönt az írásbeli nyi-
latkozat elfogadásáról vagy elutasításáról, és az elõterjesztéstõl számított 3 munkanapon belül errõl írásban tájékoztatja
a felelõssé tett személyt, illetve az ellenõrzött vezetõjét (képviselõjét).

37. § Az írásbeli nyilatkozat elutasítása esetén a tulajdonosi ellenõrzés vezetõje a vagyonfelügyeleti igazgató útján ja-
vaslatot tesz a vezérigazgató-helyettes felé a megfelelõ felelõsségre vonási eljárás kezdeményezésére.

6. Cím

Vizsgálati jelentés

38. § A tulajdonosi ellenõr a tulajdonosi ellenõrzés tárgyát, megállapításait, következtetéseit és javaslatait tartalmazó
vizsgálati jelentést (továbbiakban: jelentés) készít.

39. § A jelentésnek tartalmaznia kell:
a) a KVI, illetve a tulajdonosi ellenõrzést végzõ szervezeti egység megnevezését,
b) az ellenõrzött megnevezését,
c) az ellenõrzött idõszakban a felelõs beosztású vezetõ – az ellenõrzött vezetõje, gazdasági vezetõje – nevét, beosz-

tását,
d) a tulajdonosi ellenõrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazás megjelölését,
e) a tulajdonosi ellenõrzés tárgyát,
f) az ellenõrzött idõszakot,
g) a helyszíni ellenõrzés kezdetét és végét,
h) a tulajdonosi ellenõrzés célját, feladatait,
i) az alkalmazott ellenõrzési módszereket és eljárásokat,
j) a tulajdonosi ellenõrzési megállapításokat a részletes vizsgálati programnak megfelelõen,
k) a következtetéseket és javaslatokat,
l) indokolt esetben a vagyonkezelési szerzõdés felmondásának javaslatát,
m) a jelentés dátumát és a tulajdonosi ellenõrök aláírását.
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40. § A vizsgálati megállapításokat úgy kell megfogalmazni, hogy
a) az ellenõrzött kincstári vagyonnal való vagyongazdálkodása egészének mûködése, az ellenõrzött tevékenység ob-

jektíven értékelhetõ legyen,
b) vegye figyelembe a mûködéssel, gazdálkodással, tevékenységgel kapcsolatos elõnyös és hátrányos összefüggé-

seket.

41. § A tulajdonosi ellenõr köteles a jelentésben szerepeltetni minden olyan lényeges tényt, megállapítást, hiányossá-
got és ellentmondást, amely biztosítja a vizsgált tevékenységrõl szóló tulajdonosi ellenõrzési jelentés teljességét.

42. § A tulajdonosi ellenõrök a vizsgálati jelentés elkészítésénél kötelesek értékelni minden, az ellenõrzöttek, illetve
egyéb felek által rendelkezésükre bocsátott információt és véleményt, azonban ez utóbbi nem befolyásolhatja a tulajdo-
nosi ellenõrök tényeken alapuló megállapításait, következtetéseit.

43. § A jelentésben lényegre törõ, az eredményeket és a hiányosságokat összefoglaló, rövid, tömör értékelést is kell
adni, és ajánlásokat, javaslatokat kell megfogalmazni a hiányosságok felszámolása, illetve a folyamatok hatékonyabb,
eredményesebb mûködése érdekében.

44. § Amennyiben a jelentésben a megállapítások, következtetések alátámasztását, jellemzését szolgáló konkrét pél-
dák nagy száma miatt azok teljes körû ismertetése túlságosan terjedelmessé tenné a jelentést, akkor ezeket mellékletben
kell közölni.

45. § A jelentés elkészítéséért, a levont következtetésekért a vizsgálatvezetõ, a megállapítások valódiságáért és alátá-
masztásáért a vizsgálatot végzõk felelõsek.

46. § A tulajdonosi ellenõrzési vezetõ a jelentés tervezetét egyeztetés céljából megküldi az ellenõrzött vezetõjének
(képviselõjének), illetve annak, akire vonatkozóan a jelentés megállapítást vagy javaslatot tartalmaz.

47. § A jelentés tervezeténeknek tartalmaznia kell azt a záradékot, amely szerint a 46. §-ban meghatározott személyek
– a jelentés tervezetének kézhezvételétõl számított 8 munkanapon belül – nyilatkozhatnak arról, hogy a jelentés terveze-
tében foglaltakkal kapcsolatban kívánnak-e észrevételt tenni. Az esetleges észrevételeket a jelentés tervezetének kéz-
hezvételétõl számított 15 munkanapon belül kell megküldeni a tulajdonosi ellenõrzési vezetõ részére.

48. § Megbeszélést kell tartani, ha az ellenõrzött részérõl a megállapításokat vitatják. A megbeszélés célja a megálla-
pítások és következtetések elemzése, valamint az összeállított ajánlások egyeztetése.

49. § A megbeszélésen részt vesz a vizsgálatvezetõ, az ellenõrzést végzõ tulajdonosi ellenõrök, az ellenõrzött vezetõje
(képviselõje) és szükség szerint más olyan személy, akinek meghívása a vizsgálat tárgya vagy megállapításai miatt
indokolt.

50. § Az észrevétel elfogadásáról vagy elutasításáról a vizsgálatvezetõ dönt, amelyrõl az észrevétel kézhezvételétõl
számított 8 munkanapon belül az érintetteknek írásbeli tájékoztatást ad és az el nem fogadást indokolja.

51. § Az elfogadott észrevételeknek megfelelõen a vizsgálatvezetõ a jelentést módosítja.

52. § Az ellenõrzött vezetõjének (képviselõjének) észrevételeit, illetve a vizsgálatvezetõ válaszát az ellenõrzési jelen-
téshez csatolni kell, és a továbbiakban egy dokumentumként kell kezelni.

53. § A vizsgálati jelentés a 46–52. §-ában meghatározott eljárást követõen lezárásra kerül, a jelentést – a vizsgálatve-
zetõ és a vizsgálatot végzõ valamennyi tulajdonosi ellenõr aláírását követõen – a vezérigazgató-helyettes a tulajdonosi
ellenõrzés vezetõjének közremûködésével megküldi az ellenõrzött vezetõjének (képviselõjének), ha az ellenõrzött köz-
ponti költségvetési szerv akkor kötelezõen a felügyeleti szerv vezetõjének (képviselõjének) is.
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7. Cím

Az intézkedési terv

54. § Az ellenõrzött vezetõje – a vizsgálati jelentésben foglalt javaslatok alapján – a szükséges intézkedések végrehaj-
tásáért felelõs személyek és a vonatkozó határidõk megjelölésével a vizsgálati jelentés kézhezvételétõl számított
15 munkanapon belül intézkedési tervet készít. Indokolt esetben a tulajdonosi ellenõrzési vezetõ ennél hosszabb, legfel-
jebb 30 napos határidõt is megállapíthat.

55. § Az elkészített intézkedési tervet az ellenõrzött vezetõje (képviselõje) haladéktalanul megküldi a tulajdonosi el-
lenõrzési vezetõjének, aki az intézkedési tervet annak kézhezvételétõl számított 8 munkanapon belül véleményezi.

56. § Amennyiben a KVI részérõl az intézkedési tervet vitatják, írásban kell tájékoztatni az ellenõrzöttet, és szükség
esetén megbeszélést kell tartani, amelyen részt vesz az ellenõrzött vezetõje (képviselõje) és a vizsgálatot végzõ
tulajdonosi ellenõrök.

57. § Az elfogadott intézkedési tervet az ellenõrzött vezetõje (képviselõje) megküldi a KVI tulajdonosi ellenõrzési
vezetõje részére.

58. § (1) Az ellenõrzött vezetõje felelõs az intézkedési terv végrehajtásáért, illetve annak nyomonkövetéséért.

(2) Az intézkedési tervben meghatározott feladatok végrehajtására kiszabott határidõ lejárta után 8 munkanappal az
ellenõrzött vezetõje köteles a tulajdonosi ellenõrzési vezetõt írásban tájékoztatni az intézkedési tervben foglaltak meg-
valósulásáról.

8. Cím

Éves összefoglaló tulajdonosi ellenõrzési jelentés

59. § (1) A KVI tulajdonosi ellenõrzési vezetõje felelõs az éves összefoglaló tulajdonosi ellenõrzési jelentés elkészíté-
séért. Az éves összefoglaló tulajdonosi ellenõrzési jelentést a vezérigazgató-helyettes megküldi az állami vagyon fel-
ügyeletéért felelõs miniszternek legkésõbb a tárgyévet követõ év március 31-ig.

60. § Az éves összefoglaló tulajdonosi ellenõrzési jelentés az alábbiakat tartalmazza:

a) a tulajdonosi ellenõrzés által végzett tevékenység bemutatása:
aa) az éves ellenõrzési munkatervben foglalt feladatok teljesítésének értékelését, a munkatervtõl való eltérések indo-

kát, a terven felüli ellenõrzések indokoltságát,
ab) a tulajdonosi ellenõrzések személyi és tárgyi feltételeit, a tevékenységet elõsegítõ és akadályozó tényezõket,
ac) a tulajdonosi ellenõrzések fontosabb megállapításait,
ad) a tulajdonosi ellenõrzések során büntetõ-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot

adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések számát,

b) a tulajdonosi ellenõrzés által tett megállapítások és javaslatok hasznosítását:
ba) az intézkedési tervek megvalósításáról szóló beszámolót, a tulajdonosi ellenõrzési megállapítások és javaslatok

hasznosulásának tapasztalatait,
bb) a tulajdonosi ellenõrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatokat.

9. Cím

Az ellenõrzések nyilvántartása

61. § A KVI tulajdonosi ellenõrzési vezetõje köteles nyilvántartást vezetni az elvégzett tulajdonosi ellenõrzésekrõl és
gondoskodni a tulajdonosi ellenõrzési dokumentumok megõrzésérõl. A nyilvántartás tartalmazza:

a) az ellenõrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését,
b) az elvégzett tulajdonosi ellenõrzések témájának megnevezését,
c) a tulajdonosi ellenõrzések kezdetének és lezárásának idõpontját,
d) a jelentõsebb megállapításokat, javaslatokat,
e) az intézkedési tervek végrehajtását.
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10. Cím

A tulajdonosi ellenõrzési rendszer koordinációja, harmonizációja

62. § A vagyonfelügyeleti igazgató felelõs a tulajdonosi ellenõrzési rendszer szabályozásáért, fejlesztéséért, koordi-
nációjáért és harmonizációjáért amelynek keretében:

a) javaslatokat tesz a tulajdonosi ellenõrzéshez kapcsolódó jogszabályok megalkotására;
b) javaslatokat és ajánlásokat dolgoz ki a tulajdonosi ellenõrzési rendszer továbbfejlesztése és harmonizációja érde-

kében;
c) felelõs a tulajdonosi ellenõrök szakképzési rendszerének fejlesztéséért;
d) felelõs a tulajdonosi ellenõrzéssel kapcsolatos kommunikációért.

XII. FEJEZET

Záró rendelkezések

63. § Jelen szabályzat az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter jóváhagyását követõen a közzététel napján lép
hatályba, ezzel egyidejûleg a kincstári vagyonért felelõs miniszter által jóváhagyott 2005. augusztus 31-én hatályba lé-
pett „a kincstári vagyonnal való gazdálkodás tulajdonosi ellenõrzésérõl szóló szabályzat” hatályát veszti.

Zelles Sándor s. k.,
vezérigazgató

Budapest, 2007. szeptember 12.

Jóváhagyom:
Dr. Veres János s. k.,

pénzügyminiszter

KINCSTÁRI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉRE KIÍRT PÁLYÁZAT EREDMÉNYE

A Magyar Táncmûvészeti Fõiskola (1145 Budapest, Columbus utca 87–89.) (továbbiakban: kiíró) a Kincstári Va-
gyoni Igazgatóság (a továbbiakban: KVI) megbízásából a kincstári vagyonnal való gazdálkodásról szóló 58/2005.
(IV. 4.) Korm. rendelet (továbbiakban: kormányrendelet) vonatkozó fejezetei alapján

nyilvános pályázat

keretében értékesíti a Magyar Állam tulajdonában és a kiíró vagyonkezelésében álló, természetben 1149 Budapest,
Pillangó u. 30. szám alatt található, 32068/8. helyrajzi számon nyilvántartott, 950 m2 területû, kivett kollégium megneve-
zésû ingatlant.

A kiíró a Magyar Közlöny a Magyar Köztársaság Hivatalos Lapja 2007. szeptember 7-én megjelent 117. számában, a
Hivatalos Értesítõ a Magyar Közlöny melléklete X. évfolyam 2007. évi 36. számában, illetve rövidített tartalmú válto-
zatban a Magyar Nemzet 2007. szeptember 10-én megjelent kiadásában és Népszabadság 2007. szeptember 10-én meg-
jelent budapesti kiadásában közzétett pályázati felhívással az értékesítési eljárást megindította.

A kiíró a kormányrendelet 46. § (1) bekezdése alapján közzéteszi, hogy a fenti pályázati eljárás eredménytelen.
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KINCSTÁRI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSE

A Békés Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság (5620 Békés-
csaba, Szarvasi út 79/1., a továbbiakban: árvereztetõ) a Kincstári Vagyoni Igazgatósággal kötött megbízási szerzõdés
alapján, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 59. § (3) bekezdése és a kincstári vagyonnal való gazdálkodás-
ról szóló 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet vonatkozó fejezetei alapján

árverés

keretében értékesíti a Magyar Állam tulajdonában és az árvereztetõ vagyonkezelésében lévõ alábbi vagyonelemeket:

Békés Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság

Sor-
szám

Ingatlan címe Hrsz. Terület
(m2)

Megnevezés Tul. h.
Kikiáltási ár
(bruttó Ft) Áfa (Ft)

1. Békéscsaba,
Szarvasi út 79/1.

4636. 12 006 Irodaház 1/1 180 360 000 30 060 000

Árverési elõleg (ajánlati biztosíték) összege: 18 100 000 Ft.
Megjegyzés: az ingatlanon 5 épület található, összesen mintegy 3310 m 2 hasznos alapterülettel.
Az ingatlan dokumentációja jelen hirdetmény megjelenésének napjától, munkanapokon 8–14 óra között térítés nélkül átvehetõ a
Békéscsaba, Szerdahelyi u. 2. szám alatt.
Licit az 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés szerint.
Az ingatlant szennyvízelvezetési és gázvezeték-szolgalmi jog terheli, egyebekben per-, teher- és igénymentes.

2. Békéscsaba,
Szarvasi út 79/1.

4637/1. 9 261 Gazdasági épület
és udvar

1/1 68 160 000 11 360 000

Árverési elõleg (ajánlati biztosíték) összege: 6 820 000 Ft.
Megjegyzés: az ingatlanon 2 épület található, összesen mintegy 1139 m 2 hasznos alapterülettel.
Az ingatlan dokumentációja jelen hirdetmény megjelenésének napjától, munkanapokon 8–14 óra között térítés nélkül átvehetõ a
Békéscsaba, Szerdahelyi u. 2. szám alatt.
Licit az 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés szerint.
Az ingatlan per-, teher- és igénymentes.
Az árverés idõpontja: 2007. december 11. 11 óra.
Az árverés helye: Békéscsaba, Szarvasi út 79/1. földszinti tanácskozóterem.
Az árverésre jelentkezés helye és ideje: Békéscsaba, Szerdahelyi út 2. Az árverezõnek személyesen vagy képviselõje útján az árverés
napján 8 órától 10 óráig kell jelentkeznie az árverésen való részvételre.
Az árverési eljárással kapcsolatban, valamint az ingatlanok megtekintésének lehetõségérõl felvilágosítás kérhetõ: dr. Mike Zsolt
igazgatótól, tel.: 06 (66) 529-270.

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

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

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

matba tételét igazoló cégeljárási igazolás és aláírási címpéldány átadása;
– az árverezõ írásbeli nyilatkozata arról, hogy nincs lejárt köztartozása (adó-, vám-, társadalombiztosítási járulék és

egyéb, az államháztartás alrendszereivel szemben fennálló fizetési kötelezettsége);
– igazolás bemutatása arról, hogy az árverezõ az árverési elõleget (ajánlati biztosítékot) a kitûzött árverés idõpontját

megelõzõen 1 órával készpénzben befizette az árvereztetõ pénztárába.

Egyéb feltételek:
Az árvereztetõ a 4636. hrsz.-ú ingatlan (1. sz. árverési tétel) egy részére (245 m2 iroda, 349 m2 labor, 335 m2 raktár és

294 m2 mûhely), továbbá a 4637/1. hrsz.-ú ingatlan (2. sz. árverési tétel) egy részére (65 m2 garázs és 352 m2 földterület)
vonatkozóan bérleti szerzõdéseket kötött, melyek 2007. december 31. napjáig érvényesek. A vevõ az ingatlanokat bérleti
jogviszonnyal terhelten vásárolhatja meg.

Az árverezõk tudomásul veszik, hogy a 4636. hrsz.-ú ingatlan (1. árverési tétel) egy részére (400 m2 iroda), tovább a
4637/1. hrsz.-ú ingatlan (2. sz. árverési tétel) egy részére (49 m2) az árvereztetõ az ingatlan értékesítését követõen is, leg-
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alább addig az idõpontig, amíg az árvereztetõ a saját elhelyezését más ingatlanban biztosítani tudja, de legkésõbb 2008.
április 30-ig ingyenesen használja (a rezsiköltség megfizetése mellett).

Az ingatlanok (1. és 2. sz. árverési tétel) birtokba adására az adásvételi szerzõdés megkötését követõ 30 napon belül
kerül sor, akként, hogy a vevõ a bérleti joggal terhelt ingatlanrészeket, a bérleti szerzõdés lejártát követõ 30 napon belül
közvetlenül a bérlõktõl, illetve az árvereztetõ által használt ingatlanrészeket 2008. április 30-át követõen az árvereztetõ-
tõl veheti át. A birtokbaadáskor árvereztetõ és vevõ jegyzõkönyvet vesznek fel, melyben rögzítik a mérõóraállásokat, ár-
vereztetõ átadja a közüzemi szerzõdéseket és az általa kötött bérleti szerzõdéseket.

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

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

napon belül visszavonhatatlan pénzügyi garanciát adjon az árvereztetõnek az árverési elõlegen felül a teljes vételárhátra-
lékra. (Az árvereztetõ visszavonhatatlan fizetési garanciának tekinti a bankgaranciát, banki hitelígérvényt, vagy a vétel-
árhátralék közjegyzõnél, illetve ügyvédnél történõ letétbe helyezését.)

Amennyiben az árveréstõl számított 8 naptári napon belül az árverezõ az árvereztetõ megjelölt számlájára a teljes vé-
telárat kiegyenlítette, mentesül a visszavonhatatlan pénzügyi garancia adásának kötelezettsége alól.

Az árvereztetõ az árverés nyertesével az árverés napjától számított 15 naptári napon belül szerzõdést köt.
Az árverés nyertese köteles a teljes vételárat a megadott számlaszámra a szerzõdéskötéssel egyidejûleg kifizetni.

Az árverés eredménytelen, ha
– nem jelent meg egy árverezõ sem.
– az árverezõk nem tettek érvényes vételi ajánlatot,
– az árverési eljárás tisztaságát, vagy az árverezõk érdekeit súlyosan sértõ cselekmény miatt az árverés érvénytelení-

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

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

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

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

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

A Kincstári Vagyoni Igazgatóság (1054 Budapest, Zoltán u. 16., a továbbiakban: kiíró) a kincstári vagyon gazdálko-
dásáról szóló 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései alapján, valamint az állami vagyonról szóló
2007. évi CVI. törvény 59. § (3) bekezdése alapján

nyilvános pályázat

keretében értékesíti a Magyar Állam tulajdonában és a kiíró vagyonkezelésében álló, természetben Szentendre, Ady
Endre u. 5. szám alatt található, 4432. helyrajzi számon nyilvántartott, 8404 m2 területû, hétvégi ház és udvar megneve-
zésû ingatlant.

Az ingatlan irányára (bruttó): 525 600 000 Ft.
Ajánlati biztosíték: 50 000 000 Ft, azaz ötvenmillió forint.
Az ajánlati biztosítékot HUF-ban a 10032000-01637511-00000000 Magyar Államkincstárnál vezetett MÁK számú

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

Az ajánlati biztosíték a nyertes ajánlattevõ esetén a vételárba beszámításra kerül.
A vételárat magyar forintban (HUF) kell megfizetni.
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Az ingatlanra Szentendre Város Önkormányzata a 42576/2007. 10. 02. sz. bejegyzõ határozata alapján elõvásárlási
jog illeti meg, egyebekben az ingatlan per-, teher- és igénymentes.

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

A kiíró tájékoztatja az ajánlattevõket, hogy a kormányrendelet 42. § (2) bekezdésében biztosított lehetõséggel élve a
pályázati ajánlatok bontását követõen amennyiben az elsõ két helyre rangsorolt ajánlatban szereplõ vételárak között
(a magasabbat tekintve 100%-nak) legfeljebb húsz százalék eltérés van, vagy ha a 44. § (1) bekezdése alapján a 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:
Szentendre a Dunakanyar kapujában, a Pilis és a Duna, hegy és sík vidék találkozásánál, gyönyörû természeti környe-

zetben található kisváros.
A négy épületbõl 8404 m2-es telken álló ingatlan Szentendre belterületén, a központtól északra, közvetlenül a Duna

partján fekszik.
Az épületek összes nettó hasznos területe 2207 m2.

Hotel 1138 m2

Apartmanház 393 m2

Pavilon – vendéglátóegységek 138 m2

Szauna + kabinsor 538 m2

Összterület: 2207 m2

A hotel egyemeletes, 2 méter magas betonlábazatra épült, hagyományos építési mód alkalmazásával, tetõtér-beépítés-
sel. Az emeleten recepció, konyha, tálaló, étterem, irodák és lakószobák találhatók, a tetõtérben lakószobák és elõadó-
terem.

Az épületben összesen 20 összkomfortos lakószoba (az emeleti szobák erkélyesek) és 2 lakosztály található.
Az apartmanház kétemeletes, tetõtér-beépítésû épület, az elsõ emeleten irodák, a második emeleten és a tetõtérben

apartmanok kerültek kialakításra.
A pavilonépület, mely a porta elhelyezésére is szolgál, vegyes építési móddal készült, és az utcafronton, a telekhatáron

húzódik.
Az ingatlan területén 15-20 személygépkocsi részére biztosított fedett beállási lehetõség is.
Az ingatlan teljesen közmûvesített. Az épületek hõellátását két telepített gázkazán biztosítja. Az ingatlan közelében

– köszönhetõen központi fekvésének – megtalálhatóak a szükséges infrastrukturális létesítmények.
Kiíró az ingatlanról bõvebb információt tartalmazó pályázati dokumentációt bocsát térítés ellenében a pályázók

rendelkezésére.

Pályázati dokumentáció:
A pályázaton való részvétel alapfeltétele a pályázati dokumentáció kiírótól történõ megvásárlása.
A pályázati dokumentáció 120 000 Ft, azaz egyszázhúszezer forint (100 000 Ft + 20 000 Ft áfa) csekken (csekk átve-

hetõ: 101. számú irodában) történõ befizetését követõen, titkossági nyilatkozat aláírása ellenében, a kiíró fenti címén
személyesen, vagy meghatalmazott útján vehetõ át, munkanapokon a Pályázati felhívás Magyar Közlöny Hivatalos Érte-
sítõjében történt megjelenés napjától a pályázat benyújtásának határidejéig (hétfõtõl csütörtökig 8-tól 15 óráig, pénteken
8-tól 13 óráig).

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

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

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

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

kiíró felelõsséget nem vállal.

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

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

Ajánlattételi határidõ:

2007. december 18-án 10 óra.

A pályázó az ajánlattételi határidõ lejártáig módosíthatja, vagy visszavonhatja pályázati ajánlatát. Az ajánlattételi ha-
táridõ lejártát követõen a benyújtott ajánlatok csak a 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 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, 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 10032000-01637511-00000000 számú számlájára beérkezzék) (6. számú
formanyomtatvány),

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

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

9. a pályázó nyilatkozatát melyben tudomásul veszi, hogy 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 és (11. számú formanyomtatvány),
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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 nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati felhívásban szereplõ feltételeket elfogadva, a pályázati
dokumentációban foglaltak ismeretében – különös tekintettel az ingatlan árvízi veszélyeztetettségére – teszi meg ajánlatát.
Továbbá tudomásul veszi, hogy a kiíró az adásvételi szerzõdésben e körülményt rögzíti (15. számú formanyomtatvány).

Amennyiben a pályázó ajánlatának szöveges részei és a kitöltött formanyomtatványok tartalma között eltérés mutat-
kozik, úgy a kiíró a formanyomtatványokban foglaltakat tekinti irányadónak.

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

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

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

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

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

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

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

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

Az ajánlat beadása:
Az ajánlatokat a kiíró fenti címén, a Budapest V., Zoltán u. 16. szám alatti központi irodaházában a 101. 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 benyújtsa a megkötött letéti szerzõdést, il-

letve a tényleges átadásról szóló igazolást.
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.
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– 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 magyar forintban történõ kifizetésének biztosítékául szolgáló iratokat
magyarországi bankoktól fogadja el.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nincs lehetõség ismételt hiánypótlásra.
Érvénytelen a pályázati ajánlat, ha az érvényességi feltételek bármelyikének részben vagy egészben a hiánypótlást kö-

vetõen sem felel meg.
Ha a pályázó, vagy az érdekkörébe tartozó más személy a pályázat titkosságát megsérti, a kiíró az ajánlatát érvényte-

lennek nyilvánítja.
A pályázati felhívás és a kitöltendõ formanyomtatványok a www.kvi.gov.hu honlapon „árverés, értékesítés, pályáza-

tok” menüpont alatt tájékoztató jelleggel olvashatók. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ munka-
napokon az Értékesítési fõosztályon Cser Szilviától, telefon: 06 (1) 373-5715, fax: 06 (1) 373-1516.
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A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)

nyílt pályázatot

hirdet a kiíró vagyonkezelésében álló, természetben a 1111 Budapest, Egry József u. 2. szám alatt található, a Budapest
XI. kerületi ingatlan-nyilvántartásban 4107/24. hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan 447 m2 alapterületû, jelenleg bankfiók
elhelyezésére szolgáló területére, 9 év határozott idõtartamra történõ bérbeadására 2008. január 1-jétõl kezdõdõen.

A pályázat beadásának határideje:

2007. november 30-án délelõtt 10 óráig,

majd ezt követõen 10 órakor történik az ajánlatok bontása.

Helye: BME, GMF Üzemeltetési osztály osztályiroda (1111 Budapest, Egry József u. 20–22., „A” épület, III. emelet).

A szerzõdés megkötésének tervezett idõpontja: 2007. december 14-ig.

A bérleti jogviszonynak a kezdete 2008. január 1.

A pályázattal kapcsolatos ajánlati dokumentáció megvásárolható 100 000 Ft + 20% áfa = 120 000 Ft pályázati díj
megfizetése ellenében a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem GMF Üzemeltetési osztályán, a fenti cí-
men, 2007. november 30-ig munkanapokon 10 és 12 óra között. A pályázati díjat – a BME GMF Üzemeltetési osztályán
beszerezhetõ – készpénz-átutalási megbízással, vagy banki átutalással történõ befizetés útján lehet megfizetni. Az aján-
lati dokumentáció kiadásának feltétele, hogy a pályázó a pályázati díj megfizetését hitelt érdemlõen igazolja (a kész-
pénz-átutalási megbízás feladóvényének vagy a banki értesítõ bemutatásával).

A pályázaton azok vehetnek részt, akik megfelelnek a pályázati ajánlati feltételekben foglalt kiírásnak, és megvásárol-
ták a pályázati kiírás dokumentációját.

A pályázati dokumentációt megvásárló érdeklõdõk számára 2007. november 21-én (szerda) 10 órakor helyszíni bejá-
rást tartunk a helyszín megtekintésére és az esetlegesen felmerülõ kérdések megválaszolására. Találkozás az Üzemelte-
tési osztály osztályirodán (1111 Budapest, Egry József u. 20–22., „A” épület, III. emelet).

Esetleges kérdésükkel kapcsolatban tájékoztatást dr. Hajós Róbert igazgatótól (telefon: 463-3351) lehet kérni.

A Magyar Táncmûvészeti Fõiskola (1145 Budapest, Columbus utca 87–89.), 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 álló, természetben 1149 Budapest,
Pillangó u. 30. szám alatt található, 32068/8. helyrajzi számon nyilvántartott, 950 m2 területû, kivett kollégium megneve-
zésû ingatlant.

Ajánlati biztosíték: 42 000 000 Ft, azaz negyvenkétmillió forint.
Az ajánlati biztosítékot HUF-ban a kiíró Magyar Államkincstárnál vezetett MÁK 10032000-01493263-00000000

számú számlájára kell átutalni (melynek legkésõbb az ajánlattételi határidõ lejártát megelõzõ napon be kell érkeznie) a
közlemények rovatban „PILLANGÓ” jelige feltüntetésével.
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Az ajánlati biztosíték a nyertes ajánlattevõ esetén a vételárba beszámításra kerül.
A vételár ajánlati biztosítékon felül fennmaradó részét magyar forintban (HUF) kell megfizetni.
Az ingatlanon élethosszig tartó lakáshasználati joggal rendelkezõ személy elhelyezése a vevõ feladata.
Az ingatlan egyébként per-, teher- és igénymentes.
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, illetve a 45. §
(1)–(2) bekezdése alapján a benyújtott ajánlatok egyike sem lenne nyertesnek nyilvánítható, a KVI Hasznosítási Tanács
javaslata alapján – nyilvános ártárgyalást tarthat, amelyre minden érvényes pályázatot benyújtott ajánlattevõt meg kell
hívni. Amennyiben csak egy érvényes ajánlat érkezik, nyilvános ártárgyalás tartása helyett a kiíró felhívhatja az ajánlat-
tevõt ajánlata módosítására.

Az ingatlan jellemzõi:
Az ingatlan összesen 3400 m2 hasznos alapterületû. Az ingatlan Budapest XIV. kerületének déli részén – Törökõr –

helyezkedik el, a Róna utca – (korábban Lumumba utca)–Kerepesi út–Hungária krt.–Mogyoródi út által határolt terüle-
ten. Környezetében több áruház – Tesco, Lidl áruház, OBI barkácsáruház – üzemel. Közlekedés szempontjából elhelye-
zése kedvezõ: 2. metróvonal, a Hungária körúton járó 1-es villamos-, trolibuszjárat – könnyíti meg a város bármely ré-
szének elérhetõségét. Az épület eredetileg a BKV részére mint munkásszálló épült. Ezt követõen volt diákotthon, kollé-
gium. Mûszaki állapotát tekintve az 1953-ban épült épület egy részét – a sorozatos funkcióváltásokat követõen – koráb-
ban felújították. Egy része viszont megépítése óta – pl. homlokzat, nyílászárók, tetõszerkezet és héjazat a kapcsolódó bá-
dogos szerkezetekkel – nem volt felújítva. Az ingatlanhoz telek alig tartozik: az épület külsõ falsíkjától mért 1,0 m távol-
ságra van a telekhatár. Így az OTÉK által elõírt parkolási helyek nem biztosíthatók.

Az épület mûszaki állapotát tekintve az újabb funkcióváltás az épület teljes felújítása – épületgépészeti, elektromos,
építõmesteri és szakipari munkák – szükséges.

Az épület alapozása beton sávalap. A felmenõ falak kisméretû téglából készültek. A födémek vb gerendák közötti tég-
labetétes – Horcsik – födém. (A pince feletti födém alulbordás vb födém.) A tetõszerkezet két dõlt székkel megtámasz-
tott dupla szaruzatos faszerkezet, pala héjazattal. Az épületben két lépcsõház van, így a tûzvédelmi szempontból elõírt
menekülési lehetõség biztosított. Az épület fûtését és használati melegvíz-termelését gázkazánok biztosítják.

Kiíró az ingatlanról bõvebb információt tartalmazó pályázati dokumentációt bocsát térítés ellenében a pályázók
rendelkezésére.

Pályázati dokumentáció:
A pályázaton való részvétel alapfeltétele a pályázati dokumentáció kiíró nevében eljáró értékesítési segédtõl történõ

megvásárlása.
A pályázati dokumentáció 20 000 Ft + 4000 Ft áfa, összesen 24 000 Ft, azaz huszonnégyezer forint árnak átutalással

történõ befizetését követõen, titkossági nyilatkozat aláírása ellenében, a kiíró nevében eljáró GRESS-ING Kft. értékesí-
tési segéd 1055 Budapest, Vajkay u. 1. I. emelet 116. ajtó címén személyesen, vagy meghatalmazott útján vehetõ át, elõ-
zetes telefonon történt bejelentkezés után munkanapokon 9–16 óra között, az ajánlattételi határidõ napján 10 óráig.
A meghatalmazott köteles közokirattal, vagy teljes bizonyító erejû magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát,
illetve annak mértékét, a meghatalmazásnak ki kell terjednie a titkossági nyilatkozat aláírására is.

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 kiíró javasolja minden ajánlattevõ-
nek, hogy a fent említett dokumentáción felül saját felelõsségére és költségére szerezzen be minden olyan kiegészítõ in-
formációt az ajánlat tárgyáról, valamint a magyarországi jogi-gazdasági környezetrõl, illetve szabályozórendszerrõl,
amely befektetési szándéka körültekintõ megalapozásához szükséges lehet.

A dokumentáció megvásárlását igazoló bizonylat másolatát az ajánlat benyújtásakor a pályázónak csatolnia kell.

Az ingatlan bemutatása:
Az ingatlan bemutatására a pályázati felhívás megjelenését követõ naptól számított 15. naptári napon (amennyiben

munkaszüneti napra esik, akkor az azt követõ munkanapon) 10 órakor kerül sor, illetve elõzetes egyeztetés alapján. A ta-
lálkozás helyszíne: 1149 Budapest, Pillangó u. 30.

Az ingatlanok megtekintése nem feltétele az érvényes ajánlattételnek, azonban ennek elmulasztásából adódó károkért
a kiíró felelõsséget nem vállal.
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A pályázatok beadásának módja:
A vételre vonatkozó pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban, sérülésmentesen, nem bontható, zárt kö-

tésben – akként, hogy az ajánlatok oldalait roncsolásmentesen ne lehessen eltávolítani, illetve abból oldalt kicserélni –,
a „PILLANGÓ. Tilos felbontani az ajánlattételi határidõ lejártáig” jelige feltüntetésével, 4 példányban (1 eredeti és
3 másolati példányban), magyar nyelven, személyesen, illetve meghatalmazott útján a kiíró nevében eljáró GRESS-
ING Kft. értékesítési segéd fenti címén kell benyújtani munkanapokon 9–16 óra között, úgy, hogy az ajánlat az ajánlat-
tételi határidõn belül a kiíró nevében eljáró értékesítési segédhez megérkezzék.

A csomagoláson a fent meghatározottakon túl más nem szerepelhet. Postai kézbesítés útján való feladás esetén dupla
csomagolást kér a kiíró. A kért feliratnak a belsõ csomagoláson kell szerepelnie, a külsõ csomagolás tartalmazhatja az
egyéb postai jelzéseket. Ha a csomagolást nem a fenti elõírásnak megfelelõen jelölik meg, a kiíró nem vállal felelõsséget
a benyújtott ajánlat elkeveredéséért, téves kézbesítéséért, jogosulatlan felhasználásért vagy az idõ elõtti felbontásáért.
A nem megfelelõ felirattal ellátott vagy az ilyen okból elkeveredett vagy idõ elõtt felbontott pályázatot az ajánlatkérõ ér-
vénytelenné minõsíti. Az ajánlatkérõ az ajánlatot akkor tekinti határidõn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvétele az
ajánlattételi határidõ lejártáig megtörténik.

A pályázó felelõssége, hogy pályázata megfelelõ csomagolásban, formában, helyen és idõben kerüljön benyújtásra.
Kiíró csak az elõírt határidõig, a megjelölt helyre leadott pályázatokat tudja értékelni. Amennyiben pályázó a pályázatát
postai úton küldi meg kiíró nevében eljáró értékesítési segéd részére, a beérkezett pályázat abban az esetben minõsül ha-
táridõben megérkezettnek, amennyiben kiíró nevében eljáró értékesítési segéd részérõl a kézhezvétel az ajánlattételi ha-
táridõ lejártáig, a megjelölt helyen igazoltan megtörténik. A postázási késedelem, valamint a postai küldemények
elirányításából, elvesztésébõl eredõ összes kockázat az ajánlattevõt terheli.

Az ajánlattevõ köteles az eredeti példányt megjelölni „Eredeti” felírással. Valamennyi másolati példány fedõlapjának
tartalmaznia kell az egyezési minõsítést („Az eredetivel mindenben megegyezõ”).

Ha a pályázatok között eltérés adódik, az eredeti példány ajánlatban foglaltak az irányadók.

Ajánlattételi határidõ:

2007. december 17. 10 óra.

A pályázó az ajánlattételi határidõ lejártáig módosíthatja, vagy visszavonhatja pályázati ajánlatát. Az ajánlattételi ha-
táridõ lejártát követõen a benyújtott ajánlatok csak a nyilvános ártárgyalás során, illetõleg egy érvényes ajánlat esetén a
kiíró felhívására módosíthatók, de az ajánlati árak nem csökkenthetõk. Az ajánlattevõ a szerzõdéskötésig, illetõleg az ár-
tárgyalás megkezdéséig köteles titokban tartani ajánlata tartalmát. A kiíró a kormányrendelet 48. § (3) bekezdés szerint
köteles a pályázók számát a pályázat bontásáig, az ajánlatok tartalmát a döntéshozatalig, illetve az ártárgyalás
megkezdéséig titkosan kezelni, arról felvilágosítást sem kívülállóknak, sem a pályázaton részt vevõknek nem adhat.

A pályázatok felbontása az ajánlattételi határidõ lejártának napján 10 órakor történik a kiíró nevében eljáró értékesí-
tési segéd fenti címén, zárt körben, a kiíró, a kiíró nevében eljáró értékesítési segéd és a közjegyzõ jelenlétében. A kor-
mányrendelet 39. § (1) bekezdése értelmében a bontáson jelen lehet a KVI képviselõje.

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

feltételként felsorolt tartalmi követelmények szerint kitöltött, további feltételek támasztása nélkül elfogadólag, cégsze-
rûen aláírt alábbi formanyomtatványokat. Amennyiben a pályázó ajánlatának szöveges részei és a kitöltött formanyom-
tatványok tartalma között eltérés mutatkozik, úgy a kiíró a formanyomtatványokban foglaltakat tekinti irányadónak.

1. a pályázati kísérõlap a pályázati dokumentáció átvételérõl, a titoktartásról mellékelve, a pályázati dokumentáció
megvásárlását igazoló bizonylatot és a pályázó erre vonatkozó nyilatkozatát (1. számú formanyomtatvány),

2. a pályázó azonosító adatait (cég esetében 2/a. számú, magánszemély esetében 2/b. számú formanyomtatvány),
3. a pályázat tárgyának megjelölését, a megajánlott vételárat HUF-ban (3. számú formanyomtatvány),
4. a vételár kiegyenlítésének módját, teljesítésének határidejét, annak figyelembevételével, hogy az ajánlati bizto-

sítékon felül fennmaradó vételárhátralékot a szerzõdés aláírását követõ 30 naptári napon belül egy összegben kell ki-
egyenlíteni (4. számú formanyomtatvány),
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5. eredeti igazolásokat arról, hogy a Magyar Állammal és szervezeteivel szemben lejárt köztartozása (adó-, vám- és
társadalombiztosításijárulék-fizetési kötelezettsége) nincs és a pályázó erre vonatkozó nyilatkozatát (5. számú forma-
nyomtatvány),

6. az ajánlati biztosíték átutalásáról szóló hivatalos banki igazolást (az ajánlattevõnek gondoskodnia kell arról, hogy a
HUF-ban befizetett ajánlati biztosíték legkésõbb az ajánlattételi határidõ lejártát megelõzõ napon a kiíró Magyar Állam-
kincstárnál vezetett MÁK 10032000-01493263-00000000 számú számlájára beérkezzék) (6. számú formanyom-
tatvány),

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

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

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

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

11. a pályázó nyilatkozatát, melyben tudomásul veszi, hogy a kiíró az adásvételi szerzõdésben egyoldalú elállási jogot
köt ki azon esetekre, ha a vételár határidõben nem kerül megfizetésre és a kiíró a Magyar Állam tulajdonjogát a teljes vé-
telár kiegyenlítéséig fenntartja (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 nyilatkozatát az élethosszig tartó lakáshasználati jogra vonatkozóan (15. 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 meg-
kötése a nyertes pályázónak felróható, vagy érdekkörében felmerülõ más okból hiúsul meg, az ajánlati biztosítékot el-
veszti. A pályázó az ajánlati biztosítékot elveszti akkor is, ha a már megkötött szerzõdés a pályázónak felróható, vagy
érdekkörében felmerülõ más okból hiúsul meg.

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

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

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

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

A kiíró az elbírálási határidõ lejártát követõ 15 naptári napon belül írásban tájékoztatja a pályázókat a pályázati eljárás
eredményérõl.
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Az ajánlat beadása:
Az ajánlatokat a kiíró nevében eljáró értékesítési segéd GRESS-ING Területfejlesztési Mérnökiroda Kft. 1055 Buda-

pest, Vajkay u. 1. I. emelet 116. ajtó címén kell a fent megjelölt ajánlattételi határidõig leadni.
A pályázat elbírálása során a rangsoroláskor a megajánlott vételár összegének nagysága alapján dönt a kiíró.

A pályázat nyertese az, aki a pályázati felhívásban rögzített feltételek teljesítése mellett, a legmagasabb vételárat
ajánlotta.

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 bankgarancia érvényességi idejének fenn kell állnia az adásvételi szerzõdés megkötését
követõ 45 (negyvenöt) banki napig. A bankgaranciának tartalmaznia kell, hogy a kiíró a bankgarancia megjelölt futam-
idején belül fizetési lehívást kezdeményezhet, amennyiben a pályázó – igazolható módon – a szerzõdéshez kapcsoló-
dóan nem szerzõdésszerûen teljesíti kötelezettségeit.

– 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 banki hitelígérvény
érvényességi idejének fenn kell állnia az adásvételi szerzõdés megkötését követõ 45 (negyvenöt) banki napig.

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

– A vételárhátralék ügyvédi vagy közjegyzõi letétbe helyezése esetén a letéti szerzõdésnek tartalmaznia kell, hogy
amennyiben a vevõ az adásvételi szerzõdésben meghatározott határidõn belül fizetési kötelezettségének nem tesz eleget,
úgy a letétkezelõ a letétösszeget köteles megfizetni a kiírónak.

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 10032000-01493263-00000000 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,
– 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 nyúj-

tották be,
– a pályázó az ajánlati biztosítékot az elõírásoknak megfelelõen bocsátotta rendelkezésre,
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– a pályázó a pályázatot és valamennyi formanyomtatványt szabályszerûen aláírta (gazdasági társaság esetén cég-
szerû aláírás),

– a részvételi feltételekben, azaz a pályázati felhívásban, a pályázati dokumentációban és a jogszabályokban megha-
tározottaknak maradéktalanul eleget tesz, ennek keretében a kiíró által a pályázati dokumentáció részeként rendelkezés-
re bocsátott formanyomtatványokat, amelyek tartalmával kapcsolatban nincs lehetõség hiánypótlásra, a pályázati ajánlat
beadásával egyidejûleg – további feltételek támasztása nélkül – kitöltve, elfogadólag aláírva benyújtja.

A pályázat keretében hiánypótlásra nincs lehetõség.
Érvénytelen a pályázati ajánlat, ha az érvényességi feltételek bármelyikének részben vagy egészben nem 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 honlapján „árverés, értékesítés, pályázatok”

menüpont alatt olvasható és letölthetõ. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ munkanapokon a kiíró
nevében eljáró értékesítési segéd GRESS-ING Kft.-tõl (címzett: dr. Paksi Gábor, 1055 Budapest, Vajkay u. 1. I. emelet
116. ajtó, fax: 06 (1) 374-0501, e-mail: dr.paksi.gabor@gressing.hu). Felvilágosítás kizárólag írásbeli formában (postai
út, fax, e-mail) és kizárólag a fenti címen kérhetõ, az ajánlattételi határidõ lejárta elõtt legkésõbb nyolc nappal. A felvilá-
gosításkérésben meg kell jelölni a pályázó azon elérhetõségét (postai cím, fax, e-mail), amelyre a felvilágosítás meg-
adásra kerül.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. felhatalmazása alapján a Kincstári Vagyoni Igazgatóság (1054 Budapest,
Zoltán u. 16.) a továbbiakban: kiíró, a kincstári vagyon gazdálkodásáról szóló 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet vonat-
kozó rendelkezései alapján, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 59. § (3) bekezdése alapján

nyilvános pályázat

keretében értékesíti a Magyar Állam tulajdonában és a Sportfolió Sportlétesítményeket Kezelõ, Hasznosító és Fejlesz-
tésszervezõ Kht. vagyonkezelésében álló, természetben Budapest, IX. belterület, 38293/56., 38293/57. helyrajzi számo-
kon nyilvántartott, 2 ha 736 m2 és 5 ha 9265 m2 területû, kivett sporttelep, közismert nevén: Fradi-pálya megnevezésû in-
gatlanokat.

Ajánlati biztosíték: 400 000 000 Ft, azaz négyszázmillió forint.
Limitár (nettó): 3 470 600 000 Ft, azaz hárommilliárd-négyszázhetvenmillió-hatszázezer forint + 694 120 000 Ft, azaz

hatszázkilencvennégymillió-egyszázhúszezer forint áfa,
mindösszesen bruttó: 4 164 720 000 Ft, azaz négymilliárd-egyszázhatvannégymillió-hétszázhúszezer forint.
Az ajánlati biztosítékot HUF-ban a 10032000-01637511-00000000 Magyar Államkincstárnál vezetett MÁK számú

számlájára kell átutalni (melynek legkésõbb a közzétételtõl számított 15 naptári nap 24 óráig – amennyiben munkaszü-
neti napra esik, akkor az azt követõ munkanapon azaz 2007. december 3-án 24 óráig kell beérkeznie) a „Fradi-pálya”
jelige feltüntetésével.

A pályázónak ajánlatot kell tennie az ingatlanok tulajdonjogának együttes vételárára, amely nem lehet kevesebb, mint
a fentebb megjelölésre került limitár. Az ingatlanok kizárólag együttesen kerülnek értékesítésre.

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

A vételár ajánlati biztosítékon felül fennmaradó részét magyar forintban (HUF) kell megfizetni.
Az ingatlanokra nézve az FTC-nek az 1991. szeptember 5-én kelt szerzõdés alapján a szerzõdés aláírásától számított

25 évig tartó használati joga áll fenn. A használati jog lejártának ideje: 2016 szeptember 5. Továbbá az értékesítés bér-
lõkkel együtt történik. Az ingatlan per-, teher- és igénymentes.
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A pályázónak az ajánlata érvényességi feltételeként az ingatlan vételárán felül nyilatkoznia kell arra vonatkozóan,
hogy

1. Vállalja, hogy a meglévõ stadiont – az adásvételi szerzõdés megkötésétõl számított 2 éven belül felújítja legalább
1,2 milliárd Ft + áfa, azaz egymilliárd-kétszázmillió forint + áfa bekerülési értéken, amelynek meg kell felelnie a FIFA,
illetve az UEFA minimális elõírásainak. A pályázó vállalja, hogy ezen kötelezettség biztosítására az adásvételi szerzõ-
dés megkötésének napján a bekerülési értéknek megfelelõ összegre feltétel nélküli, visszavonhatatlan bankgaranciát,
vagy feltétel nélküli hitelígérvényt nyújt be.

2. Vállalja, hogy a Ferencvárosi Torna Club (továbbiakban: FTC) tulajdonában lévõ FTC Labdarúgó Zrt. részvénye-
ket (19 997 db, egyenként 1000 Ft, azaz ezer névértékû, összesen: 19 997 000 Ft, azaz tizenkilencmillió-kilencszázki-
lencvenhétezer forint névértékû részvénycsomag) összesen legalább 800 000 000 Ft vételár ellenében és az FTC-vel kö-
tendõ megállapodásban rögzítettek szerint megvásárolja. A részvénycsomag vételárát ténylegesen meg kell fizetni, be-
számítással vagy bármilyen más fizetési megállapodással nem teljesíthetõ. Tudomásul veszi, hogy az FTC a részvény-
csomag adásvételi szerzõdésében az e jogcímen fennálló követelését engedményezi az FTC Labdarúgó Zrt. köztartozá-
sai és más állami szereplõkkel, illetõleg hitelintézetekkel szemben fennálló tartozásai jogosultjaira. Továbbá tudomásul
veszi, hogy az engedményezési megállapodás megkötése a kiíróval kötendõ adásvételi szerzõdés hatályba lépésének fel-
tétele.

3. Vállalja, hogy az FTC létesítményhasználati jog megváltására megállapodást köt az FTC-vel, amely ellenértéke-
ként legalább 1 500 000 000 Ft + áfa összeget ténylegesen megfizet az FTC részére, amely beszámítással vagy bármilyen
más fizetési megállapodással nem teljesíthetõ. Tudomásul veszi, hogy az FTC a használati jog megváltására vonatkozó
megállapodásban az e jogcímen fennálló követelését engedményezi köztartozásai és más állami szereplõkkel, illetõleg
hitelintézetekkel szemben fennálló tartozásai jogosultjaira. Továbbá tudomásul veszi, hogy az engedményezési
megállapodás megkötése a kiíróval kötendõ adásvételi szerzõdés hatályba lépésének feltétele.

4. Vállalja, hogy az FTC-vel külön szerzõdésben állapodik meg arról, hogy a szerzõdés megkötésétõl számított
25 éves határozott idõtartamra biztosítja az FTC számára a stadion használatának lehetõségét, valamint az FTC ügyveze-
tése (max. 20 fõ) és szakosztályai (10 szakosztály, szakosztályonként 1 fõ) számára szüksége, legalább „C” minõsítésû
kategóriájú irodákat. A használati jog ellenértéke az FTC a szakosztályai által a stadionban rendezett sportlétesítmények
nettó jegyárbevételének 25%-a. Továbbá tudomásul veszi, hogy fenti megállapodás megkötésének megléte a kiíróval
kötendõ adásvételi szerzõdés hatályba lépésének feltétele.

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

Az ingatlan jellemzõi:

Elhelyezkedés:
Az ingatlanegyüttes a IX. kerület Ferencváros megnevezésû részén, igen nagy forgalmú fõútvonalak (Üllõi út, Köny-

ves Kálmán körút, Gyáli út) által határolt részén helyezkedik el. A terület tömegközlekedés tekintetében megfelelõen el-
látott. A fõvárosnak ez a része igen gyors fejlõdés alatt áll. A környéken ipari ingatlanok, autóbusz-pályaudvar, szálloda,
bevásárlóközpont és közintézmények találhatók.

A klubépület elõtt, saját területen ingyenes parkolás lehetséges, mintegy 30 gépkocsi részére, amely az edzõi és irodai
létszám részére elegendõ.

A terület rendezett, sík, bekerített, azonban a kerítés nem minden oldalon követi a telekhatárt.

Felépítmények és pályák:
Az ingatlanegyüttesen az alábbi, különbözõ idõben épült és különbözõ funkciójú épületek, valamint sportpályák

vannak:

38293/57. hrsz. 38293/56. hrsz.

Klubház Füves edzõpálya

Futballstadion Salakos kispálya

Stadion labdarúgópálya Rézsûs lelátó
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38293/57. hrsz. 38293/56. hrsz.

Birkózócsarnok Kerítések

Karbantartó mûhelyek Betonalapok

Erdért faház

Nagy edzõpálya

Kis edzõpálya

Kerítések

A 38293/56. hrsz.-ú telken található egy füves edzõpálya és két alépítmény, mely egy elkezdett, de meg nem épült
sportcsarnok alapozása és pinceszintje, valamint egy teniszcsarnok alapozása. Kb. 20 éve áll ebben az állapotban a meg-
kezdett építkezés, a pinceszint nincs lefedve. Az alépítmények átnyúlnak a szomszédos 38293/57. hrsz.-ú ingatlanra.

Kiíró az ingatlanról bõvebb információt a pályázati dokumentációban bocsát a pályázók rendelkezésére.

Pályázati dokumentáció:
A pályázaton való részvétel alapfeltétele a pályázati dokumentáció kiírótól történõ megvásárlása.
A pályázati dokumentáció 200 000 Ft + 40 000 Ft áfa, összesen 240 000 Ft, azaz kettõszáznegyvenezer forint árnak

csekken történõ befizetését követõen, titkossági nyilatkozat aláírása ellenében, a kiíró Budapest V., Zoltán u. 16. szám
alatti központi irodaházában a 101. szobában személyesen, vagy meghatalmazott útján vehetõ át. A meghatalmazott kö-
teles közokirattal, vagy teljes bizonyító erejû magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét.

A dokumentáció megvásárlását igazoló bizonylatot vagy annak másolatát az ajánlat benyújtásakor a pályázónak csa-
tolnia kell.

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

ra esik, akkor az azt követõ munkanapon) 10 órakor kerül sor, illetve elõzetes egyeztetés alapján. A kapcsolattartó adatait
a pályázati dokumentáció tartalmazza.

A pályázatok beadásának módja:
A vételre vonatkozó pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban a „Fradi-pálya” jelige feltüntetésével,

3 példányban (1 eredeti és 2 másolati példányban), magyar nyelven, személyesen, illetve meghatalmazott útján a kiíró
fenti címén kell benyújtani úgy, hogy az ajánlat az ajánlattételi határidõn belül a kiíróhoz megérkezzék. Az ajánlattevõ
köteles az eredeti példányt megjelölni „Eredeti” felírással. Ha a pályázatok között eltérés adódik, az így megjelölt
ajánlatban foglaltak az irányadók.

Ajánlattételi határidõ:

2007. december 17-én 10 óra.

A pályázó az ajánlattételi határidõ lejártáig módosíthatja, vagy visszavonhatja pályázati ajánlatát. Az ajánlattételi ha-
táridõ lejártát követõen a benyújtott ajánlatok csak a nyilvános ártárgyalás során, illetõleg egy érvényes ajánlat esetén a
kiíró felhívására módosíthatók, de az ajánlati árak nem csökkenthetõk. Az ajánlattevõ a szerzõdéskötésig, illetõleg az ár-
tárgyalás megkezdéséig köteles titokban tartani ajánlata tartalmát. A kiíró a kormányrendelet 48. § (3) bekezdés szerint
köteles a pályázók számát és az ajánlatok tartalmát a pályázat bontásáig, illetve az ártárgyalás megkezdéséig 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. Amennyiben a pályázó ajánlatának szöveges részei és a kitöltött formanyom-
tatványok tartalma között eltérés mutatkozik, úgy a kiíró a formanyomtatványokban foglaltakat tekinti irányadónak.
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1. a pályázati kísérõlapot a pályázati dokumentáció átvételérõl, a titoktartásról, a pályázati dokumentáció megvásárlá-
sát igazoló eredeti bizonylatot és a pályázó erre vonatkozó nyilatkozatát (1. számú formanyomtatvány),

2. a pályázó azonosító adatait (cég esetében 2/a. számú, magánszemély esetében 2/b. számú formanyomtatvány),
3. a pályázat tárgyának megjelölését, a megajánlott vételárat HUF-ban (3. számú formanyomtatvány),
4. a vételár kiegyenlítésének módját, teljesítésének határidejét, annak figyelembevételével, hogy az ajánlati biztosíté-

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

5. eredeti igazolásokat arról, hogy a Magyar Állammal és szervezeteivel szemben az adó-, vám-, illeték- és társada-
lombiztosításijárulék-fizetési kötelezettséget illetõen lejárt köztartozása nincs, valamint a kiíróval szemben nincs lejárt
tartozása (5. számú formanyomtatvány),

6. az ajánlati biztosíték átutalásáról szóló hivatalos banki igazolást [az ajánlattevõnek gondoskodnia kell arról, hogy a
HUF-ban befizetett ajánlati biztosíték (mely legkésõbb a közzétételtõl számított 15 naptári nap 24 óráig – amennyiben
munkaszüneti napra esik, akkor az azt követõ munkanapon kell beérkeznie) a kiíró Magyar Államkincstárnál vezetett
10032000-01637511-00000000 számú számlájára beérkezzék] (6. számú formanyomtatvány),

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

8. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vállalja, hogy a meglévõ stadiont – az adásvételi szerzõdés megkö-
tésétõl számított – 2 éven belül felújítja legalább 1,2 milliárd Ft + áfa bekerülési értéken, amelynek meg kell felelnie a
FIFA, illetve az UEFA minimális elõírásainak (8. számú formanyomtatvány),

9. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vállalja, hogy az FTC tulajdonában lévõ FTC Labdarúgó Zrt. rész-
vényeket (19 997 db, egyenként 1000 Ft, azaz ezer forint névértékû, összesen: 19 997 000 Ft, azaz tizenkilencmillió-ki-
lencszázkilencvenhétezer forint névértékû részvénycsomag) összesen legalább 800 000 000 Ft, azaz nyolcszázmillió fo-
rint vételár ellenében és a FTC-vel kötendõ megállapodásban rögzítettek szerint megvásárolja. A részvénycsomag vétel-
árát ténylegesen meg kell fizetni, beszámítással vagy bármilyen más fizetési megállapodással nem teljesíthetõ. Tudomá-
sul veszi, hogy az FTC a részvénycsomag adásvételi szerzõdésében az e jogcímen fennálló követelését engedményezi az
FTC Labdarúgó Zrt. köztartozásai és más állami szereplõkkel, illetõleg hitelintézetekkel szemben fennálló tartozásai jo-
gosultjaira. Továbbá tudomásul veszi, hogy az engedményezési megállapodás megkötése a kiíróval kötendõ adásvételi
szerzõdés hatályba lépésének feltétele (9. számú formanyomtatvány),

10. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vállalja, hogy az FTC létesítményhasználati jog megváltására
megállapodást köt az FTC-vel, amely ellenértékeként legalább 1 500 000 000 Ft + áfa, azaz egymilliárd-ötszázmillió fo-
rint + áfa összeget ténylegesen megfizet az FTC részére, amely beszámítással vagy bármilyen más fizetési megállapo-
dással nem teljesíthetõ. Tudomásul veszi, hogy az FTC a használati jog megváltására vonatkozó megállapodásban az e
jogcímen fennálló követelését engedményezi köztartozásai és más állami szereplõkkel, illetõleg hitelintézetekkel szem-
ben fennálló tartozásai jogosultjaira. Továbbá tudomásul veszi, hogy az engedményezési megállapodás megkötése a ki-
íróval kötendõ adásvételi szerzõdés hatályba lépésének feltétele (10. számú formanyomtatvány),

11. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vállalja, hogy az FTC-vel külön szerzõdésben állapodik meg arról,
hogy a szerzõdés megkötésétõl számított 25 éves határozott idõtartamra biztosítja az FTC számára a stadion használatá-
nak lehetõségét, valamint az FTC ügyvezetése (max. 20 fõ) és szakosztályai (10 szakosztály, szakosztályonként 1 fõ)
számára szüksége, legalább „C” minõsítésû kategóriájú irodákat. A használati jog ellenértéke az FTC a szakosztályai ál-
tal a stadionban rendezett sportlétesítmények nettó jegyárbevételének 25%-a. Továbbá tudomásul veszi, hogy fenti meg-
állapodás megkötésének megléte a kiíróval kötendõ adásvételi szerzõdés hatályba lépésének feltétele (11. számú
formanyomtatvány),

12. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy tudomásul veszi, hogy kiíró nem vállal felelõsséget az ingatlannal
kapcsolatos esetlegesen felmerülõ környezeti kárért (12. számú formanyomtatvány),

13. a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy csõd-, felszámolási eljárás ellene nem indult, továbbá végelszámolá-
sát nem kezdeményezték, jogutód nélküli megszüntetése nincs folyamatban, illetve – önkormányzat esetében – adósság-
rendezési eljárás ellene nem indult (13. számú formanyomtatvány),

14. 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 Magyar Állam tulajdonjogát a teljes vé-
telár kiegyenlítéséig fenntartja (14. számú formanyomtatvány),

15. 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 (15. számú formanyomtatvány),
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16. 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 (16. számú formanyomtatvány),

17. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy amennyiben nyertesnek nyilvánítják, szerzõdéskötésre nem jelöl-
het ki mást maga helyett (17. számú formanyomtatvány),

18. pályázati átvételi igazolólap a pályázati anyag leadásáról (18. 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.

Eredményes 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
elbírálási 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 meg-
kötése a nyertes pályázónak felróható, vagy érdekkörében felmerülõ más okból hiúsul meg, az ajánlati biztosítékot el-
veszti. A pályázó az ajánlati biztosítékot elveszti akkor is, ha a már megkötött szerzõdés a pályázónak felróható, vagy
érdekkörében felmerülõ más okból hiúsul meg.

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

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

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

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 Budapest V., Zoltán u. 16. szám alatti központi irodaházában a 101. szobában kell

a fent megjelölt ajánlattételi határidõig leadni.
A pályázatok elbírálása során a vállalt nettó ajánlati ár limitáron felül megajánlott része 60%-os súllyal, a (fenti) 1-es

és 3-as pont szerinti vállalások összege 40%-os súllyal kerül értékelésre.
A pályázat nyertese az, aki a pályázati felhívásban rögzített feltételek teljesítése mellett az értékelési súlyokkal szá-

mítva, a legmagasabb vételárat ajánlotta.
Az adásvételi szerzõdés megkötésének elõfeltétele, hogy a nyertes pályázó az eredményhirdetésrõl szóló értesítés

kézhezvételét követõ 15 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.
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A kiíró a fentiekben említett, vételárhátralék kifizetésének biztosítékául szolgáló iratokat magyarországi és külföldi
I. osztályú bankoktól fogadja el.

A kiíró a pályázat nyertesével – az errõl szóló értesítés kézhezvételének napjától számított 60 naptári napon belül, de
legkésõbb az ajánlati kötöttség lejártának napjáig – az adásvételi szerzõdést megköti.

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

A kiíró fenntartja jogát, hogy
– a nyertes pályázó visszalépése esetén a pályázat soron következõ helyezettjével szerzõdést kössön,
– a pályázati eljárást indoklás nélkül 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 nyúj-

tották be,
– a pályázó az ajánlati biztosítékot az elõírásoknak megfelelõen bocsátotta rendelkezésre,
– a pályázó a pályázatot és valamennyi formanyomtatványt szabályszerûen aláírta (gazdálkodó szervezet 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, ki-
töltve, elfogadólag aláírva benyújtja.

Hiánypótlásra kizárólag a pályázat beadási határidejétõl számított 5 naptári napon belül van lehetõség. Ha a pályázó
élni kíván a hiánypótlás lehetõségével, azt pályázati ajánlatában közölnie kell. A hiánypótlás lehetõsége nem vonatkozik
a részvétel feltételei 3-as és 6-os pontjára.

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

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

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

A pályázati felhívás és a kitöltendõ formanyomtatványok a www.kvi.gov.hu honlapon „árverés, értékesítés, pályáza-
tok” menüpont alatt olvasható és letölthetõ. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ munkanapokon az
Értékesítési fõosztályon Cser Szilviától [telefon: 06 (1) 373-5715, fax: 06 (1) 373-5716].
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AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK VIZSGÁLATAI

Összefoglaló
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenõrzésérõl (0730)

Az Állami Számvevõszék a stratégiájában foglalt célkitûzéseknek megfelelõen a helyi önkormányzatok gazdálkodási
rendszere átfogó ellenõrzésének programját a 2007. évtõl megújította, azt kiegészítette további – teljesítmény-ellenõr-
zési – elemekkel. Az ellenõrzésre az Országgyûlés illetékes bizottságai részére is átadott, országosan egységes ellenõr-
zési program alapján került sor.

Az ellenõrzés célja annak értékelése volt, hogy az Önkormányzat a pénzügyi egyensúlyt a költségvetésében és annak
teljesítése során milyen módon biztosította, felkészült-e a szabályozottság és a szervezettség terén az európai uniós forrá-
sok igénylésére és felhasználására, továbbá az e-közigazgatás bevezetése miatti szervezet-korszerûsítési feladatokra, va-
lamint az Önkormányzat a 2006. évben kialakította-e, és megbízhatóan mûködtette-e a gazdálkodás belsõ kontrolljait, a
feladatok szabályszerû ellátásához hozzájárult-e a folyamatba épített, elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzés, és a belsõ
ellenõrzés. Utóellenõrzés alapján értékeltük, hogy az Önkormányzatnál megfelelõen hasznosították-e az elmúlt négy év-
ben végzett számvevõszéki ellenõrzések megállapításait, szabályszerûségi és célszerûségi javaslatait.

Az Önkormányzatnál a tervezett költségvetési bevételek és kiadások egyensúlya 2004–2006 között nem volt biztosított.
A költségvetés végrehajtása során csak a 2004. évben nyújtottak a teljesített költségvetési bevételek fedezetet a költségve-
tési kiadásokra. A pénzügyi egyensúlyi helyzet biztosításához felvett hitelek miatt az adósságállomány 2004–2006 között
háromszorosára emelkedett. A bevételek növelése érdekében az Önkormányzat értékpapírt, önkormányzati üzletrészeket
értékesített, valamint felhalmozási célú költségvetési bevételeket is fordított mûködési célú költségvetési kiadásokra. A vá-
rosi rendezvénycsarnok és uszoda építése céljára értékesített terület ellenértéke és az e-közigazgatási feladatok megoldásá-
hoz kapott európai uniós támogatás további jelentõs bevételi forrást jelentett. Az Önkormányzatnál a tervezett bevételi-ki-
adási eredeti elõirányzatokat évente növekvõ arányban túlteljesítették, amelyhez hozzájárult, hogy a tervezésnél a pénzma-
radvány igénybevételének lehetõségét figyelmen kívül hagyták, valamint az intézményi mûködési bevételeket alultervez-
ték, továbbá a 2006. évben az üzletrészek értékesítési bevételeinek tervezése indokolatlanul elmaradt.

Az Önkormányzat hiányosan készült fel az európai uniós források igénybevételére és felhasználására a belsõ szabá-
lyozottság és szervezettség terén, mivel nem szabályozta a pályázatfigyelés, -készítés és -lebonyolítási feladatokat.
Pénzügyi zavarokat okozott a támogatás utólagos, késedelmes finanszírozása. A polgármesteri hivatalban mûködtetett
informatikai rendszer csupán tájékoztató szolgáltatást nyújtott, a közérdekû és gazdálkodási adatok közzétételét hiányo-
san biztosították.

A polgármesteri hivatalban a költségvetés tervezési és a zárszámadás-készítési folyamatok és azok ellenõrzésének
szabályozottságánál meglévõ hiányosságok, valamint a gazdálkodási, a pénzügyi-számviteli folyamatok és azok ellen-
õrzési feladatainak szabályozottságánál meglévõ hiányosságok magas kockázatot jelentettek a feladatok megfelelõ és
szabályszerû végrehajtásában, valamint a költségvetés és a zárszámadás készítés feladatainak végrehajtása és a gazda-
sági eseményekkel kapcsolatos kifizetések során a kontrollok mûködésének megbízhatósága is gyenge volt.

A polgármesteri hivatalnál a kontrollok mûködésének hiányosságai következtében a 2006. évben a dologi, a felújítási,
valamint a beruházási kiadások teljesítése során elõirányzat nélkül vállaltak kötelezettséget.

A belsõ ellenõrzés szervezeti kereteinek kialakítása és szabályozása a belsõ ellenõrzés végrehajtásában összességében
alacsony kockázatot jelentett, azonban a kialakított kontrollok nem mûködtek megbízhatóan, mivel magas kockázatú te-
rületek ellenõrzése maradt el, valamint a végrehajtott ellenõrzéseket követõen nem ellenõrizték a javaslatok realizálását.
A jegyzõ jogszabályi elõírás ellenére nem készített beszámolót a folyamatba épített, elõzetes és utólagos vezetõi ellenõr-
zés, valamint a belsõ ellenõrzés mûködtetésérõl. Az ÁSZ az Önkormányzat gazdálkodását átfogó jelleggel a 2003. évben
ellenõrizte, a javaslatainak hasznosítására intézkedési terv nem készült, a javaslatok fele nem hasznosult.

Az ÁSZ-jelentésekben foglalt javaslatok realizálásának elmaradásáért, a tervezési, gazdálkodási és zárszámadási fel-
adatok szabályozatlanságáért, ennek következtében a belsõ kontrollok mûködésének hiányosságaiért a jegyzõ felelõs,
melynek megállapítását azért nem kezdeményeztük, mert a jegyzõ közszolgálati jogviszonya az Önkormányzatnál a
helyszíni ellenõrzés ideje alatt megszûnt.

A helyszíni ellenõrzés megállapításainak hasznosítása mellett a jogszabályi elõírások betartása, valamint a munka
színvonalának javítása érdekében javaslatokat fogalmaztunk meg a polgármester és a jegyzõ részére. A jelentés megálla-
pításainak egyeztetése során a polgármester arról adott tájékoztatást, hogy az idõközben megtett intézkedésekkel a ja-
vaslatok egy részét megvalósították. Javasoltuk, hogy a polgármester tájékoztassa a Közgyûlést az ellenõrzés megállapí-
tásairól, segítse elõ a javaslatok megvalósítását, készíttessen intézkedési tervet azok végrehajtása érdekében.

Az elkészített jelentés az interneten a www.asz.hu címen olvasható.
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HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK

Az Egészségügyi Minisztérium közleményei

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar
közleménye

„egészségbiztosítás” ráépített szakorvosi szakképzésérõl

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara a 30/2002. (V. 24.) EüM rendelettel módosított 66/1999.
(XII. 25.) EüM rendelet alapján felvételt hirdet „Egészségbiztosítás” ráépített szakorvos képzésre.

A ráépített szakképzésre általános orvosi oklevéllel és bármely klinikai alapszakképesítéssel rendelkezõ orvosok je-
lentkezhetnek. A képzési idõ 2 év, melyet akkreditált, biztosítási gyakorlatot végzõ egészségügyi szolgáltatónál kell el-
tölteni. Az elméleti képzés szemesztereként 50 óra, a gyakorlati képzés 2-2 hónap belgyógyászati, traumatológiai, pszi-
chiátriai, illetve orvos szakértõi gyakorlatot folytató osztályon teljesítendõ. Az alapszakképesítés gyakorlati idõbe törté-
nõ esetleges beszámításáról az egyetem dönt.

Az 50 órás elméleti képzés egyhetes tanfolyam keretében történik szemeszterenként. Az elsõ szemeszter elméleti tanfo-
lyamára 2008 januárjában kerül sor.

A képzés önköltséges, a beiratkozás díja szemeszterenként 40 000 Ft/fõ, amely magában foglalja a tanfolyam díját, a
gyakorlati képzés térítési díja a mindenkori rezidensképzés térítési díjával azonos, jelenleg 41 000 Ft/fõ/hó.

A jelentkezéseket

2007. november 30-ig

az SE ÁOK Régi rendszerû szakképzési csoportjához (levélcím: 1450 Budapest, Pf. 91, fax: 459-1500/2542) kell meg-
küldeni. A jelentkezéshez mellékelni kell az oklevél és az alapszakképesítésre vonatkozó szakorvosi bizonyítvány
másolatát.

A szakképzéssel kapcsolatos további információk az SE ÁOK Régi rendszerû szakképzési csoportjánál szerezhetõk
be (1089 Budapest, Apáthy u. 3., telefon: 210-6819).

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar
közleménye

a kötelezõ orvosi transzfúziós tanfolyam idõpontjairól a 2007/2008. tanévre

Budai Regionális Vérellátó Központ
2007. november 5.–november 17.
2008. február 18.–március 1.
2008. május 19.–május 31.
2008. szeptember 15.–szeptember 27.

Gyõri Regionális Vérellátó Központ
2008. április 7–április 19.

A vizsgák a tanfolyamok utolsó napján, szombaton kerülnek megtartásra.
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A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar
közleménye

a 2008. I. félévére meghirdetett kötelezõ tanfolyamokról

A tanfolyamokra történõ jelentkezés határideje: 1 hónappal a tanfolyam kezdete elõtt!

Szakma Szervezõ Tanfolyam címe Célcsoport Tanfolyam idõpontja Tanfolyam helye Térítési díj Tanfolyamért felelõs

Andrológia SE Urológiai Klinika Andrológiai
alaptanfolyam

szakorvosjelöltek 2008. I. 23–25. SE Urológiai Klinika
1082 Bp.,
Üllõi út 78/B

10 000 Ft Dr. Rusz András
06 (20) 825-8766

Aneszteziológia
és intenzív terápia

SE Aneszteziológiai
és Intenzív Terápiás
Klinika

Az intenzív terápia
speciális kérdései

szakorvosjelöltek 2008. III. 17–21. SE Aneszteziológiai és Intenzív
Terápiás Klinika
1125 Bp.,
Kútvölgyi út 4.

26 040 Ft Dr. Fritúz Gábor
06 (20) 825-0870

Aneszteziológia
és intenzív
terápia

SE Aneszteziológiai
és Intenzív Terápiás
Klinika

Az aneszteziológia
speciális kérdései

szakorvosjelöltek 2008. III. 31.–IV. 4. SE Aneszteziológiai és Intenzív
Terápiás Klinika
1125 Bp.,
Kútvölgyi út 4.

26 040 Ft Dr. Fritúz Gábor
06 (20) 825-0870

Belgyógyászat SE Kardiológia
Tanszék – CVC

EKG elméletben
és a betegágy mellett

belgyógyászat
gasztroenterológia,
honvédorvostan,
oxyológia
szakorvosjelöltek

2008. II. 25–28. SE Kardiológiai Tanszék
1122 Bp.,
Városmajor u. 68.

31 200 Ft Dr. Szelid Zsolt
458-6827

Belgyógyászat SE I. sz. Belgyógyászati
Klinika

Szakvizsga elõtti
kötelezõ tanfolyam

szakorvosjelöltek 2008. I. 3–31. SE I. sz. Belgyógyászati
Klinika
1083 Bp.,
Korányi S. u. 2/A

térítésmentes Dr. de Chãtel Rudolf
313-0347

Fizikális
medicina és
rehabilitációs orvoslás

Országos Orvosi
Rehabilitációs Intézet

Protetikai ortetikai
alapismeretek

szakorvosjelöltek 2008. III. 3–6. Országos Orvosi
Rehabilitációs Intézet
1528 Bp.,
Szanatórium u. 19.

25 000 Ft Dr. Farkas Péter
391-1900

Fizioterápia SE III. Sz.
Belgyógyászati Kl.
Reumatológiai és
Fizioterápiás Tanszéki
Csoport

Fizioterápia
alapképzõ II.

fizioterápia, orvosi
rehabilitáció
szakorvosjelöltek

2008. V. 5–9. Budai Irgalmasrendi Kórház
II. em.
1023 Bp.,
Frankel Leó u. 31.

24 000 Ft Somoghy Kálmánné
438-8510

Fül-orr-gégegyógyászat SE Fül-Orr-Gégészeti
és Fej-Nyaksebészeti
Klinika

Szakvizsga elõkészítõ
tanfolyam

szakorvosjelöltek 2008. III. 3–28. SE Fül-Orr-Gégészeti
és Fej-Nyaksebészeti Kl.
1083 Bp.,
Szigony u. 36.

92 000 Ft Dr. Küstel Marianna
06 (20) 825-8700

Fül-orr-gégegyógyászat SE Fül-Orr-Gégészeti
és Fej-Nyaksebészeti
Klinika

Klinikai és elméleti
audiológia

szakorvosjelöltek 2008. I. 21–25. SE Fül-Orr-Gégészeti
és Fej-Nyaksebészeti Kl.
1083 Bp.,
Szigony u. 36.

22 920 Ft Dr. Küstel Marianna
06 (20) 825-8700
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Szakma Szervezõ Tanfolyam címe Célcsoport Tanfolyam idõpontja Tanfolyam helye Térítési díj Tanfolyamért felelõs

Gasztroenterológia SE II. sz. Belgyógyászati
Klinika + Convention
Bp. Kft

Gasztroenterológiai
kötelezõ tanfolyam

szakorvosjelöltek 2008. II. 7–9. Hotel Sofitel Atrium
1021 Bp.,
Hárshegyi út 5-7.

45 000 Ft Dr. Tulassay Zsolt
266-0816

Gasztroenterológia SE I. sz. Sebészeti
Klinika Sebészeti
Tanszéki Csoport

Az UH szerepe a klin.
orvosi diagnosztikában

szakorvosjelöltek 2008. II. 25.–III. 7. Szt. István és Szt. László
Kórház Sebészeti o.
1096 Bp.,
Nagyvárad tér 1.

54 720 Ft Dr. Regöly-Mérei
János
215-2474

Gyermek-tüdõ-
gyógyászat

SE I. sz.
Gyermekgyógyászati
Klinika

Gyermekpulmo-
nológiai tanfolyam

szakorvosjelöltek 2008. IV. 14–18. Mosdós
IV. 21–22. Törökbálint
IV. 23–24.
I. Sz. Gyerekklinika

SE I. Sz. Gyermekgyógyászati
Kl. 1083 Bp.,
Bókay J. u. 53. Koós terem
7257 Mosdós,
Petõfi u.
2045 Törökbálint,
Munkácsy u. 70.

12 000 Ft Dr. Cserháti Endre
Cserny Csabáné
313-8212

Háziorvostan SE Családorvosi Tanszék Szakvizsga elõkészítõ
tanfolyam

szakorvosjelöltek 2008. I. 21–25. SE Családorvosi Tanszék
1125 Bp.,
Kútvölgyi út 4.

36 000 Ft Dr. Torzsa Péter
355-8530

Hematológia SE I. sz. Belgyógyászati
Klinika

Klinikai hematológia transzfúziológia,
hematológia
szakorvosjelöltek

2008. II. 4–21. SE I. Sz. Belgyógyászati Kl.
Könyvtára
1083 Bp.,
Korányi S. u. 2/A

54 240 Ft Dr. Demeter Judit
459-1500/1538

Honvédorvostan-
katasztrófa-orvostan,
Oxyológia

Honvéd-
Katasztrófaorvostani
és Oxyológiai Tanszék

Honvédorvostan-
katasztrófa-orvostan és
oxyológiai szakvizsga
elõk.tf.

Honvéd-katasztrófa-
orvostan, oxyológia,
sportorvostan,
sürgõsségi orvostan
szakorvosjelöltek

2008. I. 14–25.
sportorvosnak 5 nap

OMSZ Fõigazgatóság
1134 Bp.,
Róbert K. krt. 77.

34 200 Ft
sportorvosnak
17 100 Ft

Nagyné Szalay Klára
465-1914

Infektológia SE II. sz. Belgyógyászati
Klinika Infektológiai
Tanszéki Csoport

Korszerû infektológia szakorvosjelöltek 2008. II. 4–16. Szt. László Kórház 19. ép.
1097 Bp.,
Gyáli út 5–7.

30 000 Ft Dr. Ludwig Endre
455-8147

Iskolaegészségtan
és ifjúságvédelem

SE Közegészségtani
Intézet

Iskolaorvosi
tanfolyam

szakorvosjelöltek 2008. II. 2–3. hete 10 nap Közegészségtani Intézet
1089 Bp. ,
Nagyvárad tér 4. XXI. e.

18 360 Ft Dr. Simon Tamás
210-2690

Klinikai farmakológia SE Farmakológiai
és Farmakoterápiás
Intézet

GCP tanfolyam szakorvosjelöltek 2008. III. 12–13. Nagyvárad téri elméleti tömb
1089 Bp.,
Nagyvárad tér 4.

Eü. dolgozók
18 000 Ft
gyógyszeripari
dolgozók
60 000 Ft

Dr. Kerpel-Fronius
Sándor
06 (30) 919-9574

Klinikai farmakológia SE Farmakológiai
és Farmakoterápiás
Intézet

Preklinikai
gyógyszervizsgálatok
elmélete és gyakorlata

szakorvosjelöltek 2008. II. 7–13. SE Farmakológiai
és Farmakoterápiás Intézet
1089. Bp.
Nagyvárad tér 4.

Eü. dolgozók
18 000 Ft
gyógyszeripari
dolgozók
60 000 Ft

Dr. Tímár Júlia
210-4416

3034
H

I
V

A
T

A
L

O
S

É
R

T
E

S
Í

T
Õ

2007/46.szám



Szakma Szervezõ Tanfolyam címe Célcsoport Tanfolyam idõpontja Tanfolyam helye Térítési díj Tanfolyamért felelõs

Nukleáris Medicina SE III. Sz.
Belgyógyászati Klinika
Nukleáris Medicina
Tanszéki Csoport

Szakvizsga elõkészítõ
tanfolyam

szakorvosjelöltek 2008. II. 26–27.
III. 25–26.

Állami Egészségügyi Központ
1134 Bp.,
Róbert K. krt. 44.

42 000 Ft Dr. Szilvási István
Dr. Buga Klára
465-1800

Sebészet SE II. Sz. Sebészeti
Klinika

Szakvizsga elõkészítõ
tanfolyam

szakorvosjelöltek 2008. V. 19–30. SE I. Sz. Sebészeti Klinika
1085 Bp.,
Üllõi út 78.

36 000 Ft Dr. Ondrejka Pál
Dr. István Gábor
3754-291

Sportorvostan Országos Sport-
egészségügyi Intézet

Sportorvosi
ismeretek (szakvizsga
elõkészítõ)

szakorvosjelöltek 2008. II. 25.–III. 7. Országos Sportegészség-
ügyi Intézet
1123 Bp.,
Alkotás u. 48.

41 760 Ft Dr. Halasi Tamás
06 (20) 927-9654
Nyírõ Hajnalka
488-6100

Sürgõsségi orvostan Szt. Imre Kórház
Sürgõsségi Betegellátó
Centrum
SE Aneszteziológiai
és Intenzív Terápiás
Klinika

A sürgõségi orvostan
kérdései

szakorvosjelöltek 2008. IV.7–25. Szt. Imre Kórház Sürgõsségi
Betegellátó Centrum
1115 Bp.,
Tétényi út 12-16.

30 000 Ft Dr. Mezõfi Miklós
Dr. Iványi Zsolt
06 (20) 923-4304

Szülészet-nõgyógyászat SE I. Sz. Szülészeti
és Nõgyógyászati
Klinika

Neonatológiai
alapismeretek
és újszülött
resuscitatio

szülészet-
nõgyógyászat,
gyermekgyógyászat,
neonatológia
szakorvosjelöltek

2008. V. 5–7. I. Sz. Szülészeti
és Nõgyógyászati Klinika
könyvtára
1088 Bp.,
Baross u. 27.

18 000 Ft Dr. Görbe Éva
266-0507

Szülészet-nõgyógyászat SE I. Sz. Szülészeti
és Nõgyógyászati
Klinika

Szülészeti-nõgyógyá-
szati pszichoszomatika

szakorvosjelöltek 2008. III. 31.–IV. 4. I. Sz. Szülészeti
és Nõgyógyászati Klinika
könyvtára uo.

24 000 Ft Dr. C. Molnár Emma
459-1500/4274

Szülészet-nõgyógyászat SE I. Sz. Szülészeti
és Nõgyógyászati
Klinika

Gyakorlati
kolposzkópia

szakorvosjelöltek 2008. V. 20–21. I. Sz. Szülészeti
és Nõgyógyászati Klinika
könyvtára uo.

10 000 Ft Dr. Patkós Péter
459-1500/4239

Szülészet-nõgyógyászat SE II. Sz. Szülészeti
és Nõgyógyászati
Klinika

Újszülött resustitacio
és neonatológiai
alapismeretek

szülészet-
nõgyógyászat,
gyermekgyógyászat,
neonatológia
szakorvosjelöltek

2008. III. 10–14. II. Sz. Szülészeti
és Nõgyógyászati Klinika
1082 Bp.,
Üllõi út 78/A

18 000 Ft Dr. Nobilis András
459-1500/3178

Szülészet-nõgyógyászat SE II. Sz. Szülészeti
és Nõgyógyászati
Klinika

Nõgyógyászati
endoscopia

szakorvosjelöltek 2008. III. 17–20. II. Sz. Szülészeti
és Nõgyógyászati Klinika
1082 Bp.,
Üllõi út 78/A

18 000 Ft Dr. Tóth Péter
Dr. Sziller Péter
459-1500/3212

Urológia SE Urológiai Klinika UH alapismeretek szakorvosjelöltek 2008. III. 3–5. SE Urológiai Klinika
1082 Bp.,
Üllõi út 78/B

10 000 Ft Dr. Keszthelyi Attila
06 (20) 825-8771
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SEMMELWEIS EGYETEM Nyomtatott betûkkel, az adatok
Általános Orvostudományi Kar pontos kitöltésével,
Dékáni Hivatal 1085 Budapest, Üllõi út 26. tanfolyamonként 1 példányban
Régi rendszerû képzés Központi gyakornoki képzés kérjük kitölteni!
Tel.: 210-6819 Tel.: 267-0666
Fax: 459-1500/2542 Fax: 266-1972

JELENTKEZÉSI LAP KÖTELEZÕ TANFOLYAMRA
A jelentkezési lapot a Dékáni Hivatal csak abban az esetben fogadja el,

ha igazolást nyert a szakképzési terv beadásának ténye

Szakvizsga elõtti kötelezõ tanfolyam címe, idõpontja: .......................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Név: ........................................................................... Szül. hely, év, hó, nap: ..................................................................

Munkahely: (név, cím, irányítószám, telefonszám) ...........................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Értesítési cím: ....................................................................................... Telefonszám: ......................................................

Diploma kelte: ......................................................... Orvosi pecsétszám: .........................................................................

Tervezett szakvizsga .........................................................................................................................................................

Régi rendszerû szakképzésre történõ jelentkezés ideje: .....................................................................................................

Rezidensi képzés kezdésének ideje: ...................................................................................................................................

..................................................................
jelentkezõ aláírása, pecsét

A tanfolyamon való részvételhez hozzájárulok:

..................................................................
osztályvezetõ fõorvos aláírása

Térítéses tanfolyam esetén kérjük az alábbi adatok megadását (számla kiadása minden esetben megtörténik)

Fizetõ neve: ..................................................................... Címe: .......................................................................................

Bankszámla száma: ..........................................................................................................................................................

Tanfolyamon résztvevõ neve: ...........................................................................................................................................

Felhívjuk figyelmét, hogy a számla annak a nevére lesz kiállítva, aki befizetõként szerepel. Utólag nincs mód ezen vál-
toztatni!

Szállásigénylés:
CSAK ELSÕ SZAKVIZSGÁRA ELÕKÉSZÍTÕ KÖTELEZÕ TANFOLYAMI jelentkezés esetén tudunk szállást biz-
tosítani. Szállás biztosítását kérem 200... …………………………-tól ……………………………-ig
Amennyiben a szállást nem veszem igénybe, s ezt 8 nappal a tanfolyam megkezdése elõtt nem mondom le /faxon vagy
levélben/ a szállás költségét térítem.

..................................................................
jelentkezõ aláírása, pecsét

3036 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2007/46. szám



A Szegedi Tudományegyetem
Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar

közleménye
ifjúsági védõnõ szakirányú továbbképzésérõl

A Szegedi Tudomámány egyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Védõnõi Munka és Módszertana
Szakcsoport Ifjúsági védõnõ képesítést nyújtó 2 éves szakirámyú továbbképzést indít 2008. február hónaptól [képesítési
követelményt meghatározó jogszabály: 31/1999. (VIII. 13.) OM rendelet].

Képzés jellege: levelezõ képzés
Konzultációk gyakorisága: havonta 3 nap

Jelentkezési határidõ:

2007. december 3.

(a Közlönyben közzétett „Jelentkezési lapon”)

Jelentkezés feltétele: Védõnõi oklevél (fõiskolai végzettség)
Képzés helyszíne: Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar (6726 Szeged, Temes-

vári krt. 31.)
Képzés költsége: 70 000 Ft/félév (a mindenkori hatályos adójogszabályok alapján a költség meghatározott része

visszaigényelhetõ)

További információk, elérhetõségek:
Cím: SZTE ETSZK Védõnõi Munka és Módszertana Szakcsoport (6726 Szeged, Temesvári krt. 31.)
Tel.: 06 (62) 545-714, 06 (62) 546-406
Fax: 06 (62) 544-983
E-mail: bajuba@etszk.u-szeged.hu
Web-cím: www.etszk.u-szeged.hu

Szegedi Tudományegyetem
Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar
Védõnõi Munka és Módszertana Szakcsoport
6726 Szeged, Temesvári krt. 31.
Tel.: 06 (62) 545-714, 06 (62) 546-406

Nyomtatott betûkkel, az adatok pontos kitöltésével,
egy példányban kérjük kitölteni!

JELENTKEZÉSI LAP
Ifjúsági védõnõ szakirányú továbbképzésre

Személyes adatok:

Név: .................................................................................................... születési név: .......................................................

Szül. hely, év, hó, nap: .......................................................................................................................................................

Anyja neve: .......................................................................................................................................................................

Állampolgársága: ..............................................................................................................................................................

Személyi ig. száma: ..........................................................................................................................................................

Neme: férfi nõ
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Cím és munkahelyi adatok:

Állandó lakcíme: ...............................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Levelezési címe: ................................................................................................................................................................

Telefonszáma: ...................................................................................................................................................................

E-mail címe: ......................................................................................................................................................................

Munkahelye, címe: ............................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Telefonszáma: ........................................................................................................

Beosztása: .........................................................................................................................................................................

Felsõoktatási intézmény(ek)ben folytatott tanulmányok:

Legmagasabb iskolai végzettsége: ....................................................................................................................................

Intézmény neve: ................................................................................................................................................................

Oklevél száma: ......................................... Megszerzésének éve: ......................................................................................

A jelentkezési lapot az alábbi mellékletekkel a SZTE Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Védõnõi Munka és
Módszertana Szakcsoport, Batka Tiborné Bajusz Judit fõiskolai gyakornok részére (6726 Szeged, Temesvári krt. 31.),
vagy bajuba@etszk.u-szeged.hu e-mail címre)

2007. december 31-ig

kérjük megküldeni:

Mellékletek:
– védõnõ oklevél másolata,
– egyéb felsõfokú tanulmányokat igazoló oklevél másolata,
– a szakmai tapasztalatait, egyéb szakmai képzettségét bemutató önéletrajz.

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

..................................................................
jelentkezõ aláírása
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Az Önkormányzati
és Területfejlesztési Minisztérium

közleményei

Pályázati felhívás
a Dél-alföldi Operatív Program keretében

Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés
támogatására

Kódszám:
DA-OP-2007-2.1.B.C.D.E.F./S

A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul-
nak meg.

A) A támogatás célja, rendelkezésre álló forrás, eljárás-
rend

Alapvetõ cél
A Dél-alföldi régió számos olyan turisztikai attrakció-

val, termékkel rendelkezik, amely népszerû a turisták kö-
rében. A kedvezõ adottságok jobb kihasználásával kíván-
juk elérni, hogy a régió ismertsége, népszerûsége nagyobb
legyen, ezáltal több turista keresse föl a térséget kihasznál-
va a meglévõ szálláshelyek kapacitását.

A régióba érkezõ turisták igényeihez kapcsolódva ma-
gasabb színvonalú, sokszínû turisztikai termékek kialakí-
tása a pályázati felhívás fõ célkitûzése, ezáltal megteremt-
ve a turisták költési hajlandóságának emelésével a turiszti-
kai árbevételek növelését is, ami szerepel az elérendõ
eredmények között. Az ágazatban mindenhol jelentkezõ
szezonalitás mérséklését is el kívánjuk érni a pályázati fel-
hívás elindításával. A jelenlegi kereskedelmi szálláshely
kapacitások jobb kihasználása végett is indokolt e pályá-
zati felhívás keretében megvalósuló projektek támogatása.

A régió meglévõ adottságait ismerve és a jövõbeli fejlõ-
dési lehetõségeket mérlegelve meghatározásra kerültek
azok a fõ termékcsoportok (az aktívturizmus, valamint a
kulturális és szellemi értékekre épülõ turizmus), amelyek
komponensekre bontva szintén hozzásegítenek a pályázati
felhívás céljainak eléréséhez.

A pályázati felhívás kapcsolódik a Dél-alföldi Regioná-
lis Operatív Program 2. prioritástengelyben (Turisztikai
célú fejlesztése) meghatározott célkitûzésekhez.

Részcélok
A két fõ termékcsoporton belül meghatározásra kerül-

tek azok a komponensek, amelyek az alábbi célok megva-
lósulását teszik lehetõvé:

B) Komponens: Múzeumok, tájházak, tematikus bemu-
tatóhelyek, témaparkok és az épített örökség (várak, kasté-
lyok, kúriák) turisztikai célú, látogatóbarát fejlesztése

A régióban található számos állandó és idõszakos kiállí-
tással rendelkezõ múzeum, tematikus bemutatóhely van,
amely nem rendelkezik a mai elvárt, igényeknek megfele-
lõ infrastrukturális színvonallal. A látogatóbarát fejleszté-
sekkel elérhetõvé válnak majd a minõségi szolgáltatások
is, amelyek hozzájárulnak a vendégek széles körû, élmény
gazdag kiszolgálásához. Az épített örökségek állapota né-
mely esetben rendkívül rossz, ezért a megmentésükhöz
szükséges lépéseket minél hamarabb meg kell tenni. Fel-
újításokkal, új, sokszínû funkciók bevezetésével és az eh-
hez szükséges átalakításokkal jelentõs turisztikai attrak-
ciókká, vonzerõvé válhatnak a létesítmények.

C) Komponens: Kulturális és gasztronómiai turisztikai
célú rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése

Évrõl évre megrendezésre kerülnek a Dél-Alföldön,
olyan kulturális és hungaricumként számon tartott étel-
lel-itallal összefüggõ gasztronómiai rendezvények, ame-
lyek igen nagy népszerûségnek örvendenek nemcsak a he-
lyi lakosság, hanem a régióba érkezõ turisták körében is.
A rendezvények helyszínéül szolgáló létesítményhez, tér-
hez kapcsolódó, a rendezvények magasabb színvonalú le-
bonyolításának lehetõségét biztosító szükséges háttér inf-
rastruktúra beszerzésének támogatása e komponens célki-
tûzése.

D) Komponens: Bor- és pálinkaturizmushoz kapcsolódó
kizárólag turisztikai célú infrastrukturális fejlesztések
100 000 euró* támogatási összeg fölött.

A régióban található három borvidék borospincéinek lá-
togatóbarát infrastrukturális fejlesztése lehetõvé teszi a
borkultúra magas színvonalú megismerését a Dél-Alföldre
érkezõ turisták körében. Jelenleg számos borosgazda fog-
lalkozik a turisták kiszolgálásával is, de ezen helyszínek
fejlesztése szükségszerûvé vált. Komplex programcsoma-
gok kialakításának kínálata is célja a komponensnek,
melynek segítségével a turisták tartózkodási ideje növel-
hetõ és a helyben eltöltött idõ tartalmassá válik részükre.

A pálinkafõzés hagyományokkal rendelkezik a régió-
ban, de ehhez képest csak kevesek foglalkoznak e termék
turisztikai szempontú kihasználásával. A dél-alföldi hun-
garikumnak számító pálinkafajtákat ugyan több helyszí-
nen lehet jelenleg is megkóstolni, de igény mutatkozik a
turisták kiszolgálását magas színvonalon lehetõvé tevõ
fejlesztésre. A mûködi kifõzdékhez kapcsolódó kóstoltató
helyek kialakítása, a már meglévõk látogatóbarát felújítása
és komplex programcsomagok kialakítása hozzájárul a ré-
gió turistái számára kínált lehetõségek bõvítéséhez.

* A pályázati kiírás megjelenésének napján érvényes MNB hivatalos euró
devizaárfolyammal számolva.
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E) Komponens: Aktívturisztikai fejlesztések
A Dél-Alföld természeti adottságainak jobb kihasználá-

sa végett szükséges minõségi fejlesztésekkel elérhetõ a ré-
gióba látogató, idejük nagy részét sportolással, aktív mó-
don eltölteni szándékozó turisták igényeinek kiszolgálása.
Természetes vizeink és az alföldi sík vidék számos lehetõ-
séget kínál a vízi sportokat, vízi- és gyalogtúrákat kedve-
lõk és a kerékpározók szerelmeseinek. E komponens célja,
hogy ezen programoknak megfelelõ színvonalú kiszolgáló
hátteret biztosítson a támogatott tevékenységek mentén.

F) Komponens: Konferenciaturizmus
A régió magas szellemi és tudományos potenciállal ren-

delkezik köszönhetõen a nagyszámú és szakmai körökben
elismert felsõoktatási intézménynek, a hozzájuk kapcsoló-
dó kutató-fejlesztõ mûhelyeknek. Növekvõ igény mutat-
kozik e tudományos élet kiszolgálása végett magas színvo-
nalú konferenciák lebonyolítására alkalmas, speciális
helyszínek kialakítására. A mai kor színvonalának megfe-
lelõ felszerelések, berendezések beszerzése elengedhetet-
len a korszerû, multifunkcionális konferenciaközpontok
kialakítása végett a szükséges infrastrukturális beruházá-
sok kivitele mellett. Célunk, hogy a kialakítandó és felújí-
tandó konferenciaközpontok a kulturális élet helyszínéül
is szolgáljanak kiállítások, vásárok, rendezvények befoga-
dására is alkalmas terek kialakításával. E komponens fõ
célja a leírt fejlesztésekhez szükséges forrásháttér biztosí-
tása.

Egy pályázatban csak egy komponens szerepelhet!
Ugyanaz a pályázó ugyanarra a komponensre és több
komponensre is pályázhat külön pályázatok beadásával.

Rendelkezésre álló forrás
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezés-

re álló tervezett keretösszeg összesen várhatóan 8,608 mil-
liárd forint.

Eljárásrend
Jelen pályázati kiírás keretében támogatásra kerülõ pá-

lyázatok egyfordulós eljárásrend keretében kerülenek el-
bírálásra.

B) Pályázók köre

I. költségvetési szervek és intézményeik (KSH 3):
1. központi költségvetési szervek és intézményeik

(KSH 31)
2. önkormányzatok (1990. évi LXV. tv. alapján) és in-

tézményeik (1992. évi XXXVIII. tv. alapján)
– helyi és helyi kisebbségi önkormányzatok és intéz-

ményeik (KSH 32)
– megyei önkormányzatok és intézményeik (KSH be-

sorolás nem ismert)

3. önkormányzati társulások (KSH 36), többcélú kistér-
ségi társulások (KSH 366), térségi fejlesztési tanácsok
(1996. évi XXI. tv. és a 2004. évi CVII. tv. alapján;
KSH 362)

II. nonprofit szervezetek
1. egyesületek (KSH 52)
2. alapítványok (KSH 56)
3. egyéb jogi személyiséggel rendelkezõ nonprofit szer-

vezetek (KSH 59)
4. 2009. jan. 1-jéig közhasznú társaságok (KSH 57)
5. egyházak, egyházi intézmények, egyházi jogi szemé-

lyek (1990. évi IV. tv. alapján)

III. szövetkezetek (KSH 12)

IV. a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény vagy az
Egyszerûsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII.
törvény hatálya alá tartozó belföldi, a Magyarországon be-
jegyzett székhelyû vagy telephelyû gazdasági társaságok,
vállalkozások (2006. évi IV. tv. Alapján; KSH 11, 21)

1. profitorientált gazdasági társaságok (KSH 11, 21)
2. átalakulással vagy alapítással 2007. július 1-je után

létrejövõ nonprofit gazdasági társaságok, (KSH besorolás
nem ismert)

V. Egyéni vállalkozó (1990. évi V. tv. alapján; KSH 23)

VI. Szakmai szervezetek és felsõoktatási intézmények
(ez utóbbi közül azok, amik nem az I.1. alá tartoznak)
(2005. évi CXXXIX. törvény alapján)

Kompo-
nens Önkorm.1 Önkorm.

társ2
Önkorm.

intézmény3 Nonprofit4 Gazd.
társaság5

Egyéni
vállalkozó6

B. � � � �

C. � � � � � �

D. � � � � �

E. � � � � � �

F. � � � � �

A táblázatba foglalt lehetséges pályázókon fölül az
alábbi szervezetek, intézmények is pályázhatnak kompo-
nens-specifikusan meghatározva:

B) Komponens
– Költségvetési intézmények (KSH 312)
– Egyházi jogi személyek (1990. évi IV. tv. alapján)

C) komponens
Lásd a táblázatot!

1 Önkormányzatok (1990. évi LXV. tv. alapján)
2 Önkormányzati társulások (kistérségi vagy többcélú fejlesztési társulás)

(1996. évi XXI. tv. és a 2004. évi CVII. tv. alapján)
3 Önkormányzati intézmények (1992. évi XXXVIII. tv. alapján)
4 Nonprofit szervezetek közül egyesületek, alapítványok és közhasznú

társaságok (1959. évi IV. tv. alapján)
5 Gazdasági társaságok (2006. évi IV. tv. alapján) (112, 113, 114, 711)
6 Egyéni vállalkozók (1990. évi V. tv. alapján) (212, 226, 231, 232)
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D) komponens
– Szövetkezetek (2006. évi X. törvény alapján)
E) komponens
– Központilag felügyelt költségvetési szervek közül a

Nemzeti Park Igazgatóságok (2003. évi LI. tv. alapján),
(312)

– Költségvetési intézmények közül felsõoktatási intéz-
mények (2005. évi CXXXIX. törvény alapján) (312)

– Egyházi jogi személyek (1990. évi IV. tv. alapján)
F) komponens
– Egyházi jogi személyek (1990. évi IV. tv. alapján)
– Megyei jogú városok önkormányzatai és a 97/2005.

(XII. 25.) OGy. határozat szerint megnevezett pólusváro-
sok önkormányzatai nem pályázhatnak e komponensre. A
szóban forgó önkormányzatok TIOP Agóra és Agóra
Plusz konstrukcióira pályázhatnak.

A komponensenként meghatározott pályázók partneri
együttmûködése is lehetséges.

Méret
Nem releváns.

C) Pályázat tartalma

Támogatható tevékenységek köre

B) Komponens:
– Meglévõ épület funkcióváltásaként interaktív, láto-

gatóbarát bemutatóhelyek kialakítása,
– Egyházi létesítmények turisztikai célú hasznosítása

látogatóbarát fejlesztése
– Muzeális intézményi mûködési engedéllyel rendel-

kezõ intézmények esetén:
= Meglévõ múzeumok látogatóbarát szolgáltatásai-

nak bõvítése, bemutató infrastruktúra fejlesztése,
tematikus bemutatóhelyek látogatóbarát fejlesz-
tése

= Turisztikai és látogatói kiszolgáló infrastruktúra
(információs pontok, ruhatárak, kávézók, vizes-
blokkok, múzeumi boltok, „audio guide”-rendsze-
rek) fejlesztése;

= Régió-specifikus, tematikus kulturális utak háló-
zati egységét képezõ múzeumok komplex fejlesz-
tése, a turizmusfejlesztés jegyében. (Hálózatos
rendszerek kialakítása esetén átfogó, teljes körû
fejlesztés, melybe a turisztikai és látogatói infra-
struktúra biztosítása mellett a kulturális út válasz-
tott tematikája szerinti kiállítások, múzeumpeda-
gógiai fogadóterek kialakítása, valamint az épület
külsõ-belsõ felújítása is beletartozhat);

= Integrált látogatómenedzsment rendszer kialakí-
tása

– Muzeális intézményi mûködési engedéllyel nem ren-
delkezõ egyéb kiállítások, bemutatóhelyek esetén:

= Helytörténeti gyûjtemények, kulturális turisztikai
vonzerõt jelentõ helyszínek, témaparkok kialakí-
tása, a meglévõk látogatóbarát infrastrukturális
fejlesztése. (Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Em-
lékpark esetén az Örökségprogramban szereplõ
tevékenységek közül, amelyek illeszkednek a
komponens céljaihoz, elvárásaihoz);

= Integrált látogatómenedzsment rendszer kialakí-
tása

– Várak, kastélyok, kúriák, tájházak – valamint a hoz-
zájuk kapcsolódó parkok – és régészeti romterületek,
egyéb bemutatóhelyek turisztikai célú megújítása és láto-
gatóbarát fejlesztése, integrált látogatómenedzsment rend-
szer kialakítása.

C) komponens esetén:
– Országos/nemzetközi jelentõségû kulturális és gaszt-

ronómiai turisztikai célú rendezvényeknek helyszínt biz-
tosító létesítményekhez, helyszínekhez kötõdõ, a rendez-
vények színvonalas lebonyolításához elengedhetetlen hát-
tér – infrastruktúra fejlesztése:

= Színpadok fejlesztése (hang-, látvány-, színpad-
technika);

= Turistafogadás infrastrukturális hátterének megte-
remtése (nézõtér kialakítás, információs pontok,
vendégfogadáshoz szükséges infrastruktúra és
eszközök, szociális helységek/blokkok stb.);

= A rendezvényen fellépõk és a rendezvényhez kap-
csolódó technikai személyzet kiszolgálásához
szükséges háttérlétesítmények kialakítása/felújí-
tása (pl.: öltözõk, szociális blokk stb.)

D) komponens esetén:
– Borospincék kizárólag turisztikai célú infrastrukturá-

lis fejlesztései;
– Borkészítés, szõlõmûvelés, a borvidék hagyomá-

nyait, mûvészetét bemutató helyek kialakítása;
– Pálinkafõzdék kizárólag turisztikai célú infrastruktu-

rális fejlesztései;
– A pálinkát, mint hungaricumot, a pálinkakészítés ha-

gyományait, módszereit megismertetõ, kizárólag turiszti-
kai célokat szolgáló kulturált bemutatóhelyek kialakítása
és infrastrukturális fejlesztései.

E) komponens
– Vizek mentén az aktívturizmus fejlesztésének céljá-

val szabadstrandok, kikötõk és egyéb vízi sportoláshoz
kapcsolódó szolgáltató létesítmények és egységek fejlesz-
tése és kiépítése, felújítása turisták vízi sportokhoz kötõdõ
igényeiknek kielégítése végett.

– Gyalogtúra útvonalak kialakítása pihenõhelyekkel,
valamint kerékpáros – és vízi túra útvonalak mentén ki-
szolgáló helyek, pihenõhelyek kialakítása;

– Kerékpáros turisztikai szolgáltatások kialakítása;
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– A természeti területek turisztikai látogathatóságához
szükséges fejlesztések pl. helyi természeti értékek, terüle-
tek, egyedi tájértékek turisztikai célú bemutatására alkal-
mas többfunkciós bemutatóterek, természeti és tájvédelmi
tematikájú szolgáltató létesítmények kialakítása az aktív
turisztikai helyszíneken (gyalogos, vízi túraútvonalak
mentén);

F) komponens:
– Új önálló komplex (multifunkcionális) hasznosítású,

konferenciák, képzések, vásárok, kulturális rendezvények
és kiállítások, szakkiállítások elhelyezésére, esetleg sport-
rendezvények lebonyolítására is alkalmas terek létreho-
zása;

– Mûködõ önálló konferencia-helyszíneken új szolgál-
tatások kialakítása és/vagy a meglévõ szolgáltatások mi-
nõségi fejlesztése a következõ funkciókkal:

= interaktív kiállítóterek;
= mobil rendezvényterek;

C.1.1 Kötelezõen megvalósítandó tevékenységek, be-
szerzések

Minden komponens esetén:
– Infrastrukturális beruházások esetén kötelezõ a széles

körû akadálymentesség megoldása.

C.1.2 Választható, vagy elõnyt jelentõ kiegészítõ jel-
legû** tevékenységek, szolgáltatások

Választható tevékenységek:

Minden komponens esetén:
– Kiegészítõ jelleggel a turisták/vendégek tájékoztatá-

sára szolgáló eszközök beszerzése, kihelyezése, valamint
tájékozódását segítõ táblák, térképek elhelyezése a te-
repen;

– A támogatott turisztikai vonzerõk használatához köz-
vetlenül kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések, pl. fel-
táró utak, közterületek, parkok felújítása, parkolóhelyek
kialakítása kizárólag kiegészítõ jelleggel.

B) komponens esetén:
– Kiegészítõ jelleggel biztonságtechnikai berendezé-

sek beszerzése, beszerelése

** A kiegészítõ jelleg önállóan nem pályázható tevékenységet jelent.
A pályázatnak legalább egy nem kiegészítõ jellegû tevékenységet tartalmaz-
nia kell. Az önállóan pályázható tevékenység/tevékenységek költségének el
kell érnie az elszámolható költségek minimum 50%-át.

C) komponens esetén:
– Kiegészítõ jelleggel kizárólag a rendezvény helyszí-

néül szolgáló terek felújítása, bõvítése, a hatékonyabb ki-
használás érdekében történõ átalakítása

Elõnyt jelentõ kiegészítõ jellegû tevékenységek:

Minden komponens esetén:
– Kiegészítõ jelleggel a turisztikai szolgáltatások mi-

nõségi fejlesztéséhez szakemberek szakmaspecifikus, in-
formatikai és e-marketing, idegen nyelvi, kommunikációs
készségre irányuló képzések

– Családbarát szolgáltatások kialakítása

B) komponens esetén:
– Integrált látogatómenedzsment rendszer kialakítása

Nem támogatható tevékenységek köre
– Nem nyújtható támogatás olyan pályázat részére,

mely az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
(ÚMVP) támogatási hatálya alá esõ tevékenységeket tar-
talmazza.

– Az ÚMVP alapvetõen az 5000 fõ állandó lakosnál
alacsonyabb lakosságszámmal és/vagy a 100 fõ/km2 nép-
sûrûségnél alacsonyabb népsûrûséggel rendelkezõ telepü-
léseken nyújt támogatást, azonban az ezeket a méreteket
meghaladó települések esetében sincs mód az itt felsorolt
tevékenységeket tartalmazó pályázatok támogatására:

= alkalmi falusi és agroturisztikai szolgáltatások
= lovasturizmus
= vadászati és erdei turizmus
= horgászturizmus
= borturisztikai fejlesztés,

amely nem haladja meg a 100 000 euró támogatási
összeget.

Csak az 5000 fõ állandó lakosnál alacsonyabb lakosság-
számmal és/vagy a 100 fõ/km2 népsûrûségnél alacsonyabb
népsûrûséggel rendelkezõ településeken nem támogatható
tevékenység:

– gasztronómiai és szellemi kulturális örökséghez
(pl.: kézmûves hagyományok) kapcsolódó fejlesztések

Azon tevékenységek köre nem támogatható, amelyek
nem szerepelnek a komponensek támogatható tevékenysé-
gei között.

D) Pénzügyi feltételek

Támogatás formája
Vissza nem térítendõ támogatás.
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Támogatás mértéke7

A támogatás mértéke komponens-specifikusan megha-
tározva az alábbiak szerint:

Kompo-
nens

Támogatás maximális
intenzitása (%)

A kedvezményezettektõl
elvárt minimális önerõ

intenzitása (%)

B. 85 25
C. 50 50
D. 50 50
E. 50 50

85* 25
F. 50 50

Támogatás összege
A jelen pályázat keretében elnyerhetõ támogatás mér-

téke: minimum 10 millió Ft, de maximum 800 millió Ft le-
het komponens specifikusan meghatározva az alábbiak
szerint:

Komponens
Támogatás minimális

összege (millió Ft)
Támogatás maximális

összege (millió Ft)

B. 100 800

C. 10 200

D. Bor 100 000 euro** 200

Pálinka 10 200

E. 10 300

F. 20 800

E) Kiválasztási kritériumok

A pályázatok elbírálása a pályázati dokumentáció részét
képezõ pályázati útmutatóban közzétett jogosutsági, for-
mai, szakmai és pénzügyi szempontok alapján történik.

7 Azon projekt esetében, amelyben többféle, eltérõ intenzitással támogatott
tevékenység kerül megvalósításra, a projekt összes elszámolható költségeire ve-
tített végleges támogatási intenzitás az egyes tevékenységek projekten belüli
aránya alapján kerül meghatározásra.

Nonprofit orientált tevékenységet végrehajtó kedvezményezett (pl. önkor-
mányzat, nonprofit szervezet) esetén amennyiben a pályázat nem a kulturális
örökség fejlesztésére vonatkozik (azaz nem tartozik a …… komponensek alá),
azonban a fejlesztés eredményének igénybe vétele közvetlenül a felhasználókat
terhelõ díjakkal jár (pl. belépõdíjak), akkor a projekt egészére vagy ezen projekt-
elemre vonatkozóan a támogatás összegének megállapítására az ún. költségha-
szon-elemzési módszer (KHE v. CBA) felhasználásával kerül sor. Erre vonatko-
zólag az Európai Bizottság 4. számú munkadokumentuma ad módszertani útmu-
tatást, amelynek egyszerûsített kivonata az útmutató mellékletét képezi.

Abban az esetben, ha a nonprofit orientált tevékenységet tartalmazó projekt
vagy projektelem jövedelemtermelõ, azaz a fejlesztés eredményének igénybe
vétele közvetlenül a felhasználókat terhelõ díjakkal jár, de a mellékelt útmutató
alapján a diszkontált nettó bevétel negatív, az ún. döntési összeg maga az elszá-
molható költség.

A regionális beruházásokra vonatkozóan a támogatási intenzitás elméleti
felsõ határát a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 30. §-ában meghatározott tá-
mogatási intenzitások jelentik. Az adott projekthez kapcsolódóan más európai
uniós vagy állami támogatásból származó forrásokat is figyelembe véve – bele-
értve az 1998/2006/EK rendelet alapján nyújtott csekély összegû támogatásokat
is – az elnyerhetõ maximális támogatás összesen nem haladhatja meg a 85/2004.
(IV. 19.) Korm. rendelet 30. §-ában meghatározott támogatási intenzitás érté-
keket.

* Nonprofit tevékenységként gyalogtúra útvonal kialakítása, pihenõhelyek,
kiszolgálóhelyek létesítése nonprofit szervezetek számára.

** A pályázati kiírás megjelenésének napján érvényes MNB Hivatalos euró
devizaárfolyammal számolva.

F) Adminisztratív információk

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázatot 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat), va-

lamint további 1 elektronikus példányban (kizárólag
CD/DVD lemezen), zárt csomagolásban, a megpályázott
komponens betûjelének feltüntetésével, ajánlott külde-
ményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével a
következõ címre kell beküldeni:

Dél-alöldi Operatív Program
Kódszám: DA-OP-2007-2.1.B.C.D.E.F./S

Közremûködõ Szervezet:
DARFT Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.

6726 Szeged, Középfasor 1–3.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatok személyes be-
nyújtására is lehetõség nyílik a Dél-alföldi RFÜ fenti iro-
dájában munkanapokon 9–15 óráig, pénteken 9–13 óráig.

Kérjük, hogy a CD/DVD lemez tokján jól láthatóan
tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát
(DA-OP-2007-2.1.B.C.D.E.F./S a pályázó nevét és címét.
Kérjük, ellenõrizze a kitöltött adatokat, illetve gyõzõdjön
meg a kitöltés sikerességérõl, az adathordozó épségérõl!

A nyomtatott és elektronikus formában (kizárólag
CD/DVD lemezen) benyújtott projekt adatlapban és a mel-
lékletben található eltérés esetén a nyomtatott és cégszerû-
en aláírt példány tekintendõ hitelesnek, azzal, hogy a
nyomtatott és az elektronikus formájú projekt adatlap és a
melléklet megegyezõségérõl a pályázó köteles gondos-
kodni.

A pályázatok benyújtása

2007. november 26-tól 2008. március 1-jéig

lehetséges.

Postai feladás esetén a feladás dátumát (postai bélyeg-
zõ) kell figyelembe venni.

A pályázatok benyújtása és elbírálása folyamatos.
A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentu-

mok a www.nfu.gov.hu honlapon keresztül tölthetõk le.
További felvilágosítás a www.nfu.gov.hu honlapon, illet-
ve a 06 (40) 638-638-as telefonszámon kapható.

A Pályázati felhívás elválaszthatatlan része a Pályázati
útmutató és a Projekt adatlap, ezek együtt tartalmazzák a
pályázáshoz szükséges összes feltételt.
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HIVATALI BÉLYEGZÕK ÉRVÉNYTELENÍTÉSE

A Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zeneiskola-Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
alábbi lenyomatú bélyegzõi 2007. november 6-tól érvényüket vesztik. Használatuk ettõl az idõponttól érvénytelen.

KODÁLY ZOLTÁN
ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA,

GIMNÁZIUM ÉS ZENEISKOLA
1022 Budapest, Marczibányi tér 1.
Tel./fax: 212-5680 Tel.: 212-4185

OM az. 035360

ÜGYÉSZSÉGI SZOLGÁLATI IGAZOLVÁNY ÉRVÉNYTELENÍTÉSE

Kállai Lajosné Gyõr-Moson-Sopron megyei fõügyészségi irodavezetõ elveszített 100420 sorszámú szolgálati igazol-
ványát a Legfõbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási fõosztálya érvénytelenítette.

3044 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2007/46. szám



A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ TÁJÉKOZTATÓJA

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvû kiadásában megjelent jogi aktusokról
(2007. október 31.–november 7.)

(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

285. 50. évfolyam L 285. szám (2007. október 31.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Tanács 1279/2007/EK rendelete (2007. október 30.) az Orosz Föderációból származó
egyes vas- vagy acélkötelek és -kábelek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes
vám kivetésérõl és a Thaiföldrõl és Törökországból származó egyes vas- vagy acélkötelek és
-kábelek behozatalára vonatkozó dömpingellenes vám hatályon kívül helyezésérõl

A Bizottság 1280/2007/EK rendelete (2007. október 30.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belé-
pési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 1281/2007/EK rendelete (2007. október 30.) a cukorágazatban a cukorrépa mi-
nimálárának a közös valutát be nem vezetõ tagállamok valutáira történõ átváltására alkal-
mazandó egyedi mezõgazdasági átváltási árfolyamoknak a 2006/2007-es gazdasági évre
történõ meghatározásáról

* A Bizottság 1282/2007/EK rendelete (2007. október 30.) az élelmiszerek 2007. évi éves elosz-
tási tervére alkalmazandó végrehajtási idõszak vége tekintetében a 3149/92/EGK rendelet-
tõl való eltérésrõl

* A Bizottság 1283/2007/EK rendelete (2007. október 30.) az Egyesült Királyság lobogója
alatt közlekedõ hajók által az ICES Vb és VIb, valamint a VIaN övezet közösségi és nemzet-
közi vizein folytatott heringhalászat tilalmáról

* A Bizottság 1284/2007/EK rendelete (2007. október 30.) a Svédország lobogója alatt közle-
kedõ hajók által az ICES IIIa és IV övezet, valamint a IIa, IIIb, IIIc és IIId övezet közösségi
vizein folytatott feketetõkehal-halászat tilalmáról

* A Bizottság 1285/2007/EK rendelete (2007. október 30.) a Németország lobogója alatt közle-
kedõ hajók által az ICES I és IIb övezetben folytatott közönségestõkehal-halászat tilalmáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2007/701/EK:

* A Bizottság határozata (2007. október 24.) a géntechnológiával módosított
NK603xMON810 kukoricát (MON��6�3- 6xMON-��81�-6) tartalmazó, abból álló vagy
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abból elõállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet szerinti engedélyezésérõl [az értesítés a C(2007) 5140. számú dokumentum-
mal történt]1

2007/702/EK:

* A Bizottság határozata (2007. október 24.) a géntechnológiával módosított 59122 fajtájú ku-
koricát (DAS-59122-7) tartalmazó, abból álló vagy abból elõállított termékek forgalomba
hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezé-
sérõl [az értesítés a C(2007) 5141. számú dokumentummal történt]1

2007/703/EK:

* A Bizottság határozata (2007. október 24.) a géntechnológiával módosított 1507xNK603 ku-
koricát (DAS-�15�7-1xMON-��6�3-6) tartalmazó, abból álló vagy abból elõállított ter-
mékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
szerinti engedélyezésérõl [az értesítés a C(2007) 5142. számú dokumentummal történt]1

2007/704/EK:

* A Bizottság határozata (2007. október 30.) a Cseh Köztársaságból, a Koreai Köztársaság-
ból, Malajziából, Oroszországból, Thaiföldrõl és Törökországból származó egyes vas- vagy
acélkötelek és -kábelek behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárással kapcsolatban
felajánlott kötelezettségvállalások elfogadásáról szóló 2001/602/EK határozat hatályon kí-
vül helyezésérõl

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

* A Tanács 2007/705/KKBP közös álláspontja (2007. október 30.) egyes palesztin személyek-
nek az Európai Unió tagállamaiba történõ ideiglenes befogadásáról

286. 50. évfolyam L 286. szám (2007. október 31.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Bizottság 1214/2007/EK rendelete (2007. szeptember 20.) a vám- és a statisztikai nómen-
klatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékle-
tének módosításáról

287. 50. évfolyam L 287. szám (2007. november 1.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 1286/2007/EK rendelete (2007. október 31.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belé-
pési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

A Bizottság 1287/2007/EK rendelete (2007. október 31.) a gabonaágazatban 2007. november 1-jén
alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

* A Bizottság 1288/2007/EK rendelete (2007. október 31.) a Spanyolország lobogója alatt köz-
lekedõ hajók által az ICES Vb és VIa övezet közösségi vizein folytatott foltostõkehal-halá-
szat tilalmáról

1EGT-vonatkozású szöveg
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* A Bizottság 1289/2007/EK rendelete (2007. október 31.) a Svédország lobogója alatt közle-
kedõ hajók által a Kattegatban folytatott közönségestõkehal-halászat tilalmáról

* A Bizottság 1290/2007/EK rendelete (2007. október 31.) a Svédország lobogója alatt közle-
kedõ hajók által a Skagerrakban folytatott közönségestõkehal-halászat újbóli engedélyezé-
sérõl

* A Bizottság 1291/2007/EK rendelete (2007. október 31.) az Oszama bin Ladennel, az al-Kai-
da-hálózattal és a talibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel
szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetésérõl szóló 881/2002/EK tanácsi
rendelet 88. alkalommal történõ módosításáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2007/706/EK:

* A Bizottság határozata (2007. október 29.) a svédországi villamosenergia-termelésnek és
-értékesítésnek a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban mûködõ ajánlatké-
rõk beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/17/EK euró-
pai parlamenti és tanácsi irányelv alkalmazása alóli mentesítésérõl [az értesítés a C(2007)
5197. számú dokumentummal történt]1

2007/707/EK:

* A Bizottság határozata (2007. október 30.) a 41/2007/EK tanácsi rendelet IIA. mellékletével
összhangban Németország számára a fokozott megfigyelési program keretében halászatra
fordítható három többletnap biztosításáról [az értesítés a C(2007) 5221. számú dokumen-
tummal történt]

2007/708/EK:

* A Bizottság határozata (2007. október 31.) a fogyasztók biztonsága, a közegészségügy és a
környezet területén mûködõ tudományos bizottságok tagjaivá kinevezett szakértõk névso-
rának módosításáról és a megbízatásuk idõtartamának meghosszabbításáról

2007/709/EK:

* A Bizottság határozata (2007. október 31.) az egyesült királyságbeli ragadós száj- és köröm-
fájás elleni egyes védekezési intézkedésekrõl szóló 2007/554/EK határozat módosításáról
[az értesítés a C(2007) 5284. számú dokumentummal történt]1

288. 50. évfolyam L 288. szám (2007. november 6.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Tanács 1292/2007/EK rendelete (2007. október 30.) az Indiából származó polietilén-teref-
talát (PET) fólia behozatalára kivetett végleges dömpingellenes vámnak a 384/96/EK taná-
csi rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követõ kiveté-
sérõl és az ilyen behozataloknak a 384/96/EK rendelet 11. cikkének (3) bekezdése szerinti
részleges idõközi felülvizsgálata lezárásáról

1EGT-vonatkozású szöveg
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* A Tanács 1293/2007/EK rendelete (2007. október 30.) a Tajvanból származó írható kom-
pakt lemezek behozatalára vonatkozó dömpingellenes vám kivetésérõl szóló 1050/2002/EK
rendelet hatályon kívül helyezésérõl és a vám visszafizetésérõl vagy elengedésérõl, valamint
az Indiából származó írható kompakt lemezek behozatalára vonatkozó kiegyenlítõ vám ki-
vetésérõl szóló 960/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl, a vám visszafizetésérõl
vagy elengedésérõl és az arra vonatkozó eljárás megszüntetésérõl

A Bizottság 1294/2007/EK rendelete (2007. november 5.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék be-
lépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 1295/2007/EK rendelete (2007. november 5.) a Kínai Népköztársaságból szár-
mazó egyes elkészített vagy tartósított citrusgyümölcsök (nevezetesen mandarin stb.) beho-
zatalára vonatkozó nyilvántartásba vételi kötelezettség bevezetésérõl

* A Bizottság 1296/2007/EK rendelete (2007. november 5.) a Svédország lobogója alatt közle-
kedõ hajók által a Skagerrakban folytatott tõkehalhalászat tilalmáról

IRÁNYELVEK

* Az Európai Parlament és a Tanács 2007/60/EK Irányelve (2007. október 23.) az árvízkocká-
zatok értékelésérõl és kezelésérõl1

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2007/710/EK:

* A Bizottság határozata (2007. október 29.) Bulgária és Románia csatlakozási okmányának
VII. melléklete B. függelékének az egyes romániai húsipari, baromfihús-ipari, halipari, va-
lamint tej- és tejtermékipari létesítmények tekintetében történõ módosításáról [az értesítés
a C(2007) 5210. számú dokumentummal történt]1

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

2007/711/KKBP:

* A Politikai és Biztonsági Bizottság BiH/11/2007 határozata (2007. szeptember 25.) az Euró-
pai Unió bosznia-hercegovinai katonai mûveletében az EU-erõk fõparancsnokának kineve-
zésérõl

289. 50. évfolyam L 289. szám (2007. november 7.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 1297/2007/EK rendelete (2007. november 6.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék be-
lépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 1298/2007/EK rendelete (2007. november 6.) a Bizottság 900/2007/EK rendele-
tének harmadik országok és az Európai Unió tagállamainak a Közösség vámterületén kívül
esõ területeinek megkülönböztetése érdekében történõ módosításáról

1EGT-vonatkozású szöveg
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* A Bizottság 1299/2007/EK rendelete (2007. november 6.) a komlótermelõk termelõi cso-
portjainak elismerésérõl (kodifikált változat)

* A Bizottság 1300/2007/EK rendelete (2007. november 6.) a borpiac közös szervezésérõl
szóló 1493/1999/EK rendelet alkalmazásának egyes részletes szabályai megállapításáról,
valamint a borászati eljárások és kezelések közösségi kódexének létrehozásáról szóló
1622/2000/EK rendelet módosításáról

* A Bizottság 1301/2007/EK rendelete (2007. november 6.) a Lengyelország lobogója alatt
közlekedõ hajók által az ICES I és IIb övezetben folytatott közönségestõkehal-halászat tilal-
máról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács

2007/714/EK:

* A Tanács határozata (2007. október 30.) a Régiók Bizottsága egy olasz tagjának és egy olasz
póttagjának kinevezésérõl

2007/715/EK, Euratom:

* A Tanács határozata (2007. október 30.) az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy né-
met tagjának kinevezésérõl

Bizottság

2007/716/EK:

* A Bizottság határozata (2007. október 30.) a 852/2004/EK és a 853/2004/EK európai parla-
menti és tanácsi rendeletben elõírt, bizonyos bulgáriai hús- és tejágazati létesítményekre vo-
natkozó szerkezeti követelményekkel kapcsolatos átmeneti intézkedések megállapításáról
[az értesítés a C(2007) 5238. számú dokumentummal történt]1

2007/717/EK:

* A Bizottság határozata (2007. október 31.) az elektronikus számlázással (e-számlázás) fog-
lalkozó szakértõi csoport felállításáról

2007/718/EK:

* A Bizottság határozata (2007. november 6.) a ciprusi ragadós száj- és körömfájás elleni
egyes védekezési intézkedésekrõl [az értesítés a C(2007) 5452. számú dokumentummal
történt]1

2007/719/EK:

* A Bizottság határozata (2007. november 6.) a szõlõültetvényeknek az 1493/1999/EK tanácsi
rendelet értelmében megvalósítandó szerkezetátalakítása és átállítása céljából a tagálla-
mok részére egy meghatározott hektárszám alapján elõirányzott indikatív pénzügyi támo-
gatásoknak a 2007/2008-as gazdasági évre történõ meghatározásáról [az értesítés a C(2007)
5293. számú dokumentummal történt]

1EGT-vonatkozású szöveg

2007/46. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 3049



A Közbeszerzési Értesítõ 126. számának (2007. november 7.) tartalomjegyzékérõl

40349 A Közbeszerzések Tanácsa Elnökének tájékoztatója „A hi-
vatalos közbeszerzési tanácsadók közbeszerzési eljárások
lefolytatásában történõ részvételének tapasztalatairól”
címû kérdõívrõl

40356 A Közbeszerzések Tanácsa közleménye a hivatalos közbe-
szerzési tanácsadók névjegyzékébe 2007. október 31-én fel-
vett újabb tanácsadókról, továbbá a korábban felvett ta-
nácsadók adataiban bekövetkezett változásokról és a név-
jegyzékrõl törlésre került tanácsadóról

HIRDETMÉNYEK

Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hir-
detmények

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

40360 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (hús, hús-
készítmények 2008. – K. É. – 16746/2007)

40364 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (sebészeti
varróanyag 2008–2009. – K. É. – 16747/2007)

40368 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (kenyér,
pékáru 2008. – K. É. – 16749/2007)

40372 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (fûszértáru
2008. – K. É. – 16750/2007)

40376 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (tej, tejter-
mékek 2008. – K. É. – 16751/2007)

40380 Debreceni Regionális és Innovációs Ipari Park Kft. (Air-
port Debrecen üzleti park infrastruktúrájának kialakí-
tásához engedélyes közmûtervek elkészítése és engedé-
lyeztetése – K. É. – 17020/2007)

40386 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység
(2006/018-176-05-01-01 számú Átmeneti Támogatás
projekt: BSZKI szolgáltatásai színvonalának javítása,
minõségügyi rendszer bevezetése, mûszerpark akkre-
ditációra történõ felkészítése – K. É. – 17213/2007)

40393 Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Víz-
ügyi Fõfelügyelõség (OKVF) [a nemzeti forgalmi jegy-
zékhez (CR és/vagy GRETA forgalmijegyzék-szoftver)
és a hatósági munkát támogató HUNETDATA-rend-
szerhez (PMRV-szoftver) támogatási, tanácsadói és fej-
lesztési szolgáltatás nyújtása vállalkozási szerzõdés ke-
retében – K. É. – 17197/2007]

40399 Országos Onkológiai Intézet (vérvételi eszközök beszer-
zése – K. É. – 16716/2007)

40405 Zalabér Község Önkormányzata (Nyugat-Balaton és Za-
la-völgye regionális hulladékgazdálkodási rendszer
árubeszerzése – K. É. – 17242/2007)

Ajánlati felhívás egyes ágazatokban

40415 Vértes Volán Zrt. [MSZ EN 590:2004 szabvány szerinti
gázolaj beszerzése (2008–2010.) – K. É. – 16936/2007]

Részvételi felhívás egyes ágazatokban

40419 Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Köz-
pont (médiatervezés és -vásárlás – K. É. – 16784/2007)

Elõminõsítési rendszer egyes ágazatokban

40428 BKV Zrt. (független mérnöki szolgáltatások – K. É. –
17023/2007)

40430 BKV Zrt. (tervezõ mérnöki szolgáltatások – K. É. –
17024/2007)

Módosítás

40434 Debreceni Egyetem nevében az egyetem Orvos- és Egész-
ségtudományi Centruma módosítása [az Európai Unió
Hivatalos Lapjához K. É. – 13108/2007 számon, 2007.
szeptember 9-én feladott ajánlati felhívás módosítása
(EM-207) – K. É. – 16937/2007]

40437 Megyei és Városi Könyvtár, Kaposvár módosítása (az
Európai Unió Hivatalos Lapjához 2007. szeptem-
ber 26-án, K. É. – 15145/2007 számmal feladott ajánla-
ti felhívás módosítása – K. É. – 16871/2007)

Visszavonás

40434 Fejér Megyei Szent György Kórház visszavonása (az
Európai Unió Hivatalos Lapjához K. É. – 14453/2007
számon, 2007. szeptember 19-én megküldött ajánlati
felhívás visszavonása – K. É. – 16917/2007)

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

40446 Fõvárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház (kar-
diológiai szakrendelés teljes körû ellátása, BZSK-15/
2007. – K. É. – 15431/2007)

40449 Szépkorúak Háza Kht., Miskolc (ajánlatkérõ számára ét-
keztetési feladatok ellátása – K. É. – 16652/2007)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

40454 Barcs Város Önkormányzata (ajánlatkérõ fenntartásá-
ban lévõ intézmények építési munkáihoz elõzetes meg-
valósíthatósági tanulmányok készítése, illetve építési
engedélyezési, elõkészítõ, valamint mûszaki felmérési
tervek készítése – K. É. – 16964/2007)
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40461 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség (légkondicionált kutyaszállító utánfutó beszer-
zése – K. É. – 16794/2007)

40465 Kapos Televízió és Rádió Kht. (stúdiótechnikai berende-
zések beszerzése – K. É. – 16654/2007)

40469 Magyar Közút Kht. (életbiztosítási szolgáltatás a Ma-
gyar Közút Kht. részére, 2008. évre – K. É. –
17045/2007)

40474 Pest Megyei Fõügyészség (irodaépület takarítása
– K. É. – 17122/2007)

40478 Újléta Község Önkormányzata (többfunkciós faluház lé-
tesítése – K. É. – 16755/2007)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

40483 Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(gyógyszerbeszerzés – K. É. – 16839/2007)

Elõzetes összesített tájékoztató

40488 Budapesti Történeti Múzeum (BTM Aquincumi Mú-
zeum rekonstrukció II. A Budapest III. kerület, Szent-
endrei út 135. szám alatti volt ELMÛ-kirendeltség mû-
emléki épületének felújítása és belsõ átalakítása
– K. É. – 16712/2007)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

40490 Gyõr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás (Gyõr – mérnök – K. É. – 17150/2007)

40492 Magyar Nemzeti Bank (telefonalközpontok beszerzése a
Magyar Nemzeti Bank számára – K. É. – 16658/2007)

40495 Naszály–Galga TISZK Kht. (tájékoztató az eljárás ered-
ményérõl a Naszály–Galga TISZK Kht. bútorbeszerzés
tárgyú közbeszerzési eljárásában – K. É. – 17198/2007)

40497 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a 32. sz.
fõút–3106. j. út körforgalmú csomópont kiépítése és a
3106. j. út megerõsítése 1100 m hosszon tárgyú közbe-
szerzési eljárás eredményérõl – K. É. – 16850/2007)

40500 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [tájékoztató a Fe-
rencváros „C” elágazás (kiz.)–Vecsés (kiz.) vonalsza-
kasz biztosítóberendezés és távközlés átépítése, a kap-
csolódó rekonstrukciós munkákkal tárgyú közbeszer-
zési eljárás eredményérõl – K. É. – 16918/2007]

40503 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház (épülettakarítási szol-
gáltatás beszerzése – K. É. – 16409/2007)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

40506 Enyingi Agrár Zrt. (Kiscséri pusztai szarvasmarhatelep
trágyakezelõ rendszerének felújítása – K. É. –
15536/2007)

40508 Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Hódmezõvásárhely–Barattyos kerékpárút – K. É. –
17095/2007)

40511 Kincstári Vagyoni Igazgatóság (K4ed tervezés eredmé-
nye – K. É. – 17223/2007)

40513 Sopron és Környéke Víz- és Csatornamû Zrt. (Sopron,
2-0-0 szennyvíz-fõgyûjtõcsatorna apácakerti szakaszá-
nak rekonstrukciója – K. É. – 15905/2007)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl

40516 Lenti Város Önkormányzata (E-térség kialakítása, „Ker-
ka-völgy kincsei" – K. É. – 16086/2007)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

40520 Budapest Fõváros XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Csepeli Egészségügyi Szolgálat (1 db fogászati panorá-
maröntgen-munkahely kialakítása – K. É. –
15576/2007)

40520 Diákhitel Központ Zrt. (megrendelõ irattárában tárolt
iratanyagainak elektronikus iratarchiválása és bértá-
rolása – K. É. – 17240/2007)

40521 Duna Menti Regionális Vízmû Zrt. (csõjavítást, összekö-
tést biztosító idomok – palástjavítók DN95–DN357 át-
mérõk között, 100 db – K. É. – 14602/2007)

40522 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [VIII., Vas u. (Stáhly
u.–Bródy S. u. közötti) csatornarekonstrukció – K. É. –
14753/2007]

40522 Gyõr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatósága
(régészeti feltáráshoz szükséges kézi földmunka, õrzési
tevékenység Gyõrszemere, Kis-földek régészeti lelõhe-
lyen – ásatási segédmunka – K. É. – 15378/2007)

40523 Hajdúnánás Város Önkormányzata (Kõrösi Csoma Sán-
dor Gimnázium és Szakközépiskola fõépületének re-
konstrukciója, „Aranyszalma” városrehabilitációs
program I. ütem, B hitel – K. É. – 15337/2007)

40524 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (SA-VPOP
11/B Záhony nemzetközi közúti határátkelõhely kilépõ-
oldalán mérlegállomás létesítése – K. É. – 15338/2007)

40524 Mórahalom Város Önkormányzata (Mórahalom
1935 hrsz.-ú területen kútfúrás és acélszerkezetû vízto-
rony építése kivitelezése – K. É. – 15579/2007)

40525 Naszály–Galga TISZK Kht. (ajánlatkérõ által képviselt
oktatási intézmények taneszközeinek beszerzése
– K. É. – 15376/2007)

40526 Szigetszentmiklós Város Önkormányzata (szilárd burko-
latú utak kátyúzási, földutak gréderezési munkái
– K. É. – 16783/2007)

40527 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(szennyvíz-elvezetési és -tisztítási rendszer fejlesztése
projekthez kapcsolódó mérnök/mûszaki ellenõri tevé-
kenység ellátása – K. É. – 15581/2007)
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40528 Tiszavasvári Város Önkormányzata (Tiszavasvári és
Szorgalmatos szennyvízcsatornázása és tisztítótelep bõ-
vítésének kiegészítõ munkái – K. É. – 15313/2007)

40528 Vatta Község Önkormányzata (teleház-faluház építése
– K. É. – 15402/2007)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

40530 Budapesti Fegyház és Börtön (szárazáruk beszerzése
– K. É. – 16276/2007)

40530 Budapesti Fegyház és Börtön (pékáruk beszerzése
– K. É. – 16278/2007)

40531 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest V–IX. kerület,
Vámház körút, Fõvám tér–Lónyay utca közötti szaka-
szán (hrsz.: 37017) gázelosztó vezeték létesítése
– K. É. – 16363/2007]

40532 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XII. kerület,
Nógrádi utca, Fodor utca–Nógrádi köz közötti szaka-
szán és a Nógrádi közben (hrsz.: 9746/5) gázelosztó ve-
zeték csõbélelése – K. É. – 16364/2007]

40533 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XII. kerület,
Nógrádi közben lévõ körzeti nyomásszabályozó (hrsz.:
9748/12) rekonstrukciójához bekötõvezetékek létesíté-
se – K. É. – 16365/2007]

40533 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest VIII. kerület,
Köztársaság tér, Légszesz utca–Dologház utca közötti
szakaszán (hrsz.: 34707) gázelosztó vezeték létesítése
– K. É. – 16366/2007]

40534 Heves Város Önkormányzata (közétkeztetés közintézmé-
nyekben – K. É. – 17113/2007)

40535 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai
Ügynökség (a Magyar Honvédség hõsi halottja és
a Magyar Honvédség halottja minõsítésû elhuny-
tak síremlékeinek folyamatos gondozása – K. É. –
16273/2007)

40536 Mezõkövesd Város Önkormányzata (agrárinnovációs
központ és piaccsarnok építése Mezõkövesden – K. É. –
15722/2007)

Helyesbítés

40538 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (KSzF) helyesbítése
(a Közbeszerzési Értesítõ 2007. október 26-i, 122. szá-
mában K. É. – 16298/2007 számon megjelent ajánlati
felhívás helyesbítése – K. É. – 17347/2007)

40538 Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási
Zrt. helyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ 2007. októ-
ber 29-i, 123. számában, K. É. – 15882/2007 számon
megjelent egyszerû eljárás ajánlattételi felhívásának
helyesbítése – K. É. – 17264/2007)

40538 Zala Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmé-
nye helyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ 121. számá-
ban, 2007. október 24-én K. É. – 15501/2007 számon
megjelent egyszerû eljárás ajánlattételi felhívásának
helyesbítése – K. É. – 17154/2007)

A KÖZBESZERZÉSI DÖNTÕBIZOTTSÁG HATÁROZATAI

40539 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
határozata (a T-Comfort Kft. jogorvoslati kérelme a Ti-
sza Lakásépítõ és Fenntartó Szövetkezet közbeszerzési
eljárása ellen – K. É. – 17145/2007)

40542 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
határozata (a T-Comfort Kft. jogorvoslati kérelme a Ti-
sza Lakásépítõ és Fenntartó Szövetkezet közbeszerzési
eljárása ellen – K. É. – 17245/2007)

40546 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
határozata (a Döntõbizottság elnöke által hivatalból kez-
deményezett jogorvoslati eljárás a Fõvárosi Önkor-
mányzat Egyesített Szent István és Szent László Kór-
ház és Rendelõintézet közbeszerzési eljárása ellen
– K. É. – 17246/2007)

40548 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
határozata (a Creatív 3000 Kereskedelmi és Szolgáltató
Bt. jogorvoslati kérelme a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Múzeumi Igazgatóság ajánlatkérõ közbeszerzési
eljárása ellen – K. É. – 17247/2007)

40555 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
határozata (a Büntetés-végrehajtás Országos Parancs-
noksága közbeszerzési eljárása ellen hivatalból kezde-
ményezett jogorvoslati eljárás – K. É. – 17248/2007)

40558 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
határozata (a Csárdás-Markt Neospiel Kft. kérelmezõ
jogorvoslati kérelme a Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata közbeszerzési eljárása ellen – K. É. –
17249/2007)

40560 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
határozata (a FEHÉRÉP Kft. jogorvoslati kérelme a Bu-
dapest Õrmezõ Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet
közbeszerzési eljárása ellen – K. É. – 17250/2007)

40563 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
határozata (a Döntõbizottság elnöke által hivatalból kez-
deményezett jogorvoslati eljárás a Közlekedésfejleszté-
si Koordinációs Központ közbeszerzési eljárása ellen
– K. É. – 17251/2007)

40577 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
határozata (a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési
Döntõbizottság elnöke által hivatalból kezdeményezett
jogorvoslati eljárás a Honvédelmi Minisztérium Infra-
strukturális Ügynökség közbeszerzési eljárása ellen
– K. É. – 17345/2007)

40581 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
határozata (a Bihar Út Forgalomtechnikai Kft. jogor-
voslati kérelme a Debrecen Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata közbeszerzési eljárása ellen – K. É. –
17346/2007)

40584 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság határozata (a Progress-B’90 Zrt. kérelmére indult
jogorvoslati eljárás Budapest Fõváros XX. Kerület
Pesterzsébet Önkormányzata közbeszerzési eljárása el-
len – K. É. – 17361/2007)

BÍRÓSÁGI ÍTÉLETEK

40595 Fõvárosi Bíróság 25.K.31.263/2007/4. számú ítélete
(K. É. – 17360/2007)
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A Közbeszerzési Értesítõ 127. számának (2007. november 9.) tartalomjegyzékérõl

40615 A Közbeszerzések Tanácsa Elnökének tájékoztatója „A hi-
vatalos közbeszerzési tanácsadók közbeszerzési eljárások
lefolytatásában történõ részvételének tapasztalatairól”
címû kérdõívrõl

HIRDETMÉNYEK

Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hir-
detmények

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

40622 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség (hús és húsipari termékek beszerzése – K. É. –
16867/2007)

40626 MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató
Egység (ajánlatkérõ részére a 2008. I. negyedév–2009.
II. negyedév közötti idõszakra fénymásoló papír be-
szerzése – K. É. – 16865/2007)

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására

40631 Békés Megyei Vízmûvek Zrt. (a Békés Megyei Vízmûvek
Zrt. villamosenergia-beszerzése 2008. – K. É. –
17241/2007)

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására

40636 Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH ügyiratkezelõ
program beszerzése, üzembe helyezése és bevezetése
– K. É. – 16870/2007)

40640 Szentendre Város Önkormányzata (autóbusszal végzett
menetrend szerinti helyi személyszállítás Szentendrén
– K. É. – 16785/2007)

Módosítás

40647 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház módosítása (az Euró-
pai Unió Hivatalos Lapjához 2007. szeptember 12-én fel-
adott, a Közbeszerzési Értesítõ 109. számában, 2007.
szeptember 24-én K. É. – 14174/2007 számon megjelent
ajánlati felhívás módosítása – K. É. – 16916/2007)

Visszavonás

40652 Honvédelmi Minisztérium Infrastrukturális Ügynökség
visszavonása (az Európai Unió Hivatalos Lapjához
K. É. – 14078/2007 számon, 2007. szeptember 7-én
megküldött, a Közbeszerzési Értesítõ 2007. szeptem-
ber 14-i, 105. számában tájékoztató jelleggel megje-
lent ajánlati felhívás visszavonása – K. É. –
17028/2007)

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

40657 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (2007–
2010. évi vesekõzúzó egészségügyi egység mûködtetése
gép-mûszer, berendezés és mûködési rendszer biztosí-
tása – K. É. – 16999/2007)

40661 Mezõkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás (Mezõkövesd,
Szomolya, Egerlövõ, Borsodivánka, Négyes, Tiszavalk,
Tiszabábolna, Tiszadorogma, Szentistván, Bogáncs,
Cserépfalu, Bükkzsérc, Tard, Cserépváralja orvosi
ügyeleti ellátása – K. É. – 15763/2007)

40665 Ráckeresztúr Község Önkormányzata (ajánlatkérõ intéz-
ményeiben közétkeztetés és szociális étkeztetés biztosí-
tása – K. É. – 15423/2007)

40670 Szentendre Város Önkormányzata (ajánlatkérõ köz-
igazgatási területén parkfenntartási, valamint zöldfe-
lület-fenntartási munkák elvégzése – K. É. –
15967/2007)

40674 Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (67 +
60 hónapos szolgáltatási szerzõdés Tatabánya megyei
jogú város közigazgatási területén, önkormányzati
fenntartásban mûködõ közintézmények részére közét-
keztetés biztosítása – K. É. – 17298/2007)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

40683 Csurgó Város Önkormányzata (csurgói turisztikai és in-
formációs központ és zákányi esõbeálló és kilátó építése
– K. É. – 16963/2007)

40686 Eger-Tarnavölgyi Vízgazdálkodási és Talajvédelmi Tár-
sulat (Parád, Pál-bükki patak völgyében létesítendõ zá-
portározó megépítése – K. É. – 16753/2007)

40690 Ganz Ábrahám Két Tannyelvû Gyakorló Középiskola és
Szakiskola, Budapest (speciális informatikai eszközök
beszerzése – K. É. – 17061/2007)

40693 Genetic Immunity Kft. (fagyasztó-tároló berendezés be-
szerzése – K. É. – 17060/2007)

40695 Király Endre Ipari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollé-
gium, Vác (szakmai gyakorlati képzéshez szükséges gé-
pek, eszközök beszerzése – K. É. – 17365/2007)

40701 Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazga-
tóság (az Üröm–Csókavár gáztisztítómassza veszélyes
hulladékkal szennyezett karsztos bányaüregének mente-
sítése projekt megvalósításával kapcsolatos PR- és tájé-
koztatási feladatok ellátása – K. É. – 16346/2007)

40706 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (szoftver 2007. – K. É. –
16756/2007)

40711 Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvû Szakközépiskola, Buda-
pest (laboreszközök beszerzése – K. É. – 17323/2007)

40715 Polgármesteri Hivatal Gondozási Központ Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat, Encs (különféle élelmiszerek
beszerzése, 6 tételben – K. É. – 16935/2007)
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40720 Siklósi Többcélú Kistérségi Társulás (1 db személygép-
kocsi beszerzése az ajánlatkérõ számára – K. É. –
16859/2007)

40723 Társasház Közösség, Szeged (Szeged, Szt. István
tér 12–13. sz. alatti iparosított technológiával épített la-
kóépület energiatakarékos felújítása – K. É. –
16754/2007)

40727 Újpalota 17. Számú Lakásfenntartó Szövetkezet (Nádastó
park 16–20. számú lakóépület energiatakarékos
felújítása, korszerûsítése – K. É. – 17255/2007)

40731 Újpalota 17. Számú Lakásfenntartó Szövetkezet (Nádastó
park 23–28. számú lakóépület energiatakarékos
felújítása, korszerûsítése – K. É. – 17257/2007)

40735 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (Veszprém
város közszolgálati hetilapjának szerkesztése, megjele-
nítése, terjesztése – 2008. – K. É. – 17550/2007)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

40740 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Ok-
tató Kórház (4524 m2/év kommunális hulladék elszállí-
tása, az ajánlatkérõ telephelyén a szelektívhul-
ladék-gyûjtés feltételeinek megteremtése – K. É. –
16189/2007)

40744 Gazdasági Ellátó Szervezet, Kiskunfélegyháza (élelmisze-
rek beszerzése – K. É. – 17026/2007)

40748 Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazga-
tóság (kiskörei vízlépcsõ és üzemi terület õrzése
2008–2010. – K. É. – 16790/2007)

40752 Vám- és Pénzügyõrség Dél-alföldi Regionális Parancs-
noksága (a tompai, nagylaki és gyulai határátkelõhely
épületeinek tisztasági festése – K. É. – 17164/2007)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

40758 Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (APEH-ügyfélszol-
gálatokon POS-terminálok üzemeltetése – K. É. –
17316/2007)

40760 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. [csapadékvíz-elvezetés
rendezése/2007. (M7 autópálya martonvásári mérnök-
ségi telepén) – K. É. – 15630/2007]

40763 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (koronaélen kívüli zöldfe-
lületek kaszálása – 111/2007 – K. É. – 8313/2007)

40766 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Okta-
tó Kórház (laboratóriumi reagensek, vegyszerek beszer-
zése kihelyezett készülékkel – K. É. – 14913/2007)

40769 Budapest Fõváros Önkormányzata (budapesti forgalom-
irányító központok rendszerfelügyelete, karbantartása
és hibaelhárítása – K. É. – 5362/2007)

40772 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (kör-
nyezetállósági vizsgálóeszközök beszerzése – K. É. –
14876/2007)

40774 Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (egyenru-
házat kiegészítõ és kellékanyagainak beszerzése – paro-
li – K. É. – 17000/2007)

40776 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (számlavezetés
– K. É. – 17371/2007)

40778 Fõvárosi Bíróság (újpesti bíróság épületének felújítása
és bõvítése – K. É. – 16066/2007)

40780 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (médiatervezés-
re, -foglalásra, -vásárlásra, valamint a médiamegjele-
nések utóértékelésére irányuló vállalkozási szerzõdés
– K. É. – 14553/2007)

40783 Körmend és Kistérsége Önkormányzati Területfejlesztési
Társulás és Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
(8708. sz. út Körmend–Pinkamindszent–országhatár
közötti szakasza útburkolatának korszerûsítése
– K. É. – 15565/2007)

40786 Magyar Nemzeti Bank (foglalkozás-egészségügyi, általá-
nos és szakorvosi szolgáltatás a Magyar Nemzeti Bank
részére, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás ellátása a
Magyar Államkincstár budapesti központja és Kö-
zép-magyarországi Regionális Igazgatósága foglalkoz-
tatottjai számára – K. É. – 16853/2007)

40788 Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Köz-
pont (öntapadós fóliatasak gyártása és szállítása
– K. É. – 16433/2007)

40790 Magyar Televízió Zrt. [1 db új, 4 × 4 kerék meghajtású
mûholdas közvetítõkocsi (DSNG) beszerzése – K. É. –
16496/2007]

40792 MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató
Egység (2007–2010. közötti idõszakra menetrendi
anyagok beszerzése – K. É. – 15564/2007)

40795 Mohács Város Önkormányzata (Pándy Kálmán Otthon
teljes élelmiszer-beszerzése – K. É. – 16834/2007)

40798 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség [az európai uniós fejlesz-
tési források (Nemzeti Fejlesztési Terv és Új Magyaror-
szág Fejlesztési Terv) kommunikációs tevékenységéhez
kapcsolódó PR- és marketingkommunikációs feladatok
megvalósítása – K. É. – 15505/2007]

40806 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (kreatív – eljárás ered-
ményérõl szóló tájékoztató – K. É. – 15884/2007)

40811 Nemzeti Hírközlési Hatóság (a Nemzeti Hírközlési Ha-
tóság hirdetéseinek és PR-anyagainak megjelentetése
médiavásárlás útján magyar és idegen nyelven
– K. É. – 14394/2007)

40813 Nógrád Megye Önkormányzata (ajánlatkérõ, költségve-
tési szervei, kisebbségi önkormányzatok bankszámla-
szerzõdése, továbbá folyószámla- és munkabér-hitelke-
ret biztosítása négy évre, a megajánlott feltételek válto-
zatlanul hagyásával – K. É. – 15534/2007)

40816 Pápa Város Önkormányzata (bankhitelszerzõdés
– K. É. – 15701/2007)

40818 Szajol Község Önkormányzata (tájékoztató a Szajol köz-
ség iskolai és óvodai konyhája üzemeltetõje kiválasztá-
sára lefolytatott eljárás eredményérõl – K. É. –
9218/2007)

40821 SZÁKOM Kommunális Szolgáltató Kft. (komposztálási
gépsor beszerzése – K. É. – 15546/2007)

40823 Szent Pantaleon Kórház Kht. (4275/Dunaújváros/07 Di-
gitális rtg. bérlete – K. É. – 16461/2007)
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40825 Telepy Károly Iskola, Budapest (készételszállítás – K. É. –
9181/2007)

40828 Veszprém Megyei Önkormányzat (4172/Veszprém/07
orvosi mûszerek új céltámogatás terhére – K. É. –
16059/2007)

40831 Zalacsány Község Önkormányzata (közösségi ház építési
munkái – K. É. – 8514/2007)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

40834 Agricola Mezõgazdasági és Ipari Szövetkezeti Zrt. (tájé-
koztató az Agricola Zrt. szigetelt betonaljzatú fedett
trágyatároló tárgyú nyílt közbeszerzési eljárásának
eredményérõl – K. É. – 17258/2007)

40836 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgató-
ság (Tisza jobb parti töltésen kerékpárút-hálózat fej-
lesztése – K. É. – 16505/2007)

40838 Biri Község Önkormányzata (Jókai Mór Általános Isko-
la konyhájának bérbeadása, üzemeltetése – K. É. –
9853/2007)

40840 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság (kazincbarcikai
városi bíróság új épületének kivitelezéséhez kapcsolódó
pótmunkák – K. É. – 16460/2007)

40843 Budapest Fõváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata
(Budapest fõváros IV. kerület, Újpest közterületein
végzendõ parképítési munkák – K. É. – 17353/2007)

40845 Budapest Fõváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata (ká-
tyúzás – K. É. – 17293/2007)

40848 Budapest Fõváros XVII. Kerületi Önkormányzat (Buda-
pest Fõváros XVII. Kerületi Önkormányzat területén a
tempó 30 övezetek kialakításához kapcsolódó jelzõlám-
pás csomópont építése – K. É. – 15294/2007)

40849 Budapest Fõvárosi XV. Kerületi Önkormányzat Egészség-
ügyi intézménye (Bp. XV., Õrjárat u. 4/B, épületfelújí-
tás – K. É. – 17315/2007)

40852 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (ajánlat-
kérõ közigazgatási területén útépítési munkák végzése
II. ütem – K. É. – 15432/2007)

40854 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (parkok
és játszóterek rekonstrukciója – K. É. – 16467/2007)

40857 Budapest XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata [Buda-
pest fõváros XXIII. kerület gyermekintézményeiben ját-
szóeszköz-szabványosítás telepítéssel és környezetrende-
zéssel (15 db gyermekintézményi helyszínen, 67 db ját-
szóeszköz kihelyezése) – K. É. – 15604/2007]

40859 Csömör Nagyközség Önkormányzata (óvodai bútorok
beszerzése – K. É. – 9866/2007)

40862 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (2006. évi
panelprogram megvalósítása keretében 13 db iparosí-
tott technológiával épült lakóépület energiatakarékos
felújítása – K. É. – 16979/2007)

40865 Galga Menti Mezõgazdasági Termelõ és Szolgáltató Szö-
vetkezet (híg- és szervestrágya szóró, valamint teleszkó-
pos rakodógép szállítása – K. É. – 15527/2007)

40868 Genetic Immunity Kft. (1 gramm GMP Purified plWXul
plasmid DNA beszerzése – K. É. – 16053/2007)

40869 Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Hódmezõvásárhely, Lázár u. 10. szám alatti irodaépü-
let átalakítása lakóépületté tárgyú közbeszerzési eljá-
rás eredménye – K. É. – 16699/2007)

40871 Katona József Színház, Budapest (Kamra – fény
– K. É. – 16401/2007)

40873 Katona József Színház, Budapest (Katona – fény
– K. É. – 16402/2007)

40876 Kiskõrösi Többcélú Kistérségi Társulás (kistérségi köz-
ponti háziorvosi ügyelet ellátása – K. É. – 15001/2007)

40878 Komárom Város Önkormányzata (Selye János Kórház
belgyógyászati, sebészeti és szülészet-nõgyógyászati
osztályának belsõ átalakítása és komfortosítása
– K. É. – 16470/2007)

40880 Magyar Export-Import Bank Zrt. (irodabérleti szerzõdés
az EXIMHÁZ-ban – K. É. – 17187/2007)

40883 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (MÁV Zrt. vontatási al-
állomásain végzett korszerûsítési munkák – K. É. –
17352/2007)

40888 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (a MÁV Zrt. területén
távvezérlõrendszer-kiépítési munkák – K. É. –
17366/2007)

40892 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (a MÁV Zrt. területén
kisfeszültségû, energiaellátási munkák – K. É. –
17527/2007)

40897 MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. (vízellátás és
szennyvízelvezetés – K. É. – 15531/2007)

40900 Mór Város Önkormányzata (Mór, Kapucinus tér forgal-
mi rendjének módosítása, parkolók kialakítása
– K. É. – 14495/2007)

40902 Nagykálló Város Önkormányzata (ajánlatkérõ középis-
kolai tudáscentrum rekonstrukciójának kiegészítõ épí-
tési munkáinak elvégzése – K. É. – 15669/2007)

40905 Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet (25 szak-
képesítés, digitális tananyag fejlesztése – K. É. –
14966/2007)

40907 Nógrád Megye Önkormányzata (önkormányzati biztosi
feladatok ellátása a Szent Lázár Megyei Kórházban
– K. É. – 15535/2007)

40908 Nógrád Megye Önkormányzata (a bentlakásos szociális
intézmény kiviteli tervének elkészítésével és építésével
összefüggõ kiegészítõ építési beruházási munkák el-
végzése – K. É. – 16521/2007)

40911 Nyergesújfalu Város Önkormányzata [Nyergesújfalu,
Vadkörtefa utca (2323, 1727, 1728, 1729, 1730 hrsz.) ki-
építése – K. É. – 16469/2007]

40913 Nyírbátor Város Önkormányzata (Nyírbátor Encsencsi,
Sport, Iskola és Mátyás király utcák felújítása – K. É. –
15561/2007)

40916 Pro Régió Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési és
Szolgáltató Kht. (tréningek helyszíneinek biztosítása
– K. É. – 14942/2007)

40918 Szegedi Tudományegyetem (SZTE egyes épületeinek
érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata – K. É. –
15006/2007)

40919 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szolnok in-
tegrált városfejlesztési stratégiai tervének elkészítése
– K. É. – 17278/2007)
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40921 Területi Kórház, Berettyóújfalu (4248/Berettyóújfalú/07.
orvosi mûszerek beszerzése – K. É. – 16091/2007)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl

40926 Szegedi Tudományegyetem (klíma- és szellõzõberende-
zések karbantartási, javítási, üzemeltetési munkáinak
ellátása – K. É. – 14482/2007)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

40927 Apertus Közalapítvány (tananyagfejlesztés, tananyag-
fejlesztéshez kapcsolódó dokumentáció készítése, 2 tan-
tárgy bevezetése 2007. februártól mérnöktanár és gaz-
dasági tanár szakokon – K. É. – 5434/2007)

40928 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (onkológiai
gyógyszerek beszerzése – K. É. – 15981/2007)

40928 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (onkológiai
gyógyszerek beszerzése – K. É. – 15983/2007)

40929 Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (öt lelõhely
feltárása, három lelõhely szondázása – K. É. –
15957/2007)

40930 Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (négy lelõhely
megelõzõ régészeti feltárása – K. É. – 15958/2007)

40930 Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (két lelõhely
régészeti feltárása – K. É. – 15959/2007)

40931 Bicskei Egészségügyi Központ Kft. (mammográfiai és
ultrahangkészülék beszerzése – K. É. – 16744/2007)

40931 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ
[HEFOP 1.1 intézkedés keretében képzési szolgáltatás
beszerzése, kosárfonó és fonottbútor-készítõ (06Ua040)
– K. É. – 15985/2007]

40932 Budapest Fõváros Önkormányzata (Bp. IV. ker., Külsõ
Váci út menti kerékpárút építése Szilas-patak és Szé-
kes-dûlõ közötti szakaszon – K. É. – 14813/2007)

40933 Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat (a rákos-
szentmihályi tanuszoda kivitelezésére beruházáslebo-
nyolító és mûszaki ellenõri tevékenység ellátása
– K. É. – 6942/2007)

40933 Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat (Buda-
pest XVI. ker., erzsébetligeti uszoda-tanuszoda kiviteli
tervdokumentációjának, költségvetésének, mûszaki
dokumentációjának elkészítése, továbbá a kivitelezés
tervezõi mûvezetése – K. É. – 8347/2007)

40934 Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat (lebonyo-
lítói, tervellenõrzési, mûszaki ellenõri tevékenység ellá-
tása – K. É. – 8348/2007)

40935 Budapest Józsefvárosi Önkormányzat [Leonardo da Vinci
utca 23. sz. épület lebontása (1 db épület) – K. É. –
16051/2007]

40935 Budapest Józsefvárosi Önkormányzat [Balassa utca 7. sz.
épület lebontása (1 db épület) – K. É. – 16052/2007]

40936 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (tisz-
títószer beszerzése – K. É. – 15963/2007)

40936 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (õr-
zés-védelem – K. É. – 15966/2007)

40937 Debreceni Hõszolgáltató Zrt. (Debrecen, Fényes udvari-
lakótelep primer elosztóvezeték felújításának II. üteme
– K. É. – 15970/2007)

40938 ELMÛ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató és Szerelõ Kft.
(ÉMÁSZ DSO Kft. Detk–Heves 120 kV-os szabadveze-
ték-rekonstrukció tervezése – K. É. – 15151/2007)

40939 ELMÛ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató és Szerelõ Kft.
(ÉMÁSZ DSO Kft., Ózd ipari 120/6,3 kV-os transzfor-
mátorállomás 120 kV-os energiaellátását biztosító távve-
zetékek átkötésének tervezése – K. É. – 15154/2007)

40940 ELMÛ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató és Szerelõ Kft.
(ÉMÁSZ DSO Kft., Ózd NAF/KÖF transzformátorál-
lomás ipari építészeti tervezése – K. É. – 15156/2007)

40941 ELMÛ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató és Szerelõ Kft.
(ÉMÁSZ DSO Kft., Ózd NAF/KÖF transzformátorál-
lomás ipari villamos technológiai bontási tervezése
– K. É. – 15157/2007)

40942 ELMÛ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató és Szerelõ Kft.
(ÉMÁSZ DSO Kft., Miskolc-észak NAF/KÖF transz-
formátorállomás villamos technológiai tervezése
– K. É. – 15158/2007)

40942 ELMÛ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató és Szerelõ Kft. (ÉMÁSZ
DSO Kft. Miskolc-észak NAF/KÖF transzformátorállomás
építészeti tervezése – K. É. – 15159/2007)

40943 ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító
Iroda Társadalmi Szolg. Kht. (825 m2 alapterületû iroda-
helyiség bérlete – K. É. – 16060/2007)

40944 Eszterházy Károly Fõiskola, Eger (Eszterházy Károly
Fõiskola Érsekkert Kollégium felújításának II. üteme
– K. É. – 17276/2007)

40944 Ferencvárosi Önkormányzat (önkormányzati tulajdonú,
Budapest, Üllõi út 109/C III. em. 36. szám alatti
72,68 m2 alapterületû lakás teljes felújítása – K. É. –
15881/2007)

40945 Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (Budapesten, legke-
vesebb 14 személy munkahelyi elhelyezésére alkalmas,
5 irodából álló, 300-500 m2 közötti alapterületû iroda-
helyiség bérlete – K. É. – 15611/2007)

40946 Fõvárosi Önkormányzat Szent János Kórház és Rendelõin-
tézet (CT-berendezés szállítása, telepítése, üzembe he-
lyezése és kapcsolódó munkák elvégzése – K. É. –
4406/2007)

40946 Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár (42 000 db ±20% Ma-
gyarországon forgalmazott könyv adásvétele
70 000 000 ±20% Ft értékben – K. É. – 15949/2007)

40947 Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ (munkaerõ-pi-
aci szolgáltatások beszerzése I. Perfect Zrt. egyéni ál-
láskeresési tanácsadás, álláskeresõ klub, személyes fej-
lesztés – K. É. – 15382/2007)

40948 Hatvan Város Önkormányzata (szennyvízelvezetõ rend-
szer és szennyvíztisztító bõvítésének KIOP-1.1.2.F-
2004-11-0007/2 fejlesztésének kivitelezéséhez kapcsoló-
dó könyvvizsgálói tevékenység – K. É. – 13306/2007)

40949 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Fõ u. 93.
lakóház tervezése – K. É. – 16728/2007)
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40949 Katona József Mûszaki, Közgazdasági Szakképzõ Iskola
és Gimnázium, Budapest (tanmûhely-rekonstrukció
– K. É. – 16833/2007)

40950 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (hó- és sí-
kosságmentesítés – K. É. – 17042/2007)

40951 Magyar Államkincstár (épületgépészeti és villamos be-
rendezések üzemeltetési, karbantartási feladatai,
gondnoki tevékenység ellátása 48 db épületben
– K. É. – 16007/2007)

40952 Magyar Nemzeti Bank (munkabiztonsági és környezet-
védelmi tevékenység ellátása – K. É. – 16774/2007)

40952 Magyar Nemzeti Bank [2 év – Microsoft® Windows®
2003 szervereket futtató számítógépek beszerzése
– K. É. – 17109/2007]

40953 Marcali Városi Kórház-Rendelõintézet (2006. évi élelmi-
szer-beszerzés, zöldség – K. É. – 17537/2007)

40954 Marcali Városi Kórház-Rendelõintézet (2006. évi élelmi-
szer-beszerzés, szárazáru – K. É. – 17538/2007)

40954 Marcali Városi Kórház-Rendelõintézet (2006. évi élelmi-
szer-beszerzés, pékáru – K. É. – 17539/2007)

40955 Marcali Városi Kórház-Rendelõintézet (2006. évi élelmi-
szer-beszerzés, hús – K. É. – 17540/2007)

40955 Marcali Városi Kórház-Rendelõintézet (2006. évi élelmi-
szer-beszerzés, mirelit áru – K. É. – 17541/2007)

40956 Nemzeti Autópálya Zrt. (szgk.-szállítási szerzõdés telje-
sítése – K. É. – 16902/2007)

40956 Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet (a szakis-
kolai fejlesztési program II. keretében angol és német
nyelvterületen háromhetes külföldi nyelvtanfolyamok
megszervezése és lebonyolítása szakiskolai osztályok-
ban szakmai tantárgyat tanító tanárok és szakoktatók
részére, 148 fõ, 8 csoport – K. É. – 14796/2007)

40957 Nemzeti Színház Zrt. (Az Ördögök címû elõadás díszle-
teinek kivitelezése – K. É. – 17381/2007)

40958 Nyírbátor Város Önkormányzata (Nyírbátor, Toldi, Bó-
ni, József A. utcák szilárd burkolattal történõ ellátása
és a hozzá kapcsolódó csapadékvíz-elvezetõ rendszer
kiépítése, valamint a Dezsõ és Ady utcák felújítása
– K. É. – 16232/2007)

40958 Oroszlány Város Önkormányzata (belterületi közutak
burkolatfelújítása – K. É. – 15170/2007)

40959 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
(Mátészalka, egyéni álláskeresési tanácsadás – K. É. –
14692/2007)

40960 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
(Mátészalka, egyéni munkatanácsadás – K. É. –
14693/2007)

40961 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
(Nagykálló, motivációs tréning csoportos foglalkozás
– K. É. – 14695/2007)

40961 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
(Vásárosnamény, egyéni munkatanácsadás, motivációs
tréning – K. É. – 14696/2007)

40962 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
(Nyírbátor, álláskeresési technikák oktatása – K. É. –
14697/2007)

40963 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
(Tiszavasvári, motivációs tréning csop. fogl. – K. É. –
14698/2007)

40963 Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
(környezetvédelmi program a Hajdú-Bihar megyei ha-
tár közeli ivóvízbázisok védelmére program keretében
vállalkozási szerzõdés a vízbázisok diagnosztikai feltá-
rására – K. É. – 16233/2007)

40964 Vas Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat (épületta-
karítási, udvartakarítási és parkfenntartási, portaszol-
gálati feladatok ellátása – K. É. – 15979/2007)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

40966 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (hídfelújítás-I/2007
– K. É. – 17253/2007)

40966 Békés Megyei Munkaügyi Központ (mentorok kölcsön-
zése 4. mód – K. É. – 17047/2007)

40967 Budapesti Fegyház és Börtön (gyógyszerek beszerzése
– K. É. – 16040/2007)

40968 Budavári Vagyonkezelõ és Innovációs Kht. (Palota úti
távhõvezeték kiváltása – K. É. – 9047/2007)

40969 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Debrecen
multimodális közösségi közlekedési logisztikai központ
engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése és
engedélyezési eljárás lefolytatása – K. É. – 16705/2007)

40970 Kazár Község Önkormányzata (Kazár és Rákóczibánya
települések belterületi vízrendezése – K. É. –
16221/2007)

40971 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység
(SA-GKM-01 Mohács nemzetközi vízi határkikötõ szá-
razföldi és kapcsolódó létesítményei, valamint a partfa-
las és úszómûves kikötõi létesítmények megvalósítása
– K. É. – 16238/2007)

40972 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (infúziós és transz-
fúziós szerelékek, valamint a vénakanülök beszerzése
– K. É. – 6619/2007)

40972 MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató
Egység (ásványvíz, tea – K. É. – 16043/2007)

40974 MÁV Zrt. Vezérigazgatóság (Érd, Diósdi úti vasúti átjá-
rók fejlesztése – 2. sz. szerzõdésmódosítás – K. É. –
16683/2007)

40974 Nagyrozvágy Község Önkormányzata (mûvelõdési ház
korszerûsítése és bõvítése – K. É. – 4057/2007)

40975 Országos Egészségbiztosítási Pénztár (tájékoztató az át-
tétes vesedaganatban szenvedõ beteg kezelésére szolgá-
ló Proleukin inj. beszerzése tárgyában megkötött szer-
zõdés módosításáról – K. É. – 17271/2007)

40975 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet (tej, tejtermékek – K. É. – 15640/2007)

40976 VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.
(kommunikációs akciók tervezése, lebonyolítása a VÁ-
TI Kht.-hez és az európai uniós támogatási programok-
hoz kapcsolódóan – K. É. – 15727/2007)
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40977 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (Veszprém,
iparosított technológiával épült lakóépületek energiata-
karékos felújításának kivitelezési munkái 2007. évben,
8200 Veszprém, Stadion u. 1. – K. É. – 17273/2007)

40978 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (Veszp-
rém, iparosított technológiával épült lakóépületek
energiatakarékos felújításának kivitelezési munkái,
8200 Veszprém, Rózsa u. 48. – K. É. – 17277/2007)

40978 Wosinsky Mór Megyei Múzeum (M6-os autópálya Tolna
megyei D-i szakaszának megelõzõ régészeti feltárása
– K. É. – 4084/2007)

Helyesbítés

40980 Budapest Fõváros Önkormányzata helyesbítése (a Közbe-
szerzési Értesítõ 2007. október 19-i, 120. számában,
K. É. – 15677/2007 számon megjelent tájékoztató he-
lyesbítése – K. É. – 17485/2007)

40980 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség helyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ 2007. no-
vember 5-i 125. számban K. É. – 16270/2007 számon
megjelent ajánlati felhívás helyesbítése – K. É. –
17594/2007)

40980 Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet helyes-
bítése (a Közbeszerzési Értesítõ 2007. október 29-i,
123. számában, K. É. – 16630/2007 számon megjelent
ajánlati felhívás helyesbítése – K. É. – 17532/2007)

Éves statisztikai összegezés

40981 Somogy Megyei Gyermektábor (éves statisztikai össze-
gezése – K. É. – 8777/2007)

3058 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2007/46. szám

A Közbeszerzési Értesítõ 128. számának (2007. november 12.) tartalomjegyzékérõl

40990 A Közbeszerzések Tanácsa Elnökének tájékoztatója „A hi-
vatalos közbeszerzési tanácsadók közbeszerzési eljárások
lefolytatásában történõ részvételének tapasztalatairól” cí-
mû kérdõívrõl

HIRDETMÉNYEK

Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hir-
detmények

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

40997 Budapesti Fegyház és Börtön (fogvatartottak ellátásához
szükséges különbözõ élelmiszerek beszerzése – K. É. –
16821/2007)

41001 Európai Információs Pont és Turisztikai Kht. (írott sajtó-
kiadvány tartalmának biztosítása, szerkesztése, annak
kinyomtatása és ingyenes terjesztése – K. É. –
16920/2007)

41006 Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(élelmiszer beszerzése – K. É. – 16913/2007)

41014 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség (tej és tejtermékek beszerzése – K. É. –
17203/2007)

41019 Országos Mentõszolgálat (gyári gyógyszerkészítmények
és infúziók szállítása – K. É. – 16947/2007)

41024 Zala Megyei Kórház (ajánlatkérõ 12 hónapra szükséges
szárazáruk és különféle élelmiszerekkel történõ ellátá-
sa – K. É. – 16487/2007)

Ajánlati felhívás egyes ágazatokban

41027 Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. (villamosenergia-be-
szerzés – K. É. – 16518/2007)

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására

41034 DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ
Kht. (különféle élelmiszerek beszerzése és szállítása
– K. É. – 17104/2007)

41041 Gellénháza Község Önkormányzata (biomassza erõmû –
tanulmányok és tervdokumentációk készítése – K. É. –
17134/2007)

41047 Kanizsai Dorottya Általános és Zeneiskola, Bátaszék (Ka-
nizsai Dorottya Általános és Zeneiskola 2008. évi élel-
miszer-beszerzése szállítási szerzõdés keretében tárgyú
gyorsított meghívásos közbeszerzési eljárás részvételi
felhívása – K. É. – 17312/2007)

Részvételi felhívás gyorsított tárgyalásos eljárás megindítására

41056 Felsõzsolca Város Önkormányzata (hõszolgáltatási szer-
zõdés – K. É. – 16975/2007)

41061 Magyar Közút Állami Közútkezelõ, Fejlesztõ, Mûszaki és
Információs Kht. (személy- és kishaszon-gépjármûvek
tartós bérlete és kapcsolódó flottakezelési szolgáltatá-
sok – K. É. – 17073/2007)



Részvételi felhívás egyes ágazatokban

42068 Mol Földgázszállító Zrt. (felszíni gázszivárgások és át-
eresztõ szerelvények infrakamerás kutatása – K. É. –
17319/2007)

41073 Volánbusz Zrt. (menetrendszerû, közforgalmú autó-
buszvonalak alvállalkozásba adása – „Veresegyház vo-
nalcsoport” – K. É. – 17114/2007)

Elõminõsítési rendszer egyes ágazatokban

41080 BKV Zrt. Mûszaki Igazgatóság (takarítási elõminõsítés
– K. É. – 17117/2007)

Módosítás

41083 Fõvárosi Önkormányzat Uzsoki Utcai Kórháza módosítá-
sa (az Európai Unió Hivatalos Lapjához K. É. –
16439/2007 számon 2007. október 20-án feladott aján-
lati felhívás módosítása – K. É. – 17130/2007)

41087 Országos Rendõr-fõkapitányság Gazdasági és Igazgatási
Fõigazgatóság módosítása (az Európai Unió Hivatalos
Lapjához, 2007. szeptember 14-én, K. É. – 14256/2007
számon megküldött és a Közbeszerzési Értesítõ 2007.
szeptember 26-i, 110. számában tájékoztató jelleggel
megjelent ajánlati felhívás módosítása – K. É. –
16733/2007)

Visszavonás

41093 Belvárosi Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht.
visszavonása [2007/S 188-229010 számú hirdetmény
visszavonása (informatikai eszközök beszerzése)
– K. É. – 17207/2007]

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények

Részvételi felhívás gyorsított tárgyalásos eljárás megindítására

41097 Kalocsa Város Önkormányzata (100 millió Ft összegû hi-
telkeret igénybevétele szélessávú hálózat fejlesztése,
Malom utcai szociális otthon fejlesztése, kerékpárút
építése, valamint egyéb utak rekonstrukciója tárgyban
– K. É. – 17351/2007)

41100 Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási
Zrt. (a Szombathelyi HEMO épületének színházi célra
történõ átalakításának tervezési és kivitelezési munkái-
nak teljesítése – K. É. – 17343/2007)

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

41105 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat (pedagógiai-szak-
mai szolgáltatás megrendelése – K. É. – 17702/2007)

41109 Bajai Kórház (õrzés-védelmi szolgáltatás beszerzése
– K. É. – 17306/2007)

41114 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Menekülteket
Befogadó Állomás, Bicske (ajánlatkérõ õrzés-védelme
és portai szolgálat ellátása – K. É. – 16998/2007)

41118 Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás (központi or-
vosi ügyelet ellátása – K. É. – 17037/2007)

4123 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a strukturális alapok
kedvezményezettjeinek képzése – K. É. – 16858/2007)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

41130 Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (élelmi-
szer-alapanyagok beszerzése, 12 hónapra – K. É. –
16922/2007)

41134 Bolyai János Fõvárosi Gyakorló Mûszaki Szakközépisko-
la és Kollégium (számítógép alapú eszközök, kiegészítõk
és szoftverek, mérõlaboratóriumi oktatórendszer és
szoftverek beszerzése – K. É. – 16944/2007)

41138 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mezõgazdasági Szak-
igazgatási Hivatal (takarítás – K. É. – 16923/2007)

41141 Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (vezetékes
távközlési szolgáltatási szerzõdés – K. É. – 17218/2007)

41146 Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola
(informatikai eszközök beszerzése – K. É. –
17217/2007)

41148 Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ (5 részes át-
alakítás, felújítás, karbantartás – K. É. – 17519/2007)

41153 Dél-dunántúli Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság
(irodaépület gondnoki és épület-tisztántartási feladata-
inak ellátása – K. É. – 17143/2007)

41157 Esztergom Város Önkormányzata (vásárlási utalványok
beszerzése – K. É. – 16997/2007)

41161 Heves Megyei Önkormányzat (1 db új, felsõ-középkate-
góriás és 3 db új, középkategóriás, azonos márkájú sze-
mélygépkocsi beszerzése és forgalomba helyezése
– K. É. – 15694/2007)

41166 Nagykõrös Város Önkormányzata Rehabilitációs Szak-
kórháza és Rendelõintézete (EM-216 – orvosi eszközök
beszerzése – K. É. – 17138/2007)

41169 Pálháza Város Önkormányzata (településihulladék- szál-
lítási közszolgáltatás ellátása Pálháza város közigazga-
tási területén – K. É. – 17542/2007)

41173 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (ajánlatkérõ
pénzügyi visszaélésekkel szembeni felelõsségével kap-
csolatos feladatok ellátásához szükséges tanácsadói
szolgáltatás nyújtása – K. É. – 17212/2007)

41177 Százhalombatta Város Önkormányzata (betegszállítás –
egyszerû eljárás – K. É. – 17317/2007)

41181 Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Tata-
bánya, polgármesteri hivatal, családi intézet, szolgálta-
tóház, polgárvédelmi parancsnokság és közterület- fel-
ügyelet, bérlakáskezelési csoport takarítási szolgáltatá-
sa – K. É. – 17529/2007)
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41185 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (Web-
sense licenc beszerzése a Vám- és Pénzügyõrség részére
– K. É. – 16972/2007)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

41190 Bács-Kiskun Megyei Bíróság (Kiskunhalasi Városi Bí-
róság és Ügyészség épülete rekonstrukciójának kivite-
lezése – K. É. – 17535/2007)

41196 Csongrád Megyei Önkormányzat Napsugár Otthona
(ajánlatkérõ élelmiszer-nyersanyagáru szükségletének
biztosítása – K. É. – 17211/2007)

41201 Körösök Völgye Natúrpark Egyesület (határtalanul
két keréken elnevezésû HURO 0602/014 sz. Békéscsaba
Bánya-tó és Méhkerék határátkelõ útvonalon,
32–37 km kerékpárút engedélyes és kiviteli tervének el-
készítése – K. É. – 17140/2007)

41206 Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgató-
ság (vállalkozási szerzõdés az alábbi feladatokra: 1. fel-
adat: Báta szivattyútelepi gépészlakás felújítása 2. fel-
adat: Dombori, gátõrház tetõfedés-felújítása – K. É. –
17408/2007)

41212 Semmelweis Egyetem (alkoholok beszerzése – K. É. –
16709/2007)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

41219 Budapest Fõváros II. Kerületi Önkormányzat (vállalkozá-
si szerzõdés az önkormányzat tulajdonában és kezelé-
sében lévõ közterületeken négy darab járdatakarító
gép üzemeltetésére, karbantartására vonatkozóan
– K. É. – 15945/2007)

41221 Duna Televízió Zrt. (mûholdas szolgáltatás igénybevéte-
le – K. É. – 14843/2007)

41223 Felsõ-szabolcsi Kórház (4284/Kisvárda/07 „Gyógysze-
rek és infúziók” – K. É. – 16215/2007)

41227 Magyar Közút Kht. (országos közutak területén 60 db
híd felújítási munkái – K. É. – 15904/2007)

41232 Magyar Közút Kht. (hídfelújítás, Nógrád megye
– K. É. – 16719/2007)

41235 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Beszerzési és Készlet-
gazdálkodási Szolgáltató Egység (munkavédelmi célú
kéztisztító és kézápoló szerek beszerzése – K. É. –
16644/2007)

41238 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (MÁV Gépészeti Üzlet-
ág vagyonértékelése – K. É. – 17359/2007)

41240 Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata (hitelszerzõdés
a Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infra-
struktúra Fejlesztési Hitelprogram céljaiban meghatá-
rozott beruházási hitel felvétele – K. É. – 16564/2007)

41242 Országos Rendõr-fõkapitányság Országos Baleset-meg-
elõzési Bizottság (motorkerékpár eredmény – K. É. –
17398/2007)

41244 Paksi Atomerõmû Zrt. (VELAN gyártmányú VEL PAK
01-20 típusú szerelvények alkatrészeinek szállítása
– K. É. – 17467/2007)

41247 Százhalombatta Város Önkormányzata (út- és közmûfej-
lesztési tervek elkészítése – K. É. – 16671/2007)

41254 SzMM Aszódi Javítóintézet (az ajánlatkérõ számára ket-
tõ évben szükséges élelmiszer-alapanyagok beszerzésen
– K. É. – 16543/2007)

41260 Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ
(élelmezési anyagok beszerzése – K. É. – 17536/2007)

41266 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (villa-
mos energia beszerzése – K. É. – 17239/2007)

41269 Vám- és Pénzügyõrség Vegyvizsgáló Intézete (laborató-
riumi mûszerek beszerzése – K. É. – 16714/2007)

41273 Vas Megyei Idõskorúak Szociális Intézete (élelmiszer-
nyersanyagok beszerzésére kiírt nyílt közbeszerzési el-
járásról tájékoztató – K. É. – 17380/2007)

41275 Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (Vá-
sárhelyi-terv továbbfejlesztése I. ütem – infrastruktúra
fejlesztések – hullámtéri beavatkozásokkal érintett te-
lepülések belterületi csapadékvíz-elvezetéséhez elõké-
szítõ tervek – K. É. – 16796/2007)

41277 Zala Volán Zrt. (5 db használt elõvárosi csuklós autó-
busz beszerzése – K. É. – 16688/2007)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

41279 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (Mobilkamera/2007.
– K. É. – 17530/2007)

41281 Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat
(Budapest XXII. kerületben szilárd burkolatú utak fel-
újítása – K. É. – 14844/2007)

41287 Gyümölcsért Termelõi Értékesítõ Kft. (hûtõházi ingatlan
adásvétele II – 2007. – K. É. – 16684/2007)

41290 Józsefvárosi Vagyonkezelõ Kft. (ütemezett kémény-fel-
újítások Józsefvárosban – 2007 – K. É. – 15971/2007)

41292 Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási
Képzési Központ (az MKI tankönyveinek és szakmai ki-
adványainak nyomdai elõállítása – K. É. – 16545/2007)

41296 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési
Igazgatóság (FI rendezvény – eredmény 2 – K. É. –
17333/2007)

41299 Magyar Turizmus Zrt. (kiadványok nyomdai elõkészíté-
se – K. É. – 14968/2007)

41303 MÁV Zrt. Beruházás Lebonyolító Igazgatóság (Budapest
Nyugati pályaudvaron kormányzati negyed építéséhez
területfelszabadítás keretében vasúti közlekedési léte-
sítmények elbontása és áthelyezése, valamint kiszolgáló
és mûködtetõ közmûvek áthelyezése – K. É. –
16847/2007)

41305 Miskolci Egyetem Gazdasági-Mûszaki Fõigazgatóság
(TIOP-1.3.1/07/1 pályázat, mûszaki tervezés – K. É. –
17655/2007)

3060 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2007/46. szám



41308 Nyergesújfalu Város Önkormányzata (ipari park bõvíté-
séhez szükséges és arra alkalmas ingatlan adásvétele
– K. É. – 15226/2007)

41310 Nyergesújfalu Város Önkormányzata (ipari park bõvíté-
séhez szükséges és arra alkalmas ingatlan adásvéele
– K. É. – 15227/2007)

41312 Nyergesújfalu Város Önkormányzata (ipari park bõvíté-
séhez szükséges és arra alkalmas ingatlan adásvétele
– K. É. – 15228/2007)

41314 Nyergesújfalu Város Önkormányzata (ipari park bõ-
vítéséhez szükséges és arra alkalmas ingatlan adásvé-
tele – K. É. – 15229/2007)

41317 Nyergesújfalu Város Önkormányzata (ipari park bõvíté-
séhez szükséges és arra alkalmas ingatlan adásvétele
– K. É. – 15230/2007)

41319 Nyergesújfalu Város Önkormányzata (ipari park bõvíté-
séhez szükséges és arra alkalmas ingatlan adásvétele
– K. É. – 15231/2007)

41321 Nyergesújfalu Város Önkormányzata (ipari park bõvíté-
séhez szükséges és arra alkalmas ingatlan adásvétele
– K. É. – 15232/2007)

41323 Szentendre Város Önkormányzata (Szentendre, Szabad-
kai u. 11. szám alatti épület felújítása – K. É. –
16678/2007)

41326 Szihalom Község Önkormányzata (ajánlatkérõ fenntar-
tásában mûködõ intézményeinek étkezési feladatainak
ellátása – K. É. – 14963/2007)

41328 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (iparosított
technológiával épült lakóépületek felújítása – K. É. –
17524/2007)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl

41333 Budapest Józsefvárosi Önkormányzat (Józsefváros, köz-
területtervezés – K. É. – 16706/2007)

41334 Társasház, Kazanlak Krt. 1. (az épület energiatakarékos
felújítása – K. É. – 17038/2007)

41336 Társasház, Köztársaság U. 13. (az épület külsõ nyílászá-
róinak cseréje és zárófödémek, valamint az épület hom-
lokzata hõ- és vízszigetelési anyagainak szállítása
– K. É. – 17030/2007)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

41338 Békéscsabai Gyermekélelmezési Intézmény (tájékoztató
a szerzõdés teljesítésérõl – Békéscsaba IV. – K. É. –
17667/2007)

41339 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ [kõ-
mûves (06-a001) – K. É. – 14731/2007]

41339 Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. (mûanyag
házas épületcsatlakozó berendezések beszerzése – felfû-
zõs megtáplálású csatlakozóberendezés – K. É. –
16022/2007)

41340 Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. (mûanyag
házas épületcsatlakozó berendezések beszerzése
– K. É. – 16028/2007)

41340 Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Köz-
munkatanács (Foglalkoztatási és Munkaügyi Miniszté-
rium monitorozása – K. É. – 16073/2007)

41341 Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Köz-
munkatanács (közmunkaprogramok pénzügyi ellenõr-
zése és az iratok megõrzése – K. É. – 16074/2007)

41342 FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet
(az FVM VKSZI új tankönyveinek nyomdai elõkészíté-
se, szerkesztése és kivitelezése – K. É. – 17544/2007)

41342 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (megalapozó ta-
nulmány készítése a digitális írástudás elterjesztésére
készülõ akciótervhez – K. É. – 15510/2007)

41343 Herceghalom Község Önkormányzata (fiókgyógyszertár
és körzeti megbízotti iroda épületének építése – K. É. –
14604/2007)

41343 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Corvin ut-
ca kétirányúsítása – K. É. – 22684/2006)

41344 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
[felzárkóztató 7–8. osztály + hulladékgyûjtõ-képzés
(U001-05) – K. É. – 15184/2007]

41344 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
[7–8. osztály képzés (U002-05) – K. É. – 15185/2007]

41345 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
[ács-állványozó képzés (U003-05) – K. É. – 15186/2007]

41346 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
[dajkaképzés (U004-05) – K. É. – 15188/2007]

41346 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
[felzárkóztató 7–8. osztály képzés (U005-05) – K. É. –
15190/2007]

41347 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
[felzárkóztató 7–8. osztály képzés (U006-05) – K. É. –
15195/2007]

41347 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
[élelmiszer-higiéniai képzés (U007-05) – K. É. –
15196/2007]

41348 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
[élelmiszer-higiéniai képzés (U008-05) – K. É. –
15198/2007]

41348 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
[élelmiszer-higiéniai képzés (U009-05) – K. É. –
15199/2007]

41349 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
[számítógép-kezelõ (-használó) képzés (U010-05)
– K. É. – 15200/2007]

41349 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
[nehézgépkezelõ (2 típusra) (U012-05) – K. É. –
15201/2007]

41350 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
[számítógép-kezelõ (-használó) képzés (U014-05)
– K. É. – 15214/2007]

41351 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
[felzárkóztató 6–7–8. osztály képzés (U015-05) – K. É. –
15215/2007]
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41351 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
[parkgondozó képzés (U016-05) – K. É. – 15216/2007]

41352 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
[zöldség-gyümölcs feldolgozó képzés (U017-05)
– K. É. – 15217/2007]

41352 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
[faipari ismereteket felújító, korszerûsítõ képzés
(U018-05) – K. É. – 15218/2007]

41353 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
[faipari ismereteket felújító, korszerûsítõ képzés
(U019-05) – K. É. – 15219/2007]

41353 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
[nyelvi képzés + EU-ismeret képzés (U024-05) – K. É. –
15220/2007]

41354 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
[kõmûvesképzés (U025-05) – K. É. – 15222/2007]

41355 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
[kõmûvesképzés (U026-05) – K. É. – 15223/2007]

41355 Szegedi Vadaspark (vadaspark, bejárati épület építése
– K. É. – 15250/2007)

41356 Tartalékgazdálkodási Kht. (tájékoztató a szerzõdés telje-
sítésérõl – K. É. – 17616/2007)

41356 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (a bács-
almási határátkelõhely egyedi vízkezelõ berendezése
kivitelezése tárgyú eljárásban tájékoztató a szerzõdés
teljesítésérõl – K. É. – 16880/2007)

41357 Zala Megyei Munkaügyi Központ [könnyûgépkezelõ +
építõgép-kezelõi engedély + raktározási ismeretek kép-
zés (Keszthely) – K. É. – 7451/2007]

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

41358 Báránd Község Önkormányzata (piac és vásárcsarnok
építése 487 m2 bruttó beépített területtel, 21 db parkoló
megépítése, közmûcsatlakozások kialakítása – K. É. –
13535/2007)

41358 Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Cent-
ruma (ST-28., kardiovaszkuláris és onkológiai komplex
regionális egészségcentrum-modell beruházásának
megvalósítása – K. É. – 16243/2007)

41359 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest V. kerület, Váci
utcában, a Kígyó utcában és a Kristóf téren (hrsz.:
24340/1) gázelosztó vezeték létesítése – K. É. –
16582/2007]

41359 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XVII. kerület,
Oszlop utca, Zrínyi utca–Csongrád utca közötti szaka-
szán (hrsz.: 135781) és a Csongrád utca, Oszlop ut-
ca–Zrínyi utca közötti szakaszán (hrsz.: 135805) gázel-
osztó vezeték létesítése – K. É. – 16592/2007]

41360 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XIV. kerület,
Nagy Lajos király útja, Egressy út–Mogyoródi út kö-
zötti szakaszán (hrsz.: 39219/1) gázelosztó vezeték léte-
sítése – K. É. – 16593/2007]

41361 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Rt. [II. ker. Ditró u. (Pasa-
réti út–Zuhatag u. között) csatornarekonstrukció
– K. É. – 16618/2007]

41362 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Béke mozi
elõtti tér kialakítása – K. É. – 22473/2006)

41362 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Kazinczy
F. utca, forgalomcsillapított zóna kialakításának kivite-
lezése – K. É. – 22474/2006)

41362 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa
András Oktató Kórház („Térségi diagnosztikai és szûrõ-
központ kialakítása” projekt keretében orvostechnikai
gépek, mûszerek, eszközök szállítására, telepítésére és
üzembe helyezésére vonatkozó szállítási szerzõdés mó-
dosítása – 5 termékcsoport – K. É. – 17592/2007)

41363 Szécsény Város Önkormányzata (szélessávúinternet-
struktúra fejlesztése – K. É. – 16956/2007)

41365 Szent István Egyetem (a Szent István Egyetem gödöllõi
campusán mérnökinformatikai központ építési és fel-
újítási munkái 2000 m2-en – K. É. – 16550/2007)

41365 Városi Szolgáltató Zrt., Szentendre (parkolóóra II.
– K. É. – 17543/2007)

Helyesbítés

41367 Budapest Fõváros Önkormányzata helyesbítése (a Közbe-
szerzési Értesítõ 2007. október 26-i, 122. számában,
K. É. – 15433/2007 számon megjelent tájékoztató he-
lyesbítése – K. É. – 17582/2007)

41367 Budapest Fõváros Önkormányzata helyesbítése (a Közbe-
szerzési Értesítõ 2007. október 26-i, 122. számában,
K. É. – 16292/2007 számon megjelent EU-s ajánlati fel-
hívás helyesbítése – K. É. – 17583/2007)

Módosítás

41368 6723 Szeged, Gáspár Zoltán U. 6. Társasház módosítása
(a Közbeszerzési Értesítõ 2007. október 19-i, 120. szá-
mában K. É. – 15374/2007 számon megjelent egyszerû
eljárás ajánlattételi felhívásának módosítása – K. É. –
17585/2007)

Visszavonás

41370 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata visszavoná-
sa (állatihulladék-gyûjtõ – K. É. – 17648/2007)
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A Cégközlöny 45. számában (2007. november 8.) megjelent felszámolási eljárások megindításáról

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-06-006572/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 4. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ESCO Autó Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(1205 Budapest, Rákóczi u. 86.; cégjegyzékszáma: 01 06
714954; adószáma: 29129247-2-43) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ESCO Autó Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: HATÁRKÕ 93 Gaz-

dasági Tanácsadó és Felszámoló Kft., 1132 Budapest,
Kresz Géza u. 27. fszt. 4.

A Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-07-000867/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 12. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) TOMIFON Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (1185 Budapest, Duna
u. 32.; cégjegyzékszáma: 01 06 728582; adószáma:
20572772-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4.

A Fõvárosi Bíróság
1.Fpk.01-07-001581/8. 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) Róth Fleur Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (1138 Budapest, Esztergomi
út 2.; cégjegyzékszáma: 01 06 735292; adószáma:
20750044-2-41) 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
18.Fpk.01-07-005233/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 11. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ÖTVÖS ÉS KAZINCZKI Építõ-
ipari Szolgáltató Betéti Társaság (1093 Budapest, Ló-
nyay u. 36. 2. em. 3.; cégjegyzék-száma: 01 06 763693;
adószáma: 21924718-1-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-06-005599/16. 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) SUN-SAMUEL Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (1203 Budapest, Ba-
ross utca 37. 1. em. 5.; cégjegyzékszáma: 01 06 774344;
adószáma: 21909179-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8921 Zalaszentiván, Hámán Kató utca 2. A ép.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénz-

ügyi Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich
u. 7. I/3.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-07-004631/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 17. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ADASZTRA Szolgáltató, Ipari
Mezõgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság „végelszámolás alatt” (1025 Budapest, Szeré-
na u. 31.; cégjegyzékszáma: 01 09 072524; adószáma:
10605840-1-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
ADASZTRA Szolgáltató, Ipari Mezõgazdasági és Ke-

reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. Hetényi Géza és

Tsa Felszámoló Kft., 1387 Pf. 46, 1137 Budapest, Szent
István krt. 4.
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A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-005117/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 19. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) HELIX-Stúdió Tervezõ, Fejlesztõ
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1153
Budapest, Arany J. u. 19.; cégjegyzékszáma: 01 09
261691; adószáma: 10813236-2-42) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
HELIX Ipari Tervezõ, Fejlesztõ és Kereskedelmi Szol-

gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1153 Budapest, Dobó u. 26.
1148 Budapest, Adria sétány 1/A III. em. 36.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Keszau-Solder Se-

rec-L Könyvszakértõi, Auditálási Könyvelési és Adószak-
tanácsadó Kft., 1125 Budapest, Istenhegyi út 58/B, levele-
zési cím: 1537 Budapest, 114. Pf. 453/449.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-002389/11. 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) PETRONELLA Kereskedel-
mi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1164 Budapest, Si-
mongát u. 2.; cégjegyzékszáma: 01 09 269174; adószáma:
10898491-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Ka-
zal u. 65. Telephely: 1143 Budapest, Besnyõi u. 13. Posta-
cím: 1576 Bp. Pf. 52.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-000992/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 9. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) IT-Consult Befektetési és Pénzügyi
Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság (1147 Buda-
pest, Öv u. 161/A; cégjegyzékszáma: 01 09 360446; adó-
száma: 10923751-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

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
19.Fpk.01-07-004852/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 1. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) GECS ÉPKER Építõipari és Keres-
kedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1202 Buda-
pest, Kassa u. 32.; cégjegyzékszáma: 01 09 368201; adó-
száma: 12021116-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-000894/15. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BÁRÓ Ipari, Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1066 Budapest,
Teréz krt. 38.; cégjegyzékszáma: 01 09 461144; adószá-
ma: 12051515-2-42) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

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
19.Fpk.01-07-002767/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 10. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) MOTO-KART UNIVERSUM Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 57–61.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 669468; adószáma: 12353477-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
DAEWOO LKW CENTER Kereskedelmi és Szolgál-

tató Korlátolt Felelõsségû Társaság
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Elõzõ székhelye(i):
1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 50.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Real-Holding Felszá-

moló és Vagyonkezelõ Kft., 1132 Victor Hugo u. 11–15.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-06-007085/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 2. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) INTRESS Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1119 Budapest,
Fehérvári út 141. 9. em. 28.; cégjegyzékszáma: 01 09
678445; adószáma: 11822811-2-43) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Nem bejegyzett székhelye(i):
1116 Budapest, Fehérvári u. 205.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Szolgáltató Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-06-007022/11. 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) VRANGEL Ingatlanforgalmazá-
si Korlátolt Felelõsségû Társaság (1088 Budapest, Rá-
kóczi út 1–3.; cégjegyzékszáma: 01 09 684036; adószáma:
11934235-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
G-68 Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
G-70 Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1052 Budapest, Aranykéz u. 4–6. 2. em. 29.
1075 Budapest, Madách tér 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL

Felszámoló, Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Kereskedel-
mi Kft., 1077 Budapest, Dohány u. 54.

A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-06-002069/12. 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) CArt-2000 Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1139 Budapest,
Petneházy u. 35.; cégjegyzékszáma: 01 09 685567; adó-
száma: 11965257-2-41) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1046 Budapest, Tóth Aladár út 5. fszt. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Szolgáltató Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-07-002488/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 12. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) UngarNet Kontakt Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1065
Budapest, Lázár u. 10. 1. em. 3.; cégjegyzékszáma: 01 09
694267; adószáma: 12598104-2-42) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Fel-
számoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A fszt. 1.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-05-006524/32. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2006. július 29. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Szerencsi 2 Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (rövidített elne-
vezése: Szerencsi 2 Kft.) (1188 Budapest, Nagykõrösi
út 53.; cégjegyzékszáma: 01 09 698131; adószáma:
12085729-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CMB Holding Ta-
nácsadó Kft., 1164 Budapest, Jövendõ u. 3., 1631 Buda-
pest, Pf. 128.

A Fõvárosi Bíróság
1.Fpk.01-07-000466/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 25. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ECO FURS CENTER Ke-
reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1027 Buda-
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pest, Fõ u. 63.; cégjegyzékszáma: 01 09 700717; adószá-
ma: 12731279-2-41) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1201 Budapest, Vörösmarty u. 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: GORDIUS CON-

SULTING Gazdasági Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonér-
tékelõ Zrt., 1143 Budapest, Besnyõi u. 13., 1576 Budapest,
Pf. 52.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-06-005767/12. 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) KAHLUA Kereskedelmi, Szolgál-
tató és Vendéglátó Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1212 Budapest, Magyar u. 59.; cégjegyzékszáma: 01 09
707169; adószáma: 11499985-2-43) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénz-
ügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6., 1461 Budapest, Pf. 295.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-06-001448/28. 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) ÉBEN INGATLANIRODA Ingat-
lanközvetítõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (1111 Bu-
dapest, Karinthy F. u. 4–6. 1. em. 2/A; cégjegyzékszáma:
01 09 711293; adószáma: 11990369-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ENIGMA Vagyonkezelõ és Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
ENIGMA Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelõsségû

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2310 Szigetszentmiklós, Tököli út 174.
1085 Budapest, Üllõi út 2–4. 3. em. 40.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT-AUDIT

Üzletviteli Szolgáltató Kft., 1137 Budapest, Radnóti Mik-
lós u. 2.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-001863/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 7. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) LKFS Szolgáltató és Keres-
kedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámo-
lás alatt” (1133 Budapest, Pannónia utca 100.; cégjegy-
zékszáma: 01 09 712591; adószáma: 11563288-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Bodor Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
LKFS Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7300 Komló, Kossuth L. utca 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Duna Audit

Könyvszakértõ Iroda Kft., 1115 Budapest, Bartók Béla
u. 131/A. Levélcím: 1087 Bp., Kerepesi út 29/B VII. épü-
let II. emelet.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-003096/6. 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) WEN QIANG Kereskedelmi Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (1149
Budapest, Egressy út 23–25.; cégjegyzékszáma: 01 09
721075; adószáma: 12566363-2-42) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
WEN QIANG Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
7632 Pécs, Szent Erzsébet u. 9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING

Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi ZRt., 1024 Buda-
pest, Retek u. 10. I. em. 3. Levelezési cím: 1539 Bp.,
Pf. 692.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-07-001055/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 3. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) LARS-TRANS Kereskedelmi és
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Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1071 Buda-
pest, Damjanich u. 45. 3. em. 3., korábbi székhelye: 1203
Budapest XX., Eötvös utca 14/A; cégjegyzékszáma: 01 09
726055; adószáma: 11293741-2-42) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénz-
ügyi Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich
u. 7. I/3.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-06-006125/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Futurama Szolgáltató és Kereske-
delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1075 Budapest,
Madách Imre út 8. 1. em. 4.; cégjegyzékszáma: 01 09
726352; adószáma: 13261391-2-42) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT ( O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-07-000340/16. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 11. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) EUROKOMPLEX Ingatlanfej-
lesztõ, Fõvállalkozó és Generálkivitelez õ Korlátolt Fe-
lelõsségû Társaság (1068 Budapest, Szófia utca 25.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 728357; adószáma: 13303169-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
GOURMET-F-Z Kereskedelmi, Vendéglátó és Szolgál-

tató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1108 Budapest, Korányi Frigyes erdõsor 1. fszt. 5.
1068 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 59.
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
10.Fpk.01-06-005292/13. 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) „THERMO-ÉPÍTÕ” Építõ-
ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõssé-
gû Társaság (1202 Budapest, Nagykõrösi út 133.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 730769; adószáma: 13350336-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Ka-
zal u. 65. Telephely: 1143 Budapest, Besnyõi u. 13. Posta-
cím: 1576 Bp., Pf. 52.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-001443/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) EUROGOLD TRADE Kereskedel-
mi és Termelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (1108
Budapest, Harmat utca 186. 3. em. 13.; cégjegyzékszáma:
01 09 730900; adószáma: 13352644-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-
gi Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59. Le-
vélcím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-06-007097/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) TEGARO Szolgáltató Korlátolt Fe-
lelõsségû Társaság (rövidített elnevezése: TEGARO
Kft.) (1181 Budapest, Csontváry utca 58.; cégjegyzékszá-
ma: 01 09 734646; adószáma: 11583217-2-43) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CMB Holding Ta-
nácsadó Kft., 1164 Budapest, Jövendõ u. 3., 1631 Buda-
pest, Pf. 128.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-003211/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 9. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) CENTROLOG Szállítmányozó és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1115 Buda-
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pest, Bártfai u. 44.; cégjegyzékszáma: 01 09 869431; adó-
száma: 12666236-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: INSOLVENT Pénz-
ügyi Tanácsadó Kft., 1115 Budapest, Ildikó u. 21., posta-
címe: 1519 Bp. Pf. 353. cégjegyzékszáma: 01 09 163235.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-06-007068/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 3. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Gépjavító Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1117 Budapest,
Bogdánffy Ödön utca 3.; cégjegyzékszáma: 01 09 870175;
adószáma: 12035425-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Naplás Háztartási Gépklinika Korlátolt Felelõsségû

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1172 Budapest, Naplás u. 110.
1035 Budapest, Szõlõ u. 12.
2184 Vácegres, Sallai Imre út 16.
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
18.Fpk.01-07-001634/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) REGAL-MIX Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1132 Buda-
pest, Váci utca 16.; cégjegyzékszáma: 01 09 871797; adó-
száma: 11750936-2-41) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénz-
ügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6., 1461 Budapest, Pf. 295.

A Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-07-001112/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 21. napján jogerõre

emelkedett végzésével a(z) Roma Misszió Központ Köz-
hasznú Társaság (1133 Budapest, Esztergomi út 8.; cég-
jegyzékszáma: 01 14 000241; adószáma: 20625155-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Real-Holding Felszá-
moló és Vagyonkezelõ Kft., 1132 Victor Hugo u. 11–15.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-07-000325/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 16. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) PODLI-SAFF CENTER Építõ-
ipari és Kereskedelmi Betéti Társaság (7300 Komló,
Kossuth L. u. 42.; cégjegyzékszáma: 02 06 072184; adó-
száma: 21982363-2-02) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Cél Gazdasági Kft.,
1095 Budapest, Soroksári út 138., cégjegyzékszáma: 01
09 705817.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-07-000464/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 12. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Dual-pack Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (6230 Soltvadkert, Mátyás király
u. 14.; cégjegyzékszáma: 03 06 110322; adószáma:
20904968-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

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.03-07-000361/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 16. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Balatti Kereskedelmi és Termelõ
betéti társaság (6000 Kecskemét, Mátyás király kör-
út 50.; cégjegyzékszáma: 03 06 111786; adószáma:
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21438754-2-03) adós fizetésképtelenségét 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 Békés Megyei Bíróság
2.Fpk.04-07-000196/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Sáfár Melinda és Társa Építést-elõ-
készítõ és Talajmunka-végzõ Betéti Társaság (5520
Szeghalom, Táncsics u. 20/1.; cégjegyzékszáma: 04 06
007260; adószáma: 21462188-2-04) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságke-
zelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 10 041773.

A Békés Megyei Bíróság
2.Fpk.04-07-000176/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 2. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „NILIX” Kereskedelmi és Szolgálta-
tó Betéti Társaság (5553 Kondoros, Hõsök utca 57.; cég-
jegyzékszáma: 04 06 007480; adószáma: 21580710-2-04)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságke-
zelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 10 041773.

A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-07-000191/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 16. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) OROS-KERET Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (5900 Orosháza, Balassi Bá-
lint utca 2.; cégjegyzékszáma: 04 06 008238; adószáma:
22231639-2-04) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Békés Megyei Bíróság
2.Fpk.04-07-000198/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) WADI HUNGARY Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5540
Szarvas, Kárász u. 6.; cégjegyzékszáma: 04 09 006871;
adószáma: 13609348-2-04) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Vál-
ságmenedzser és Felszámoló Részvénytársaság, 1145
Budapest, Uzsoki u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10
043681.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-07-000452/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 10. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) START 2001 Építõipari és Szol-
gáltató Betéti Társaság (3518 Miskolc, Debreceni M.
tér 8. 1. em. 9.; cégjegyzékszáma: 05 06 011752; adószá-
ma: 20990525-2-05) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ székhelye(i):
3529 Miskolc, Sályi u. 12. fszt. 2.
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
7.Fpk.05-07-000373/7. 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) A-Z DEKOR Kereskedel-
mi Betéti Társaság (3535 Miskolc, Fényesvölgyi u. 8.
1. em. 4.; cégjegyzékszáma: 05 06 013563; adószáma:
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21536436-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59., cégjegyzékszáma: 01 09 709122.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
8.Fpk.05-07-000286/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 16. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Szitai-Bau 2004. Építõipari-, Ke-
reskedelmi-és Szolgáltató Betéti Társaság (3432 Emõd,
Rákóczi u. 71.; cégjegyzékszáma: 05 06 014509; adószá-
ma: 21919477-2-05) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-07-000223/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 2. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SZEBIÓ Kereskedelmi Betéti Tár-
saság (3531 Miskolc, Bársony J. utca 33. 8. em. 2.; cég-
jegyzékszáma: 05 06 016059; adószáma: 22831411-2-05)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SZEBIO Kereskedelmi Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4031 Debrecen, Derék u. 142.
3893 Regéc, Fõ u. 80.
4031 Debrecen, Kadosa utca 30.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADVOCAT Szol-

gáltató és Kereskedelmi Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I/7., cégjegyzékszáma: 01 09 883587.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
8.Fpk.05-07-000358/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 16. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) TRANSEURO Árufuvarozó Kor-

látolt Felelõsségû Társaság (3780 Edelény, IV. Akna.;
cégjegyzékszáma: 05 09 009468; adószáma:
12801231-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
3529 Miskolc, Eszterházy u. 36.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-

lános Vállalkozási Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
1051 Budapest, Mérleg u. 12. V. lh. 7–8., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 044074.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
7.Fpk.05-07-000234/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) F & F MOBILITAS Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(3932 Erdõbénye, Hunyadi u. 82.; cégjegyzékszáma:
05 09 010046; adószáma: 12953541-2-05) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
3530 Miskolc, Corvin u. 7. 6. em. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
cégjegyzékszáma: 01 09 269955.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-07-000382/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 17. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) N-CSEND Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (3630 Put-
nok, Serényi tér 7.; cégjegyzékszáma: 05 09 011145; adó-
száma: 12471975-2-05) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Albinoo & Partners Interakt ív Szolgáltató Ügynökség

Korlátolt felelõsségû társaság
N-CSEND Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1145 Budapest, Róna utca 171.
1143 Budapest, Ilka utca 30.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVUM Pénzügyi,

Gazdasági Tanácsadó és Mûszaki Szolgáltató Kft., 1068
Budapest, Benczúr u. 8. I. em. 5., cégjegyzékszáma: 01 09
268312.
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
8.Fpk.05-07-000539/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 18. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) EUROPEAN STONE TRADE
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (3553 Kistokaj, Állomás u. 8.; cégjegyzékszáma:
05 09 011432; adószáma: 13305154-2-05) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
3580 Tiszaújváros, Rózsa út 28. 4. em. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
cégjegyzékszáma: 01 09 269955.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
8.Fpk.05-07-000231/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 17. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) TV-Parking Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3534 Mis-
kolc, Csille u. 19.; cégjegyzékszáma: 05 09 012160; adó-
száma: 11833787-2-05) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1133 Budapest, Hegedûs Gyula u. 73.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
cégjegyzékszáma: 01 09 269955.

A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-07-000417/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 16. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ÉP-KER. Építõ és Kereskedõ Betéti
Társaság (6800 Hódmezõvásárhely, Kutasi u. 28.; cég-
jegyzékszáma: 06 06 000904; adószáma: 21625608-2-06)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG FELÜGYE-
LET Felszámoló, Végelszámoló, Vagyonr. és Csõdke-
zelõ Kft., 1081 Budapest, Rákóczi út 59. V. em. 2., cég-
jegyzékszáma: 01 09 566915. (A helyi kirendeltség címe:
6720 Szeged, Kölcsey u. 13.)

A Csongrád Megyei Bíróság
9.Fpk.06-07-000266/16. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 13. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) FINE HOME 2000 Építési és
Szolgáltató Betéti társaság (6724 Szeged, Zsitva sor 5.
B lház.; cégjegyzékszáma: 06 06 010779; adószáma:
20336965-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: GORDIUS CON-
SULTING Gazdasági Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonér-
tékelõ Rt., 1143 Budapest, Besnyõi u. 13., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 042573.

A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-07-000410/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 13. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) MATRIX-COMP Számítástech-
nikai Betéti Társaság (6640 Csongrád, Kemény Zsig-
mond u. 9.; cégjegyzékszáma: 06 06 012675; adószáma:
21076932-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
6726 Szeged, Vedres u. 24. A ép. 3. em. 11.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL

Felszámoló, Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., 1077 Bu-
dapest, Dohány u. 54., cégjegyzékszáma: 01 09 690835.
(A helyi kirendeltség címe: 6720 Szeged, Kölcsey u. 13.)

A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-07-000430/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 16. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Karl és Pap Trans Nemzetközi
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszá-
molás alatt” (6783 Ásotthalom, IV. ker., Tanya 384.; cég-
jegyzékszáma: 06 06 014225; adószáma: 21875339-1-06)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Karl és Pap Trans Nemzetközi Kereskedelmi és Szol-

gáltató Betéti Társaság
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A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789. (A helyi ki-
rendeltség címe: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/1.)

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-07-000412/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 19. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) AntennaShop Gyártó, Szolgálta-
tó és Kereskedelmi Betéti Társaság (6775 Kiszombor,
Kör u. 37.; cégjegyzékszáma: 06 06 014723; adószáma:
22111407-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Horizont Holding
Tanácsadó Zrt., 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 76., cég-
jegyzékszáma: 06 10 000226.

A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-07-000416/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 11. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ESZTER 2004. Vendéglátó Kor-
látolt Felelõsségû Társaság (6900 Makó, Ráday ltp.
B/1. ép. 3. em. 11.; cégjegyzékszáma: 06 09 009520; adó-
száma: 13369468-2-06) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ESZTER 2004. Vendéglátó, Kereskedelmi, Építõ és

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6900 Makó, Ráday u. 9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BAREX Gazdasági

Tanácsadó, Kereskedõ és Szolgáltató Kft., 5540 Szarvas,
Kossuth u. 18., cégjegyzékszáma: 04 09 000901. (A helyi
kirendeltség címe: 6722 Szeged, Jósika u. 29. I. em. 5.)

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-07-000406/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 18. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) KONTAMIX Termelõ, Kereske-

delmi és Szolgáltató Export-Import Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság (6768 Baks, Aradi u. 11.; cégjegyzékszá-
ma: 06 09 009776; adószáma: 13454966-2-06) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: GORDIUS CON-
SULTING Gazdasági Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonér-
tékelõ Rt., 1143 Budapest, Besnyõi u. 13., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 042573.

A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-07-000413/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 11. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) DONNA MODA Gyártó és Ke-
reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (6725 Sze-
ged, Pálfy u. 74. B ép.; cégjegyzékszáma: 06 09 010401;
adószáma: 13657554-2-06) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001. (A helyi kirendeltség cí-
me: 6720 Szeged, Kölcsey u. 13.)

A Csongrád Megyei Bíróság
9.Fpk.06-07-000301/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) KLEOPÁTRA-KER Kereskedelmi és
Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság
(6600 Szentes, Apponyi tér I. ép. 3/7. em.; cégjegyzékszá-
ma: 06 09 010782; adószáma: 13073109-2-06) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KLEOPÁTRA-X 2002 Ingatlanforgalmazó Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
KLEOPÁTRA 2002 Ingatlanforgalmazó Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1119 Budapest, Fehérvári út 193.
1024 Budapest, Lövõház utca 26.
1077 Budapest, Rottenbiller utca 33. B ép.
A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyon-

értékelõ Zrt., 1091 Budapest, Üllõi út 51., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 041596.
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A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-07-000333/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MP-SZER Fémszerkezet
Szerelõ és Gyártó Betéti Társaság (8111 Seregélyes,
Bethlen G. u. 37.; cégjegyzékszáma: 07 06 004873; adó-
száma: 22061333-2-07) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„FÉM-FED” Fémszerkezet Szerelõ és Gyártó Betéti

Társaság
„MULTI-PLAN SZER” Fémszerkezet Szerelõ és Gyár-

tó Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVALIKVID Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság,
1134 Budapest, Apály u. 4. B. ép. 4. em. 17., cégjegyzék-
száma: 01 09 724140.

A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-06-000059/15. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2006. február 26. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „LIA-TRADE-2000” Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2400 Dunaújváros, Váci Mihály út 11–12.; cégjegyzék-
száma: 07 09 006485; adószáma: 11774127-2-07) adós fi-
zetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2459 Rácalmás, Petõfi S. u. 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár A.
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-07-000010/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 20. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Spicc 3000 Szolgáltató Kor-
látolt Felelõsségû Társaság (8000 Székesfehérvár, Mó-
ricz Zs. utca 4.; cégjegyzékszáma: 07 09 010414; adószá-
ma: 13292942-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Spice 3000 Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 683720.

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-07-000146/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 10. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) KVB Üzleti Tanácsadó Szolgálta-
tó Korlátolt Felelõsségû Társaság (2490 Pusztaszabolcs,
Béke út 70.; cégjegyzékszáma: 07 09 010756; adószáma:
11948805-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1063 Budapest, Szinyei Merse Pál u. 21.
1095 Budapest, Boráros tér 5. 8. em. 44.
8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos utca 47. 4. em. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO-ALBA Szol-

gáltató Zrt., 1055 Budapest, Stollár Béla u. 3/A V/l., cég-
jegyzékszáma: 01 10 043170.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000256/7. 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) KERT-PARTNER Kertépí-
tészeti Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság (2481 Velence, XI. utca 29.; cégjegyzék-
száma: 07 09 012149; adószáma: 13717627-2-07) adós fi-
zetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11., 1581 Budapest, Pf. 108, cégjegyzékszá-
ma: 01 10 041640.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-07-000271/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 19. napján jogerõre emel-
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kedett végzésével a(z) 2C Könyvelõ, Újságíró és Szolgál-
tató Közkereseti Társaság „végelszámolás alatt” (9023
Gyõr, Földes G. u. 2. B ép. 8. em. 3.; cégjegyzékszáma:
08 03 002118; adószáma: 20762409-2-08) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
2C Könyvelõ, Újságíró és Szolgáltató Közkereseti Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szol-

gáltató Zrt., 1055 Budapest, Stollár Béla u. 3/A V/1., cég-
jegyzékszáma: 01 10 043170.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-07-000266/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 13. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) HOLLÓS Kereskedelmi Szolgál-
tató Betéti Társaság (9142 Rábapatona, Külsõ Rákóczi
u. 70/A; cégjegyzékszáma: 08 06 003239; adószáma:
22455477-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT PLUSZ
Szolgáltató Kft., 7100 Szekszárd, Mikes u. 9–11., cégjegy-
zékszáma: 17 09 001262.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-07-000198/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) FOTO-MATRIX Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (9400 Sopron, Kazinczy
tér 11.; cégjegyzékszáma: 08 06 009746; adószáma:
20988548-1-08) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: APPORT Gazdasági
Szolgáltató Kft., 9700 Szombathely, Engels u. 34., cég-
jegyzékszáma: 18 09 000366.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-07-000356/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 11. napján jogerõre emel-

kedett végzésével a(z) FIRMA W. & V. Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(9485 Nagycenk, Soproni utca 114.; cégjegyzékszáma:
08 06 011655; adószáma: 21842779-2-08) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
FIRMA W. & V. Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 683720.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-07-000087/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 27. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Manfred Lang Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (9082 Nyúl, Park
u. 21.; cégjegyzékszáma: 08 06 012719; adószáma:
22204051-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CONSULTATIO
Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft., 1121 Budapest,
Zugligeti út 6., cégjegyzékszáma: 01 09 062748.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-07-000355/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 11. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) X-MA Ingatlanforgalmazó Kor-
látolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt”
(9028 Gyõr, Sashegy puszta 10.; cégjegyzékszáma: 08 09
011511; adószáma: 13106694-2-08) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Horváth Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelõsségû Tár-

saság
Horváth Lászlóné Ingatlanforgalmazó Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
X-MA Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelõsségû Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 683720.
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A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-07-000187/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 18. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) TREBIX Fejlesztõ és Tanácsadó
Korlátolt Felelõsségû Társaság (9024 Gyõr, Mónus Illés
u. 47–49. A ép . fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 08 09 012970;
adószáma: 12490477-2-08) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1111 Budapest, Karinthy F. u. 8. 1. em. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVALIKVID Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság,
1134 Budapest, Apály u. 4. B ép. 4. em. 17., cégjegyzék-
száma: 01 09 724140.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-07-000305/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 13. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Di Marco Design Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9021 Gyõr,
Baross út 21–23.; cégjegyzékszáma: 08 09 013446; adó-
száma: 13588263-2-08) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CON-
SULT Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Kft., 1034
Budapest, Seregély u. 13., cégjegyzékszáma: 01 09
066529.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000683/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 16. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SZFINX-BAU Építõipari, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4031 Debrecen,
Derék utca 76. 5. em. 15.; cégjegyzékszáma: 09 06
013392; adószáma: 21973846-2-09) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SZFINX-BAU Építõipar, Kereskedelmi és Szolgáltató

Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT-AUDIT

Üzletviteli Szolgáltató Kft., 1137 Budapest, Radnóti Mik-
lós u. 2., cégjegyzékszáma: 01 09 674540.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-07-000626/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 12. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SPEED-DAY Fuvarozási, Szállít-
mányozási és Kereskedelmi Betéti Társaság (4271 Mi-
kepércs, Petõfi utca 40.; cégjegyzékszáma: 09 06 013770;
adószáma: 22157540-2-09) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. l.
I. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000463/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 19. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) FEMO-PLAST Építõipari és
Szolgáltató Betéti Társaság (4026 Debrecen, Hortobágy
utca 22.; cégjegyzékszáma: 09 06 013812; adószáma:
22165004-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-
gyonhasznosító Zrt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
6/3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-07-000531/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 12. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) MERANTI 2005 Fa- és Épület-
asztalos Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-
saság (4200 Hajdúszoboszló, Árpád utca 42.; cégjegyzék-
száma: 09 06 013990; adószáma: 22203160-2-09) 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.
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A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000634/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 12. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ZEBU-HÚS Ipari és Kereskedelmi
Betéti Társaság (4274 Hosszúpályi, Vasút utca 19.; cég-
jegyzékszáma: 09 06 014111; adószáma: 22225816-2-09)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

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.09-06-000525/19. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 2. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „HUNG-ROSS 2000” Kereskedel-
mi Korlátolt Felelõsségû Társaság (4024 Debrecen,
Kossuth u. 18.; cégjegyzékszáma: 09 09 004928; adószá-
ma: 11552257-2-09) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-
gyonhasznosító Zrt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
6/3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000497/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 12. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) MOTORCAR ’97 Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4002
Debrecen, Nagy Mihály kert 73/B 0410/99.; cégjegyzék-
száma: 09 09 005026; adószáma: 11553090-2-09) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4026 Debrecen, Bethlen u. 54. V/34.
4002 Debrecen, Nagy Mihály kert (hrsz.: 0410/99.) 73/B
4025 Debrecen, Miklós utca 47.
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
4.Fpk.09-07-000638/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 18. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) INFRA 2002. Ipari és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (4025 Debrecen, Hatvan
utca 58.; cégjegyzékszáma: 09 09 008642; adószáma:
12801262-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-
gyonhasznosító Zrt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
6/3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-07-000471/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 12. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) FAN-DIA-ÉPKER Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4078
Debrecen (Haláp), 01894/2. hrsz.; cégjegyzékszáma:
09 09 010319; adószáma: 13196860-2-09) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MAKIS-ÉPKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4033 Debrecen, Acsádi út 50. K ép.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-07-000476/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 11. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ZSODORÓ Építõipari Kivitele-
zõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság (4026 Debrecen, Thaly Kálmán utca 9.; cég-
jegyzékszáma: 09 09 012237; adószáma: 13653990-2-09)
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.
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A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-07-000275/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 15. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) FÓZER-HUNGARY Kereske-
delmi és Szolgáltató Közkereseti Társaság (3000 Hat-
van, Csányi u. 35.; cégjegyzékszáma: 10 03 020249; adó-
száma: 26069663-2-10) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
INTRAX COMPUTERS Kereskedelmi és Szolgáltató

Közkereseti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
5126 Jászfényszaru, Somogyi B. u. 19.
A bíróság által kijelölt felszámoló: FISKÁLIS Gazdasá-

gi és Pénzügyi Szolgáltató Kft., 1027 Budapest, Varsányi
Irén utca 38. fszt. l., cégjegyzékszáma: 01 09 689092.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-07-000197/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 9. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ALCOPACK AGRIA Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3300
Eger, Felvégi út 95.; cégjegyzékszáma: 10 09 022381;
adószáma: 11172783-2-10) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
3396 Kerecsend, Fõ út 73.
3300 Eger, Mátyás király 56.
3346 Bélapátfalva, Petõfi u. 1025/l.
3300 Eger, Vitkovics út 11.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 683720.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070178/11. 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) KARTONOZ-LAK Építõ-
ipari Generálkivitelezõ Betéti Társaság (2524 Nagysáp,
Szabadság tér 6.; cégjegyzékszáma: 11 06 008499; adó-
száma: 21595192-2-11) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

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.11-06-070599/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 12. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) FAMBRI Nemzetközi Bútoral-
katrész-kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2500 Esztergom, Táti u. 28.; cégjegyzékszáma: 11 09
003138; adószáma: 11188647-2-11) adós felszámolását
fõeljárásként 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.11-07-070332/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 17. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) GRAN-MARINE Uszoda- és
Szabadidõtechnikai Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2500 Esztergom, Táti út 15.; cégjegyzékszáma: 11 09
008520; adószáma: 12772355-2-11) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Kerex Esztergom Uszoda- és Szabadidõtechnikai Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONSULTATIO

Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft., 1121 Budapest,
Zugligeti út 6., cégjegyzékszáma: 01 09 062748.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-06-070654/13. 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) BAUKER SYSTEM Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2853 Kömlõd, Szabadság u. 46.; cégjegyzékszáma: 11 09
009099; adószáma: 12966749-2-11) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.
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Nem bejegyzett székhelye(i):
2800 Tatabánya, Gyõri út 27.
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.11-07-070119/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 20. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BROJLER PROJEKT Ter-
melõ és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2899 Naszály, 076/12. hrsz.-ú major; cégjegyzékszáma:
11 09 009831; adószáma: 13208882-2-11) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2883 Bársonyos, Központi major
A bíróság által kijelölt felszámoló: DELTA NOVA Fel-

számoló és Tanácsadó Kft., 2890 Tata, Ady E. u. 67., cég-
jegyzékszáma: 11 09 002635.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070226/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 10. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) FÉMSZER HUNGARIA Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2800 Tatabánya, Verebély u. 14.; cégjegyzékszáma:
11 09 009898; adószáma: 13224044-2-11) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2800 Tatabánya, Blaha Lujza u. 11.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCUR Befekte-

tési Kft., 1066 Budapest, Teréz krt. 6., cégjegyzékszáma:
01 09 068182.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-07-070631/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 9. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) LSE Vámügynöki Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság (2800 Tatabánya, Dr. Vitális u. 7.

3. em. 4.; cégjegyzékszáma: 11 09 011569; adószáma:
11983569-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
LIEGL SPED Esztergom Vámügynöki Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2509 Esztergom-Kertváros, 30055. hrsz. 9. ép.
2085 Pilisvörösvár, Ipartelep u. 1.
1152 Budapest, Szentmihályi út 167–169.
1152 Budapest, Szentmihályi utca 171.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVALIKVID Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság,
1134 Budapest, Apály u. 4. B ép. 4. em. 17., cégjegyzék-
száma: 01 09 724140.

A Nógrád Megyei Bíróság
5.Fpk.12-07-000227/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 16. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) OLÁH 2002. Építõ és Kereskedel-
mi Betéti Társaság (3053 Ecseg, Széchenyi út 18.; cég-
jegyzékszáma: 12 06 004358; adószáma: 24542131-2-12)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
LEMÉ Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
OLÁH Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2170 Aszód, Iskola u. 4.
Nem bejegyzett székhelye(i):
3053 Ecseg, Széchenyi út 18.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Holding

Elsõ Hazai Vagyonkezelõ Rt., 1115 Budapest, Bartók
Béla út 92–94., cégjegyzékszáma: 01 10 041192.

A Nógrád Megyei Bíróság
5.Fpk.12-07-000228/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 17. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) T2-MARKET Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2660 Ba-
lassagyarmat, Csokonai u. 58.; cégjegyzékszáma: 12 09
004445; adószáma: 13308724-2-12) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Holding
Elsõ Hazai Vagyonkezelõ Rt., 1115 Budapest, Bartók
Béla út 92–94., cégjegyzékszáma: 01 10 041192.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-07-000796/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ANDRÁSIK BUSINESS Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság „végelszámolás alatt” (1185 Budapest, Ungvári u. 1.
1. em. 3 .; elõzõ székhelye: 2225 Üllõ, József Attila u. 30.;
fióktelepe: 2225 Üllõ, Pesti út 85.; cégjegyzékszáma: 01
09 882878; adószáma: 12985870-2-43) adós felszámolá-
sát fõeljárásként elrendelte.

Jogelõd(ök):
ANDRÁSIK Irodatechnika Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szol-

gáltató Zrt., 1055 Budapest, Stollár Béla u. 3/A V/1., cég-
jegyzékszáma: 01 10 043170.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-07-001258/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 10. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) KATALEX Fénytechnikai, -Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (2315 Sziget-
halom, Rákóczi u. 48.; cégjegyzékszáma: 13 06 024648;
adószáma: 28406062-2-13) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 33/A I/1., cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

A Pest Megyei Bíróság
12.Fpk.13-07-001374/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) T’ ESCOT Biztonságtechnikai Szol-
gáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (2235
Mende, Honvéd utca 60.; cégjegyzékszáma: 13 06

038626; adószáma: 20787385-2-13) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyon-
értékelõ Zrt., 1091 Budapest, Üllõi út 51., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 041596.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-07-001332/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „KÁ-KÓ KÁRPITOS” Kereskedel-
mi, Szolgáltató és Fuvarozó Betéti Társaság (2000
Szentendre, Acél u. 12.; cégjegyzékszáma: 13 06 040671;
adószáma: 21007686-2-13) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

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 Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-07-001123/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 21. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ARZENÁL-LELKO-BAU
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (2200
Monor, Kisfaludy utca 90.; fióktelepe: 2766 Tápiószele,
Blaskovich tere 1.; cégjegyzékszáma: 13 06 043687; adó-
száma: 21182549-2-13) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Vál-
ságmenedzser és Felszámoló Zrt., 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10 043681.

A Pest Megyei Bíróság
12.Fpk.13-07-001137/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 2. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) HARASZ-TEAM Szolgáltató és Ta-
nácsadó Betéti Társaság (2750 Nagykõrös, Október 23-a
tér 4/A; cégjegyzékszáma: 13 06 044964; adószáma:
21403611-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szol-
gáltató Zrt., 1055 Budapest, Stollár Béla u. 3/A V/1., cég-
jegyzékszáma: 01 10 043170.

A Pest Megyei Bíróság
12.Fpk.13-07-001146/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 27. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) VÁLI Autóhûtõ Javító, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (2316 Tököl,
Kolozsvári utca 38/B. Fióktelepe: 1139 Budapest,
Fáy u. 16.; cégjegyzékszáma: 13 06 045326; adószáma:
21425381-2-13) 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
12.Fpk.13-07-001314/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Vad-Family Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (2330 Dunaharaszti, Magyar
utca 69.; cégjegyzékszáma: 13 06 049719; adószáma:
21845954-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dual-Perfekt Gazda-
sági Tanácsadó Kft., 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4–6.
II. em. 2., cégjegyzékszáma: 01 09 717900.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-07-001323/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Éti-csiga és Társa Vendéglátóipari
Betéti Társaság (2191 Bag, Csintovány 0172/3. hrsz.; cég-
jegyzékszáma: 13 06 049957; adószáma: 21859098-2-13)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

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 Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-001131/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 8. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Danka és Danka Fûtéstechnikai
Betéti Társaság (2030 Érd, Munkácsy M. utca 22.; cég-
jegyzékszáma: 13 06 052567; adószáma: 21983405-2-13)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-
kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Pest Megyei Bíróság
12.Fpk.13-07-001059/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 9. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) DARADUS Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (2030 Érd, Feketesas utca 1.
A ép.; cégjegyzékszáma: 13 06 053810; adószáma:
22140245-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Cél Gazdasági Kft.,
1095 Budapest, Soroksári út 138., cégjegyzékszáma: 01
09 705817.

A Pest Megyei Bíróság
5.Fpk.13-06-002099/26. 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) AXOR-COOP Kereskedelmi
és Vendéglátó KFT. (2721 Pilis, Erzsébet út 1.; cégjegy-
zékszáma: 13 09 066772; adószáma: 10833485-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

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
2.Fpk.13-07-001334/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 29. napján jogerõre
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emelkedett végzésével a(z) OLYMPTECHNIK-SER-
VICE Szerviz és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság (2030 Érd, Emma u. 1/A; cégjegyzékszáma:
13 09 075551; adószáma: 12266245-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési-Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11. mfszt. 7., cégjegyzékszáma: 01 10
041640.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-07-001277/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 9. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ÖKO Tojás Mezõgazdasági és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2100 Gödöllõ,
Egyetem tér 7.; cégjegyzékszáma: 13 09 080098; adószá-
ma: 12379567-2-13) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyon-
kezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 15 09 065077.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-07-001045/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 10. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) EMPOWER Szolgáltató Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság, elõzõ elnevezése: ENIGMA
2003 Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2000
Szentendre, Kálvária u. 38.; cégjegyzékszáma: 13 09
088628; adószáma: 12688872-2-13) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

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 Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-000301/14. 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) KERKER Hungária Agrár

Kereskedõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (2700 Cegléd, Mizsei út 36.; cégjegyzékszáma: 13 09
090601; adószáma: 12809277-2-13) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Jogelõd(ök):
KERKER Hungária Agrár Kereskedõ és Szolgáltató

Szövetkezet
A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Vál-

ságmenedzser és Felszámoló Zrt., 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10 043681.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-07-000756/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 18. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) BIA-INVEST Ipari, Kereskedel-
mi és Szolgáltató Kft. (2030 Érd, Iparos út 55.; cégjegy-
zékszáma: 13 09 091324; adószáma: 12847525-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyon-
kezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 15 09 065077.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-07-000873/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) TECHNO-CREDIT Építõipari és
Pénzügyi Tanácsadói Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2045 Törökbálint, Dózsa György utca 34.; cégjegyzék-
száma: 13 09 093077; adószáma: 12953981-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyon-
kezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 15 09 065077.

A Pest Megyei Bíróság
12.Fpk.13-07-000748/8. 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) Fény-Reklám Médiaszolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2030 Érd, Szent Ist-
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ván út 40.; cégjegyzékszáma: 13 09 094278; adószáma:
13015420-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

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
2.Fpk.13-07-001124/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 25. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) FELD-BAU 2003 Építõipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (2194 Tura, Nyár utca 2.; cégjegyzékszáma: 13 09
094311; adószáma: 13018021-2-13) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Vál-
ságmenedzser és Felszámoló Zrt., 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10 043681.

A Pest Megyei Bíróság
5.Fpk.13-07-001319/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 17. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) DIVINA MODEM Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2040
Budaörs, Napsugár sétány 2. IX. em. 54.; cégjegyzékszá-
ma: 13 09 096178; adószáma: 12029712-2-13) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dual-Perfekt Gazda-
sági Tanácsadó Kft., 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4–6.
II. em. 2., cégjegyzékszáma: 01 09 717900.

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-07-000473/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 10. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) AUTÓ KOVÁCS HÁZ 2004.
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2030 Érd,
Bagoly utca 143.; cégjegyzékszáma: 13 09 100603; adó-
száma: 12510520-2-13) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
WOOD IMPEX HUNGARY Kereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2643 Diósjenõ, 0102/2. hrsz.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szol-

gáltató Zrt., 1055 Budapest, Stollár Béla u. 3/A V/1., cég-
jegyzékszáma: 01 10 043170.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-000255/11. 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) ADEPT-TEAM Építõipari
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2119 Pécel, Újtelep
utca 7.; cégjegyzékszáma: 13 09 104606; adószáma:
13557258-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-
kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-06-002031/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 1. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Y-PROJEKT Ingatlanforgalmazó
és Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság (2142
Nagytarcsa, Gesztenye sor 3.; elõzõ székhelye: 1113 Bu-
dapest, Tutaj u. 1/A; cégjegyzékszáma: 13 09 106406;
adószáma: 13379199-2-13) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BUDAPEST
INVESTMENT Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt.,
1037 Budapest, Seregély u. 17., cégjegyzékszáma: 01 10
041755.

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-07-000279/5. 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) KÕSZEGI-FOOD Vendég-
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látó és Kereskedelmi Betéti Társaság (7400 Kaposvár,
Galimberti utca 5.; cégjegyzékszáma: 14 06 304010; adó-
száma: 25262595-2-14) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SCUDERIA ANDREA di BELLA Kereskedelmi és

Szolgáltató Betéti Társaság
Molnár és Kõszegi Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7400 Kaposvár, Léva u. 26.
A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Vál-

ságmenedzser és Felszámoló Részvénytársaság, 1145
Budapest, Uzsoki u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10
043681.

A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-07-000277/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) DK ’99 Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság (7400 Kaposvár, Szigetvári utca 79.; cég-
jegyzékszáma: 14 06 305464; adószáma: 20538765-2-14)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8900 Zalaegerszeg, Gébárti út 124.
7400 Kaposvár, Gyár utca 64.
7400 Kaposvár, Hegyalja utca 22.
Nem bejegyzett székhelye(i):
7400 Kaposvár (Sántos), Pécsi u. Pf. 56.
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT ( O)-ROLL

Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41., cég-
jegyzékszáma: 01 09 681843.

A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-07-000244/5. 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) LIEBING-Lakierzentrum
Autójavító Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(8731 Hollád, Felszabadulás utca 19.; cégjegyzékszáma:
14 06 305526; adószáma: 20758310-2-14) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
LIEBING-Lakierzentrum Autójavító Betéti Társaság

A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-07-000319/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 12. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „Szentponszent” Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság „f. a.” (7400 Kaposvár,
Szondi utca 26. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 14 06 305633;
adószáma: 20905488-2-14) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„Miklóska Csárdája” Vendéglátó Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7472 Sántos, Fõ utca 85.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES

Vagyonkezelõ és Felszámoló Rt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-07-000265/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 26. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) HÁZ 2001 Építõipari Betéti
Társaság „végelszámolás alatt” (7400 Kaposvár, Kinizsi
lakótelep 24. 2. em. 7.; cégjegyzékszáma: 14 06 306122;
adószáma: 21136067-2-14) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
HÁZ 2001 Építõipari Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi

Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Ka-
zal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929.

A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-07-000255/7. 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) SIÓ-ÉP-TEK Kivitelezõ és
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
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(8654 Ságvár, Ady Endre utca 20.; cégjegyzékszáma:
14 06 306770; adószáma: 21585368-2-14) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SIÓ-ÉP-TEK Kivitelez õ és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-

kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-07-000088/22. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 25. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Huberth Kereskedelmi Ven-
déglátó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(7431 Juta, Kossuth L. utca 3.; cégjegyzékszáma: 14 09
304793; adószáma: 12746981-2-14) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„GALAXY INTERNATIONAL” Kereskedelmi és

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Portfólió Befektetési

és Vállalkozási Kft., 7400 Kaposvár, Virág u. 21., cég-
jegyzékszáma: 14 09 000928. (A helyi kirendeltség címe:
7400 Kaposvár, Virág u. 21.)

A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-07-000217/12. 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) Helikon-Color Kereske-
delmi és Logisztikai Korlátolt Felelõsségû Társaság
„felszámolás alatt” (8710 Balatonszentgyörgy, Mise
utca 2.; cégjegyzékszáma: 14 09 304896; adószáma:
12800182-2-14) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Helikon-Color Kereskedelmi és Logisztikai Korlátolt

Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-

moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
körút 40. II/16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-07-000288/5. 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) „PREC-ÍZ” Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszá-
molás alatt” (8660 Tab, József A. utca 4/A; cégjegyzék-
száma: 14 09 305289; adószáma: 12983988-2-14) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„PREC-ÍZ” KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ

KORLÁTOLT FELELÕSSÉGÛ TÁRSASÁG
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES

Vagyonkezelõ és Felszámoló Rt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-07-000326/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 26. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) TÉGLA 2006 Építõipari és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (8655
Som, Táncsics Mihály köz 4.; cégjegyzékszáma: 14 09
305930; adószáma: 13281117-2-14) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
TRI-BETON Építõipari és Kereskedelmi Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8600 Siófok, Kossuth Lajos utca 71.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCURS Mana-

ger Befektetõ és Tanácsadó Kft., 8800 Nagykanizsa, Ady
E. u. 4., cégjegyzékszáma: 20 09 063623.

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-07-000043/16. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. május 3. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ROBOTKA és Társa Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8676
Karád, Erzsébet utca 1.; cégjegyzékszáma: 14 09 306491;
adószáma: 10580503-2-14) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
VÁTYI és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7944 Szentlõrinc, Gyöngyvirág u. 12.
6400 Kiskunhalas, Felsõszállás Puszta 689/6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. emelet, cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001070/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „Kelet-Frukt” Zöldség, Gyümölcs,
Kereskedelmi és Termelõ Szövetkezet (4400 Nyíregy-
háza, Váci Mihály u. 41.; cégjegyzékszáma: 15 02
050570; adószáma: 12994696-2-15) adós fizetésképtelen-
ségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszak-
értõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedel-
mi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em., cég-
jegyzékszáma: 15 09 060370.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001026/4. 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) „EAST REKLÁM” Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (4600 Kisvárda, Kodály Z. u. 11.; cégjegyzékszá-
ma: 15 06 087106; adószáma: 20545400-2-15) adós fize-
tésképtelenségét megállapította és a felszámolását elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
„EAST REKLÁM” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADÓAKTUÁL

Könyv- és Adószakértõi, valamint Kereskedelmi Kft.,
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20., 4401 Pf. 69., cég-
jegyzékszáma: 15 09 060631.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
8.Fpk.15-07-000980/4. 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) MIHOAS Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Körte u. 3.
I. em. 2.; cégjegyzékszáma: 15 06 089321; adószáma:
21160862-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszak-
értõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedel-
mi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em., cég-
jegyzékszáma: 15 09 060370.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-000089/17. 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) „Nyír-Apolló” Vendéglátó-
ipari és Kereskedelmi Betéti Társaság (4400 Nyíregy-
háza, Munkás u. 11.; cégjegyzékszáma: 15 06 089816;
adószáma: 21381944-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„Nyír-Apolló” Vendéglátóipari és Kereskedelmi és Be-

téti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER

Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Rt., 1141 Budapest,
Lipótvár 27., cégjegyzékszáma: 01 10 042636. (A helyi ki-
rendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
8.Fpk.15-07-000978/4. 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) SZVETAG Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Csalogány
u. 1/A; cégjegyzékszáma: 15 06 092010; adószáma:
21818716-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL
Felszámoló, Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., 1077 Bu-
dapest, Dohány u. 54., cégjegyzékszáma: 01 09 690835.
(A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai
u. 30.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001023/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 17. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SISI TEX Konfekcióipari és Ke-
reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyír-
egyháza, Malom utca 16.; cégjegyzékszáma: 15 09
065673; adószáma: 11821896 2 15) adós fizetésképtelen-
ségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4553 Apagy, Ady Endre út 40.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADÓAKTUÁL

Könyv- és Adószakértõi, valamint Kereskedelmi Kft.,
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20., 4401 Pf. 69., cég-
jegyzékszáma: 15 09 060631.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
8.Fpk.15-07-001008/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 11. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) GAMMA-VILL TRADE
PLUSSZ Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság (4400 Nyíregyháza, Liszt F. u. 12.; cégjegyzék-
száma: 15 09 067028; adószáma: 12684878-2-15) adós fi-
zetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ADÓAKTUÁL
Könyv- és Adószakértõi, valamint Kereskedelmi Kft.,
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20., 4401 Pf. 69., cég-
jegyzékszáma: 15 09 060631.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
8.Fpk.15-07-000417/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KELET-MIX-2005. Építõipari,

Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (4722 Nyírmeggyes, Béke u. 40.; cégjegyzékszáma:
15 09 069854; adószáma: 13477297-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
BABI ÉS FIA Építõipari, Szolgáltató és Kereskedelmi

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4752 Gyõrtelek, Dankó P. út 43.
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 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
2.Fpk.16-07-000228/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Ormány-Zoll Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(5055 Jászladány, Szent Flórián u. 2.; cégjegyzékszáma:
16 06 006212; adószáma: 20226574-2-16) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Ormány-Zoll Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: FISKÁLIS Gazdasá-

gi és Pénzügyi Szolgáltató Kft., 1027 Budapest, Varsányi
Irén u. 38. fszt. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 689092.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
2.Fpk.16-07-000264/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 10. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SUKI-TEL Telefonhálózat Építõ
Betéti Társaság (5055 Jászladány, Ond vezér utca 2.; cég-
jegyzékszáma: 16 06 009799; adószáma: 22269816-2-16)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001.
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
2.Fpk.16-07-000260/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 11. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) KARITASZOLG 991 Termelõ és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5000 Szol-
nok, Fácán u. 4.; cégjegyzékszáma: 16 09 005059; adószá-
ma: 11506218-2-16) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Jogelõd(ök):
KARITASZOLG Termelõ és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding

Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
2.Fpk.16-07-000210/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 9. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ARICTON Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság (5200 Törökszentmiklós, Arany
János utca 33.; cégjegyzékszáma: 16 09 007565; adószá-
ma: 13096928-2-16) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1162 Budapest, Budapesti út 122.
5000 Szolnok, Aranyi Sándor u. 22. fszt. 3.
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 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
2.Fpk.16-07-000274/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 10. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) REKONSTRUKCIÓ 2005 Építõ-
ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõssé-
gû Társaság (5000 Szolnok, Barátság út 35.; cégjegyzék-
száma: 16 09 008516; adószáma: 13594086-2-16) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságke-
zelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., cégjegy-
zékszáma: 01 09 666223.

A Tolna Megyei Bíróság
9.Fpk.17-07-000117/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 21. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „Rom West M.T.” Kereske-
delmi Betéti Társaság (7061 Belecska, Fõ u. 12.; cég-
jegyzékszáma: 17 06 004695; adószáma: 20728966-2-17)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolá-
sát elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénz-
ügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
u. 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-07-000015/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 21. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „Morvai Trans” Szállítmá-
nyozó, Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság (9700 Szombathely, Pázmány Péter krt. 4.; cég-
jegyzékszáma: 18 06 101369; adószáma: 26849795-2-18)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolá-
sát elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„MORVAI” Teherfuvarozási és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
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.18-06-000161/17. 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) LMM-BAU Építõipari és
Kereskedelmi Betéti Társaság (9700 Szombathely, Kör-
mendi út 5.; cégjegyzékszáma: 18 06 105795; adószáma:
22255246-2-18) 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.
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A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-07-000057/9. 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) ATEMO-ALPIN Építõipari Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (9730 Kõszeg, Hermina
utca 31.; cégjegyzékszáma: 18 09 106238; adószáma:
13442257-2-18) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Rt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-07-000195/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 16. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „Bakonyalja” Mezõgazdasági
Szövetkezet (8571 Bakonykoppány, Zrínyi u. l.; cégjegy-
zékszáma: 19 02 000402; adószáma: 10074307-2-19) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„BAKONYALJA” Mezõgazdasági Termelõszövet-

kezet
Jogelõd(ök):
Bakonygyöngye Mezõgazdasági Termelõszövetkezet

Bakonyszücs
A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyon-

értékelõ Rt., 1091 Budapest, Üllõi út 51., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 041596.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-06-000452/17. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. január 24. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) MERLIN-MHS Export-Import Ke-
reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (8200
Veszprém, Kistó utca 8.; cégjegyzékszáma: 19 09 508900;
adószáma: 13361226-2-19) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„MHS” Export-Import Kereskedelmi Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Újház sor 38.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PARA Gazdasági
Tanácsadó Kft., 1138 Budapest, Népfürdõ u. 7., cégjegy-
zékszáma: 01 09 710659.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-07-000275/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 16. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) BAKONY Mûvek Vagyonkezelõ
Ipari Holding Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
(8200 Veszprém, Csererdõ hrsz. 1963/16.; cégjegyzék-
száma: 19 10 500048; adószáma: 11322373-2-19) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
BAKONY MÛVEK Autóalkatrész-gyártó Részvény-

társaság
BAKONY Autóalkatrész Gyártó Részvénytársaság
BAKONY Mûvek Autóalkatrész-gyártó Részvénytár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
8201 Veszprém, Csererdõ
Jogelõd(ök):
„Bakony” Fém- és Elektromoskészülék Mûvek
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-

moló és Gazdasági Tanácsadó Kft., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II/16., cégjegyzékszáma: 01 09 709120.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020180/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 13. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) GÖCSEJ ÉPÍTÕ Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8900 Za-
laegerszeg, Landorhegyi utca 32. VII. em. 43.; cégjegy-
zékszáma: 20 09 067224; adószáma: 13355355-2-20) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
GÖCSEJ FENSTERN Nyílászáró Gyártó Kereskedelmi

és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1091 Budapest, Üllõi út 53. 3. em. 27/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: CERES Gazdasági

Tanácsadó és Felszámoló Kft., 7400 Kaposvár, Arany J.
tér 5., cégjegyzékszáma: 14 09 306648.
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A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020269/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 12. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „KISKUN-KONZERV” Élelmi-
szeripari, Termelõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (8900
Zalaegerszeg, Ady Endre u. 4. 2. em. 5.; cégjegyzékszáma:
20 09 067500; adószáma: 11370053-2-20) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„SZIGMA PACK” Élelmiszeripari, Termelõ, Kereske-

delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
„KISKUN-KONZERV” Élelmiszeripari, Termelõ, Ke-

reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6100 Kiskunfélegyháza, Wesselényi u. 1.
6500 Baja, Malomrév u. 9.
6765 Csengele, Tanya 498.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS

Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

CÉGHIRDETMÉNYEK

Felhívás vagyon értékesítésére

A PECUNIAAGORA Kereskedelmi Szolgáltató és Ta-
nácsadó Zrt. (Cg.: [20 10 040179]; 8900 Zalaegerszeg,
Békeligeti u. 1.) mint a BODY-GUARD Humán Testõr
és Magánnyomozói Kft. „f. a.” (Cg.: [20 09 065334];
8800 Nagykanizsa, Alkotmány út 195.; adószáma:
[12818433-2-20]) Zala Megyei Bíróság Fpk.
20-05-020188/4. számú végzésével kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló társaság
tulajdonát képezõ 9 200 000 Ft névértékû, behajthatóság
szempontjából bizonytalan megítélésû követelést.

Irányár: 9 200 000 Ft (kilencmillió-kettõszázezer forint).
Bánatpénz: 500 000 Ft (ötszázezer forint).
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, pontos

címét, a beígért vételárat. A pályázathoz mellékelni kell,
ha a pályázó vállalkozó, a vállalkozói igazolvány másola-
tát, gazdasági társaságnál 30 napnál nem régebbi cégkivo-
natot, illetve másolatát, minden esetben a pályázó adószá-
mát, statisztikai és pénzforgalmi jelzõszámát, valamint a
bánatpénz befizetését (utalását) bizonyító banki igazolást

és a pályázatban megjelölt (beígért) bruttó vételár és a bá-
natpénz különbözetére vonatkozó banki fedezetigazolást.

A pályázatban való részvétel feltétele a bánatpénz befi-
zetése legkésõbb a pályázat benyújtásának idõpontjáig, a
felszámoló által az érdeklõdõknek megadott bankszámlá-
ra. A bánatpénz befizetését bizonyító banki bizonylat má-
solatát és a bánatpénz számlára történt beérkezésére vonat-
kozó banki igazolást a pályázathoz mellékelni kell.

A vételárba a hitelezõi követelések beszámítására nincs
lehetõség, ezt a felszámoló kizárja.

A pályázatokat legkésõbb – az ajánlott vételár és a fizeté-
si mód megjelölésével – a Cégközlönyben való megjele-
néstõl (2007. november 8.) számított 15. napon, délelõtt
10 óráig kérjük írásban, személyesen, vagy postai úton be-
nyújtani a felszámoló irodájába: PECUNIAAGORA Keres-
kedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Zrt., 8900 Zalaegerszeg,
Békeligeti u. 1. (postacím: 8901 Zalaegerszeg, Pf. 19).

A zárt borítékra kérjük ráírni: „BODY-GUARD Kft. f. a.
Pályázat”.

A pályázatok bontása és elbírálása a benyújtási határidõ
lejárta után számított 15 munkanapon belül megtörténik.

A felszámoló értesíti az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy a tövény szerinti elõvásárlási jogukkal csak a pályá-
zat keretén és feltételein belül élhetnek.

A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányá-
ban – eredménytelennek nyilváníthatja és új pályázatot ír-
hat elõ. Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén aján-
lattevõk között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, melynek
feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a részt-
vevõkkel a felszámoló ismerteti.

Bõvebb felvilágosítás kapható dr. Szabó Ernõ felszá-
molóbiztostól a 06 (92) 510-466, 06 (92) 321-236-os tele-
fonszámokon [telefax: 06 (92) 510-426].

A TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt.
(Cg.: [01 10 045659]; székhely: 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40.; levelezési cím: 7603 Pécs, Pf. 121) a Balaton Ke-
rámiaüzem Kerámiagyártó, Kereskedelmi és Szolgál-
tató Kft. „f. a.” (Cg.: [20 09 063171]; 8360 Keszthely,
Szendrey telep 1.) adós gazdálkodó szervezetnek, a Zala
Megyei Bíróság 2. Fpk. 20-06-020573. számú végzésével
kijelölt felszámolója

nyilvános pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodó szervezet tu-
lajdonát képezõ

– kerámiaöntõ mintákat, kerámiagyártásnál használa-
tos gépeket.

Irányár: 15 000 000 Ft + áfa.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos aján-

latokat kér benyújtani, melyeket a TM-LINE Zrt., 7621
Pécs, Felsõmalom u. 25., illetve 7603 Pécs, Pf. 121 címek-
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re vár „Balaton Kerámiaüzem Kft. f. a. vételi ajánlat” meg-
jelöléssel, kettõs, zárt borítékban, személyesen, vagy pos-
tai úton eljuttatni.

A pályázaton való részvétel feltétele az irányár
5%-ának, bánatpénzként történõ befizetése a felszámoló
Raiffeiesen Bank Rt.-nél vezetett 12072507-00370600-
00100009 számú bankszámlájára, legkésõbb a pályázat
benyújtásának határidejéig és ennek igazolása a pályázati
anyagban. (A közlemény rovatban kérjük feltüntetni:
Balaton Kerámiaüzem Kft. „f. a.” bánatpénz.)

Az ajánlatoknak tartalmaznia kell: a pályázó nevét,
székhelyét, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult
vezetõ tisztségviselõ(k) aláírási címpéldányát, a megaján-
lott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatko-
zatot arról, hogy az ajánlattevõ 60 napos ajánlati kötöttsé-
get vállal, a vételár fedezetének igazolását.

További információ a felszámoló szervezet munkatár-
sától, dr. Horváth Szilárd felszámolóbiztostól a 06 (30)
660-1662, valamint a 06 (72) 520-627-es telefonszámokon
kapható. A részletes pályázati feltételeket és a vagyontár-
gyak leírását tartalmazó feltételfüzet a felszámoló szerve-
zet budapesti és pécsi irodájában megtekinthetõ, és
5000 Ft bruttó áron megvásárolható.

Az ajánlatok benyújtásának idõpontja: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2007. no-
vember 8.) számított 15. napot követõ elsõ munkanap
12 óra. A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok
átvételérõl elismervényt állít ki.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõen
15 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A be-
nyújtási határidõt követõ 30 napon belül a felszámoló az
ajánlatokat értékeli. Megfelelõ, azonos értékû pályázatok
esetén a felszámoló értékesítési versenytárgyalást tart,
melynek idejérõl, helyérõl, szabályairól és a befizetendõ
bánatpénz összegérõl a felszámoló az ajánlattevõket írás-
ban értesíti. Azonos értékû ajánlatnak minõsül, ha a meg-
adott vételárak közötti eltérés 10%-nál nem nagyobb.

A felszámoló a beszámítás lehetõségét az 1991. évi
IL. tv. 49. § (4) bekezdése alapján kizárja.

Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyért a felszámoló kel-
lékszavatosságot nem vállal, azt a pályázó megtekintett és
megvizsgált állapotban veszi meg. A meghirdetésre került
vagyontárgy megtekintésére a felszámolóval elõre egyezte-
tett idõpontban kerülhet sor.

A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányá-
ban – eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot ír-
hat ki.

A felszámoló értesíti az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy elõvásárlási jogukat ezen nyilvános pályázaton (nyil-
vános értékesítésen) gyakorolhatják.

A TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt.
(Cg.: [01 10 045659]; székhely: 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40.; levelezési cím: 7603 Pécs, Pf. 121) a Kiss és

Társa Vendéglátó és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.:
[02 09 067152]; 7628 Pécs, Kozári Vendégház 0491/2.
hrsz.), Baranya Megyei Bíróság 7. Fpk. 02-05-000294/12.
számú végzésével kijelölt felszámolója nyilvános

pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodó szervezet tu-
lajdonát képezõ

– pécsi, 0559/1/A/2. hrsz. alatt nyilvántartott, 40 m2

alapterületû, „lakás” megnevezésû, 1/1 tulajdoni arányú
ingatlant,

– pécsi, 0559/1/A/3. hrsz. alatt nyilvántartott, 129 m2

alapterületû, „lakás” megnevezésû, 1/1 tulajdoni arányú
ingatlant,

– pécsi, 0559/1/A/4. hrsz. alatt nyilvántartott, 35 m2

alapterületû, „lakás” megnevezésû, 1/1 tulajdoni arányú
ingatlant.

A fenti ingatlanok a társasházi különlapon a közös tulaj-
donon 204/508 tulajdoni arányban vannak bejegyezve.

Irányár: 37 000 000 Ft + áfa.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos aján-

latokat kér benyújtani, melyeket a TM-LINE Zrt., 7621
Pécs, Felsõmalom u. 25., illetve 7603 Pécs, Pf. 121 címek-
re vár, „Kiss és Társa Vendéglátó Kft. f. a. vételi ajánlat”
megjelöléssel, kettõs, zárt borítékban, személyesen, vagy
postai úton eljuttatni.

A pályázaton való részvétel feltétele az irányár
10%-ának megfelelõ összeg bánatpénzként történõ befize-
tése a felszámoló Raiffeisen Bank Rt.-nél vezetett
12072507-00370600-00100009 számú bankszámlájára,
legkésõbb a pályázat benyújtásának határidejéig és ennek
igazolása a pályázati anyagban (A közlemény rovatban
kérjük feltüntetni: Kiss és Társa Kft. „f. a.” bánatpénz.)

Az ajánlatoknak tartalmaznia kell: a pályázó nevét,
székhelyét, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogo-
sult vezetõ tisztségviselõ(k) aláírási címpéldányát, a
megajánlott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltétele-
ket, nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevõ 60 napos
ajánlati kötöttséget vállal.

További információ dr. Horváth Szilárd felszámolóbiz-
tostól a 06 (30) 263-9023, valamint a 06 (72) 520-627-es
telefonszámokon kapható. A részletes pályázati feltétele-
ket és a vagyontárgyak leírását tartalmazó feltételfüzet a
felszámoló szervezet budapesti és pécsi irodájában megte-
kinthetõ és 10 000 Ft bruttó áron megvásárolható.

Az ajánlatok benyújtásának idõpontja: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2007. no-
vember 8.) számított 15. napot követõ elsõ munkanap
12 óra. A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok
átvételérõl elismervényt állít ki.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõen
15 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A be-
nyújtási határidõt követõ 30 napon belül a felszámoló az
ajánlatokat értékeli. Megfelelõ, azonos értékû pályázatok
esetén a felszámoló értékesítési versenytárgyalást tart,
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melynek idejérõl, helyérõl, szabályairól az ajánlattevõket
írásban értesíti. Azonos értékû ajánlatnak minõsül, ha a
megadott vételárak közötti eltérés 10%-nál nem nagyobb.

A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányá-
ban – eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot ír-
hat ki.

A felszámoló értesíti az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy elõvásárlási jogukat ezen nyilvános pályázaton (nyil-
vános értékesítésen) gyakorolhatják.

A RATIS Pénzügyi, Gazdasági és Szolgáltató Kft. (Cg.:
[01 09 668457]; 1054 Budapest, Aulich u. 7.) mint a Fejér
Megyei Bíróság 1. Fpk. 07-06-000094/5. számú végzésé-
vel kijelölt EASTERN SERVICES Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [07 09 011348]; 8096
Sukoró, Táncsics u. 1.) felszámolója képviseletében el-
járó, Szûcs Zoltán felszámolóbiztos

nyilvános pályázatot

hirdet, az adós gazdálkodó szervezet vagyontárgyainak ér-
tékesítése érdekében.

Az értékesítésre felkínált vagyontárgyak a következõk:
Irodai bútorok, berendezések 384 000 Ft.
A megállapított érték az áfát nem tartalmazza.
A foglaló mértéke a pályázati érték 10%-a.
Pályázati jelentkezés és információgyûjtés
Az ajánlattevõk a RATIS Pénzügyi Gazdasági és Szol-

gáltató Kft., egri fióktelepén (3300 Eger, Klapka Gy.
u. 1/B) 2007. november 12.–november 16-a között, min-
den munkanapon 9–12 óráig szerezhetik be a részletes pá-
lyázati anyagot, és egyidejûleg tájékozódhatnak az értéke-
sítendõ vagyontárgyakkal kapcsolatosan.

A pályázatokat a felszámoló akkor veszi nyilvántartás-
ba, ha a megfelelõ vagyontárgyra elõírt foglaló dokumen-
táltan beérkezett a RATIS Kft. CITIBANK Rt.-nél veze-
tett 10800014-00000006-10628508 számú bankszámlájá-
ra 2007. november 22-én 10 óráig.

A pályázati ajánlatok benyújtásának határideje és helye

A pályázatokat

2007. november 26-án 9 és 10 óra

között lehet benyújtani a RATIS Pénzügyi Gazdasági és
Szolgáltató Kft. egri fióktelepén (3300 Eger, Klapka.
Gy. u. 1/B).

A pályázatok felbontása, bírálata
A pályázatok bírálóbizottság általi zártkörû bontására

közjegyzõ jelenlétében a kiíró fióktelepén kerül sor. A pá-
lyázatokat a bírálóbizottság a bontást követõen értékeli.

Az elõvásárlási jogosultak e jogukat a nyilvános értéke-
sítés keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a vég-

legesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról
nyilatkozatot tesznek. Az elõvásárlási jog gyakorlása ér-
dekében a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét
arra, hogy a jog gyakorlására irányuló szándékukat a pá-
lyázatok benyújtási határidejéig írásban jelentsék be.

Felvilágosítás kapható a következõ telefonszámokon:
410-004, valamint Szûcs Zoltán felszámolóbiztosnál 06
(30) 998-6612.

Pályázni lehet az eszközállomány részeire, vagy egé-
szére.

A pályázaton való részvétel feltételei:
A pályázónak vállalnia kell, hogy ajánlatát a beadási ha-

táridõtõl számított 60 napig fenntartja. A benyújtandó pá-
lyázatnak tartalmaznia kell többek között a pályázó fõbb
adatait, az ajánlott vételárat s a fizetési feltételekre vonat-
kozó nyilatkozatot, dokumentumokat.

A felszámoló beszámítást nem fogad el.
A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy

megfelelõ ajánlatok hiányában az adott vagyontárgyra vo-
natkozó pályázatot részben, vagy egészében eredményte-
lennek nyilvánítsa, és új pályázat kiírásáról döntsön.

A felszámoló a 10%-on belüli, megfelelõ, azonos értékû
ajánlatot tevõk között ártárgyalást tart.

A pályázatok elbírálása során elõnyben részesítjük azon
pályázót, aki az eladásra kínált eszközök egészére tesz
ajánlatot, s vállalja az azonnali fizetést.

Az írásos pályázati ajánlatokat 2 példányban, zárt bo-
rítékban „ESTERN SERVICES Kft. f. a.” 1/2007. jel-
igével a RATIS Kft. egri fióktelep, 3300 Eger, Klapka
Gy. u. 1/B címre kell benyújtani.

Az értékesítési tárgyalás helyszínérõl, idõpontjáról a
pályázókat írásban értesítjük.

A módosított, 1991. évi IL. tv. (csõdtörvény) 49/C. §
(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen az elõvásárlá-
si jogosultak e jogukat ezen idõpontban és helyszínen gya-
korolhatják.

Elõzetes egyeztetés alapján a vagyontárgy helyszíni
megtekintését biztosítjuk.

A City Invest Üzleti Tanácsadó Kft. (cégjegyzék-
szám: [13 09 083631]; 1066 Budapest, Teréz krt. 6.) mint a
SELIN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (cég-
jegyzékszám: [08 09 011244]; 9022 Gyõr, Czuczor Ger-
gely u. 13.; adószáma: [13046806-2-08]) felszámolója, az
1991. évi IL. törvény 49/A. § (1) bekezdés alapján

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja az alábbi követelést:
1. Az értékesítésre kerülõ követelés:
A SELIN Kft. „f. a.”-nak Szabados Szilárddal (9024

Gyõr, Zrínyi u. 14/A) szemben támasztott, kártérítés jogcí-
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mû 9 489 000 Ft és ennek 2005. november 7-tõl járó évi
11%-os kamata és 20 000 Ft perköltség összegû követelés.

A követelés kifejezetten bizonytalanul behajtható köve-
telés, amely értékéért, behajthatóságáért, illetve érvénye-
síthetõségéért a kiíró felelõsséget nem vállal. A kötelezett
személyérõl, vagyoni helyzetérõl a felszámolónak adatai
nincsenek.

2. A értékesítés feltételei:
A fizetés készpénzfizetéssel történhet egy összegben

vagy részletben. A pályázó a pályázat benyújtásával
egyidejûleg 100 000 Ft-ot bánatpénzként köteles a fel-
számolónál letétbe helyezni. A bánatpénz után kamat
nem jár, de kezelési költséget sem számít fel a feszá-
moló. Az eredménytelenül pályázóknak a bánatpénz
visszajár, az elbírálási idõ utáni 8 napon belül.

3. Ajánlatok benyújtása és egyéb feltételek:
Az ajánlatot pályázat útján, írásban kell benyújtani,

ajánlott levélben „Pályázat” megjelöléssel a felszámoló
1066 Budapest, Teréz krt. 6. sz. alatti címére.

A pályázat benyújtásának kezdõ idõpontja a jelen hir-
detménynek a Cégközlönyben való megjelenését (2007.
november 8.) követõ 15. nap, a pályázatok benyújtására
nyitva álló határidõ az e naptól számított 15 napon belüli
idõtartam.

A pályázatnak ezen idõtartam alatt be kell érkeznie.
A felszámoló 400 000 Ft alatti ajánlatot érvénytelennek te-
kint.

A pályázatokat közjegyzõ jelenlétében a felszámoló
által kijelölt bizottság bontja fel és bírálja el, a pályázat
beérkezésére nyitva álló határidõ utolsó napjától számí-
tott 45 napon belül.

Érvénytelen az a pályázat, amely nem írásbeli, vagy be-
számítást tartalmaz, vagy nem készpénzfizetést ígér, vagy
nem határidõben érkezett, illetve a pályázó a bánatpénzt
nem helyezte letétbe határidõben, vagy a pályázat egyéb-
ként nem felel meg a kiírási feltételeknek, illetve nem jelöl
meg konkrét vételárat, vagy az árat más pályázattól teszi
függõvé. Meg kell jelölni a pályázatban a fizetés határide-
jét, és az esetleges biztosítékokat.

Nem természetes személy pályázónak igazolnia kell hi-
telt érdemlõ módon a nyilvántartásba vételét.

A felszámoló a legmagasabb árat kínáló pályázót része-
síti elõnyben.

A felszámoló fenntartja a jogot – megfelelõ pályázat hi-
ányában – a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

Érdeklõdni dr. Kárpáti Péter felszámolóbiztosnál a
342-2371 vagy a 267-8463-as telefonszámon lehet, vagy
személyesen a felszámoló 1066 Budapest, Teréz krt. 6. I.
I/B alatti irodájában, munkaidõben.

A MININVEST Zrt. (Cg.: [01 10 044328]; 4400 Nyír-
egyháza, Bocskai u. 5. I. 109.) mint a SANZON 2005 Bt.

„f. a.” (Cg.: [15 06 090522]; 4400 Nyíregyháza, Õz u. 5.
III. 2.) bíróság által 6. Fpk. 15-06-000332. számon kijelölt
felszámolója

pályázatot

ír ki az alábbi ingóságokra:
111 db különféle sötét, fényáteresztõ, vitrázs függöny-

anyag, összesen: 1463,55 m (ebbõl 53 db 10 m alatti); 1 db
félpárna; 2 db tollpárna, 2 db paplan; 1 db gyermekgarnitú-
ra; 1 db gyermekágynemû-huzat; 12 db mûanyag végzáró;
1590 db fémcsipesz, görgõ, karika; 590 db vitrázscsipesz;
6 db mûanyag karika; 8 db végzáró; 170 db dekorcsipesz;
413 db végfixáló.

Irányár: 508 000 Ft.
Bánatpénz: a megpályázott eszköz irányárának 10%-a,

melyet a SANZON 2005 Bt. „f. a.” pénztárába kell befi-
zetni.

Befizetés helye: MININVEST Zrt., 4400 Nyíregyháza,
Bocskai u. 5. I. 109.

A pályázat benyújtási határideje:

2007. november 23. 12 óra.

A pályázat benyújtásának módja: zárt borítékban, szemé-
lyesen az alábbi helyen, minden munkanapon 9–12 óráig.

Helye: Nyíregyháza, Bocskai u. 5. I. 109. (feladó meg-
jelölése nélkül).

Belsõ boríték felirata: „Pályázat SANZON 2005 Bt.”
További információ: Pál Krisztina felszámolóbiztos,

tel.: 06 (42) 401-876.
Pályázatbontás: közjegyzõnél.
A felszámoló elõnyben részesíti azokat a pályázókat,

akik a meghirdetett eszközökre egyben adják be az ajánla-
tukat.

Az elõvásárlásra jogosultak jogikat a pályázat bontása-
kor gyakorolhatják.

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot nem megfe-
lelõ ajánlatok esetén eredménytelennek nyilvánítsa, a bá-
natpénz 8 napon belül történõ viszafizetése mellett.

A MININVEST Zrt. (Cg.: [01 10 044328]; 4400 Nyír-
egyháza, Bocskai u. 5. I. 109.) mint a HAVACS Kft.
„f. a.” (Cg.: [15 09 063270]; 4400 Nyíregyháza, Rákóczi
u. 18–20.) bíróság által 8. Fpk. 15-03-000409. számon ki-
jelölt felszámolója

pályázatot

ír ki az alábbi ingatlan HAVACS Kft. „f. a.” tulajdonában
levõ tulajdoni hányadra.
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Ingatlanok:
– Nyíregyháza, Víz u. 7–9. sz. alatti ingatlan (hrsz.:

5397., 1849/10 000 rész).
Irányár: 60 000 000 Ft + áfa.
A pályázat során elõnyben részesül, aki a tulajdoni há-

nyadot egyben pályázza meg.
Bánatpénz: a megpályázott tulajdoni hányad irányárá-

nak 10%-a, melyet a HAVACS Kft. „f. a.” bankszámlájára
kell átutalni és a pályázat benyújtásával egyidejûleg a fel-
számolónak igazolni, vagy a cég pénztárába készpénzben
befizetni.

Bankszámlaszám: 12042809-00107230-00100008.

Pályázat benyújtási határideje:

2007. december 3. 12 óra.

Pályázat benyújtásának módja: zárt borítékban, szemé-
lyesen, minden munkanapon 9–12 óráig.

Helye: Nyíregyháza, Bocskai u. 5. I. em. (feladó megje-
lölése nélkül).

Belsõ boríték felirata: „Pályázat HAVACS Kft.”
További információ: Tóth Tamás felszámolóbiztos.
Telefon: 06 (42) 401-876, 06 (30) 215-2328.
Pályázatbontás: közjegyzõnél.
Az elõvásárlásra jogosultak jogaikat a pályázat bontása-

kor gyakorolhatják.
A kiíró fenntja a jogot, hogy a pályázatot nem megfelelõ

ajánlatok esetén eredménytelennek nyilvánítsa, a bánat-
pénz 8 napon belül történõ viszafizetése mellett.

Az EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft. (Cg.:
[01 09 269955]; 1042 Budapest, Árpád út 57–59. I. 8.)
mint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság 8. Fpk.
05-07/000142/5. számú végzésben kijelölt BM-KER
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (Cg.: [05 09 008228]; 3811 Alsóvadász, Fõ
u. 116.; adószáma: [12460573-2-05]) felszámolója

nyilvános pályázat

kiírása útján kívánja értékesíteni a felszámolás alatt álló
társaság tulajdonát képezõ alábbi vagyontárgyakat:

1. Forgókéses kemence 500 000 Ft.
2. Bosch II-33XE telefonközpont 500 000 Ft.
3. Xerox plakátnyomó 200 000 Ft.
A meghirdetett becsérték általános forgalmi adót nem

tartalmaz. Az eladóval szembeni hitelezõi követelések vé-
telárba történõ beszámítására nincs lehetõség. A felszá-
moló a vagyontárgyhoz kapcsolódóan kellékszavatossá-
got nem vállal. A pályázat kiírója fenntartja magának a jo-
got, hogy az egyes vagyontárgyakra nézve a pályázati ki-

írást részben visszavonja. A több ajánlati tételt tartalmazó
pályázat elõnyt élvez.

Pályázatokat a felszámoló postacímére (1396 Budapest
62, Pf. 464), vagy személyesen az EXEREM Kft., 1042
Budapest, Árpád út 57–59. I. 8. sz. alatti irodájában kell be-
nyújtani a Cégközlönyben való közzétételtõl (2007. novem-
ber 8.) számított 15. nap 12 óráig. A pályázati borítékra kér-
jük ráírni: „BM-KER Kft. PÁLYÁZAT” jeligét. A pályázat
bontására a pályázati határidõ lejáratát követõ 15 napon be-
lül közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A pályázat elbírálása
és a pályázók értesítése a pályázat bontását követõ 15 napon
belül történik meg.

A pályázaton az vehet részt:
– aki a „BM-KER Kft. PÁLYÁZAT bánatpénz” köz-

leménnyel a becsérték 10%-ának megfelelõ bánatpénzt a
felszámoló 10800014-60000006-10175082 számú Citi-
bank Rt.-nél vezetett számlára, a banki átutalási napokat is
figyelembe véve befizette úgy, hogy az legkésõbb a pályá-
zati határidõ lejártakor minden kétséget kizáróan igazolva
legyen, vagy személyesen a társaság házipénztárába, a fel-
számoló irodájában (1042 Budapest, Árpád út 57–59.
I. emelet) a pályázati határidõ lejártáig befizet;

– aki legalább 60 napi ajánlati kötöttséget vállal;
– aki a kialakult vételár megfizetésére 8 banki napon

belüli teljesítést vállal.
Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az ajánlat-

tevõk között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, amelynek
feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a részt-
vevõkkel a felszámoló ismerteti. A pályázattal kapcsolat-
ban további információk szerezhetõk Tóth István felszá-
molóbiztostól a 06 (20) 377-1916-os telefonszámon.

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályá-
zatot, ártárgyalást, annak sikertelensége, vagy a felszámo-
lás folyamatainak változásának tükrében, megfelelõ aján-
lat hiányában, bármelyik szakaszában a teljes vagy az
egyes vagyontárgyak tekintetében eredménytelennek nyil-
vánítsa és lezárja. Ezen jogcímen sem az eladóval, sem a
pályázatot kiíró felszámolóval szemben semmilyen jogcí-
men igény nem érvényesíthetõ.

Az EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft. (Cg.:
[01 09 269955]; 1042 Budapest, Árpád út 57–59. I. 8.)
mint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság 5. Fpk.
05-07/000146/7. számú végzésben kijelölt felszámoló, a
BENTIR Feldolgozóipari, Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg.: [05 09 003498];
3811 Alsóvadász, Fõ u. 116.; adószáma:
[11075291-2-05]) képviseletében

nyilvános pályázat

kiírása útján kívánja értékesíteni a felszámolás alatt álló
társaság tulajdonát képezõ alábbi vagyontárgyakat:
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1. MATADOR kemence 1 000 000 Ft.
2. Intenzív dagasztó 2 000 000 Ft.
3. Kelesztõkamra 1 000 000 Ft.
4. Dagasztócsésze (4 db) 1 000 000 Ft.
A meghirdetett becsérték általános forgalmi adót nem

tartalmaz. Az eladóval szembeni hitelezõi követelések vé-
telárba történõ beszámítására nincs lehetõség. A felszá-
moló a vagyontárgyhoz kapcsolódóan kellékszavatossá-
got nem vállal. A pályázat kiírója fenntartja magának a jo-
got, hogy az egyes vagyontárgyakra nézve a pályázati ki-
írást részben visszavonja. A több ajánlati tételt tartalmazó
pályázat elõnyt élvez.

A pályázatokat a felszámoló postacímére (1396 Buda-
pest 62, Pf. 464), vagy személyesen az EXEREM Kft.,
1042 Budapest, Árpád út 57–59. I. 8. sz. alatti irodájában
kell benyújtani a Cégközlönyben való közzétételtõl (2007.
november 8.) számított 15. nap 12 óráig. A pályázati borí-
tékra kérjük ráírni: „BENTIR Kft. PÁLYÁZAT” jeligét.
A pályázat bontására a pályázati határidõ lejáratát követõ
15 napon belül közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A pályá-
zat elbírálása és a pályázók értesítése a pályázat bontását
követõ 15 napon belül történik meg.

A pályázaton az vehet részt:
– aki a „BENTIR Kft. PÁLYÁZAT bánatpénz” közle-

ménnyel a becsérték 10%-ának megfelelõ bánatpénzt a
felszámoló 10800014-60000006-10175082 számú Citi-
bank Rt.-nél vezetett számlára, a banki átutalási napokat is
figyelembe véve befizette úgy, hogy az legkésõbb a pályá-
zati határidõ lejártakor minden kétséget kizáróan igazolva
legyen, vagy személyesen a társaság házipénztárába, a fel-
számoló irodájában (1042 Budapest, Árpád út 57–59.
I. emelet) a pályázati határidõ lejártáig befizet;

– aki legalább 60 napi ajánlati kötöttséget vállal;
– aki a kialakult vételár megfizetésére 8 banki napon

belüli teljesítést vállal.
Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az ajánlat-

tevõk között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, amelynek
feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a részt-
vevõkkel a felszámoló ismerteti. A pályázattal kapcsolat-
ban további információk szerezhetõk Tóth István felszá-
molóbiztostól a 06 (20) 377-1916-os telefonszámon.

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályá-
zatot, ártárgyalást, annak sikertelensége, vagy a felszámo-
lás folyamatainak változásának tükrében, megfelelõ aján-
lat hiányában, bármelyik szakaszában a teljes vagy az
egyes vagyontárgyak tekintetében eredménytelennek nyil-
vánítsa és lezárja. Ezen jogcímen sem az eladóval, sem a
pályázatot kiíró felszámolóval szemben semmilyen jogcí-
men igény nem érvényesíthetõ.

A KURÁTOR-FELSZÁMOLÓ Szolgáltató Kft. (Cg.:
[01 09 726061]; székhelye: 1035 Budapest, Kórház
u. 29. I. 3.; régi címe: 1033 Budapest, Polgár u. 8–10.;

fióktelepe: 6000 Kecskemét, Szövetség tér 1.) mint a
MENTHA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.”
(Cg.: [03 09 112133]; 6070 Izsák, Arany J. u. 7.; adó-
szám: [10448955-2-03]) – Bács-Kiskun Megyei Bíró-
ság Fpk. 000423/2005/5. számú végzésével – kijelölt
felszámolója (felszámolóbiztos: Katona József)

nyilvános árverés

útján értékesíti az adós cég tulajdonát képezõ részvénye-
ket. A 600 000 USD névértékû részvénycsomag a Trenton
Finances, Inc. 2200 B Douglas Blvd., Suite 100, Roseville,
California 95661 társaság tulajdonosi jogosultságát teste-
síti meg.

Kikiáltási ár: 5 000 000 Ft.
Az árverés helyszíne: a felszámoló irodája, 6000 Kecs-

kemét, Szövetség tér 1. II. 14.

Az árverés idõpontja:

2007. november 27-én 8 óra 30 perc.

Az árverésen részt vehet, aki a kikiáltási ár 5%-át vétel-
árba beszámító bánatpénzként legkésõbb 2007. november
23-ig beérkezõen, az adós cég Kereskedelmi és Hitel-
bank Rt. kecskeméti fiókjánál vezetett 10402506-
25012015-00000000 számú bankszámlájára igazoltan be-
fizeti.

A jogosultak a törvényben meghatározott elõvásárlá-
si jogukat az árverési feltételek keretében, az árverés
helyszínén gyakorolhatják.

Vevõ köteles az árveréstõl számított 10 napon belül
adásvételi szerzõdést kötni, és a teljes vételárat az adásvé-
teli szerzõdés szerint megfizetni, ellenkezõ esetben a bá-
natpénzt elveszíti.

Bõvebb információ a felszámoló 06 (76) 497-667-es te-
lefonszámán kérhetõ.

A 198. Sz. „Juris-Invest” Kft. (Cg.: [09 09 005219];
4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 1.) mint a Pikó és társa Sö-
rözõ Betéti Társaság „f. a.” (Cg.: [09 06 000017]; 4100
Berettyóújfalu, Radnóti út 4.) adós gazdálkodó szervezet
Hajdú-Bihar Megyei Bíróság 4 Fpk. 09-06-000772. sz.
végzésével kijelölt felszámolója dr. Kökényesiné Butt Irén

árverés

útján értékesíti az alábbi, lebontandó faházat.
A faház helye: 4100 Berettyóújfalu, Árpád út–Dobó út

sarok, 3457/7. hrsz. önkormányzati tulajdonú területen.
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A faház eddigi rendeltetése: vendéglátó-ipari egység
(sörözõ), bruttó területe: 85,80 m2, hasznos alapterülete:
79,52 m2. Közmûvek csatlakozása megszüntetve.

Érvényes bontási engedély szám: 9745/2007.
Irányára: 1 200 000 Ft + áfa.
Az irányár nem tartalmazza a bontási költséget, az a ve-

võt terheli, aki köteles a bontást a bontási terv és engedély
elõírásainak megfelelõen elvégezni.

Az árverés ideje:

2007. november 27. 10 óra.

Az árverés helye: 4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 1.
Az árverésre kerülõ faház elõre egyeztetett idõpontban

az árverezés idõpontjáig, munkanapokon bármikor megte-
kinthetõ.

Az árverés közjegyzõ jelenlétében történik.
Az árverésen az vehet részt, aki ott megjelent és bejelen-

tette vételi szándékát, valamint a nettó irányárra számított
10%-os mértékû árverési elõleget befizetett.

Az árverésen vételi jogot szerzõnek a vételárat 1 millió Ft
alatti vásárlás esetén azonnal meg kell fizetni.

Amennyiben a vételár az 1 millió Ft-ot meghaladja, úgy
a vevõnek a vételárat a számla kézhezvételét követõ 8 na-
pon belül átutalással kell megfizetnie. Csak az a vagyon-
tárgy szállítható el, amelynek vételára megfizetésre került.

Az árverésre az 1991. évi IL. tv. elõírásait, valamint a
végrehajtási eljárásra vonatkozó kisegítõ szabályokat al-
kalmazzuk.

Az elõvásárlásra jogosult jogát a nyilvános árverésen
gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vé-
telár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról.

Az árverésrõl bõvebb felvilágosítás dr. Kökényesi
Antal ügyvédtõl kérhetõ a 06 (20) 355-8813-as telefon-
számon.

Az ADVOCO Vagyonkezelõ és Tanácsadó Kft.
(Cg.: [08 O9 003091]; 9022 Gyõr, Liszt Ferenc u. 37.;
9001 Gyõr Pf. 649) mint a METALLVAKUUM Ipari
és Kereskedelmi Kft. „f. a.” (cégjegyzékszáma:
[18 09 104647]; 9737 Bük, Petõfi S. u. 4.; adószáma:
[12620258-2-18]) kijelölt felszámolója

nyilvános pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja az „f. a.” adós gazdálkodó szer-
vezet tulajdonát képezõ alábbi vagyontárgyat.

Külföldi partnernél (olasz) lévõ elismert tartozás:
7164,45 euró.

Irányár: 1 150 000 Ft.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos véte-
li ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az ADVOCO Kft.,
9022 Gyõr, Liszt Ferenc u. 37., illetve 9001 Gyõr, Pf. 649
szám címekre vár „METALLVAKUUM Kft. f. a. vételi
ajánlat” megjelöléssel.

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: a megajánlott
bruttó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot
arról, hogy az ajánlattevõ 30 napos ajánlati kötöttséget
vállal.

A pályázat érvényességéhez a megajánlott bruttó vétel-
ár 10%-ának megfelelõ kauciót kell letétbe helyezni a
METALLVAKUUM Kft. Bakony-Takarékszövetkezetnél
vezetett 73900425-11065883 sz. bankszámlájára utalni,
vagy készpénzben befizetni a pályázat lezárását megelõzõ
nap 12 óráig.

A vételárba hitelezõi követelés beszámítására nincs le-
hetõség.

Az ajánlatokat kettõs zárt borítékban, magyar nyelven,
postai úton kérjük eljuttatni a pályázatot kiíró címére (AD-
VOCO Kft., 9022 Gyõr, Liszt Ferenc u. 37., illetve 9001
Gyõr, Pf. 649).

Az ajánlatok beérkezésének idõpontja:

2007. november 23-án déli 12 óra.

További információ a felszámoló szervezet munka-
társától, Kovács Zoltán felszámolóbiztostól a 06 (96)
550-920-as vagy 06 (30) 937-4093-as telefonszámon sze-
rezhetõ be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
15 napon belül közjegyzõ jelenlétében kerül sor.

A bontást követõ 15 napon belül a felszámoló az ajánla-
tokat értékeli. Az értékelés eredményérõl jegyzõkönyv ké-
szül, melyet bármely hitelezõ megtekinthet. Az ajánlatok
elbírálásának eredményérõl a felszámoló az érdekelteket
írásban értesíti.

A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki.
Megfelelõ, közel azonos összegû, illetve feltételeket aján-
ló pályázók között nyilvános ártárgyalás megtartására ke-
rül sor, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését
megelõzõen a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti.

Az elõvásárlási jogosultak e jogukat a nyilvános értéke-
sítés keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a vég-
legesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról
nyilatkozatot tesznek. Az elõvásárlási jog gyakorlása ér-
dekében a felszámoló felhívja az érdekelteket arra, hogy a
jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályázatok be-
nyújtási határidejéig írásban bejelenteni szíveskedjenek.
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BÉLYEG ZÕK ÉS SZÁM LA TÖM BÖK ÉR VÉNY TE LE NÍ TÉ SE

A Sto ra En so Pac ka ging Kft. aláb bi szö ve gû, 5-ös sor -
szá mú bé lyeg zõ je el ve szett.

Az ez zel a bé lyeg zõ vel el lá tott do ku men tu mo kat 2007.
no vem ber 2-ától a bé lyeg zõ nem hi te le sí ti.

A bé lyeg zõ szö ve ge:

Stora Enso Packaging Kft.
M1 ÜZLETI PARK “A” Épület

H-2071 Páty
Tel.: 23 555 600 Fax: 23 555 601

5.

A LÉ-MA Sped Kft. SA 148001–SA 148050 so ro zat -
szá mú szám la tömb jét, és az aláb bi, 8-as sor szá mú bé lyeg -
zõ jét el tu laj do ní tot ták.

A szám la tömb és a bé lyeg zõ hasz ná la ta 2007. no vem -
ber 7-tõl ér vény te len.

A bé lyeg zõ szö ve ge:

        KFT.
1188 Budapest, Szigeti K. u. 75.

   Adószám: 12341067-2-43  8.

Fõv. Bíróság Cégb. Cégj.sz.: 01-09-667231

3096 H I V A T A L O S  É R T E S Í T Õ 2007/46. szám

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
07.3774 – 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.
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