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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
315/2007. (XI. 22.) Korm.

rendelete

a köztisztviselõi teljesítményértékelés 
és jutalmazás szabályairól  szóló 

301/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992.
évi XXIII. tör vény 34.  §-ának (13) be kez dé sé ben és
49/O.  §-ának (6) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A köz tiszt vi se lõi tel je sít mény ér té ke lés és ju tal ma zás
sza bá lya i ról  szóló 301/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: R.) 13.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ 
új mondattal egészül ki:

„Ha az el osz lá si szint hez tar to zó sze mé lyek szá ma tíz
alatt van, ak kor a 2. szá mú mel lék let ben sze rep lõ kö te le zõ
el osz lást nem kell al kal maz ni, azon ban a ki vé te les tel je sít -
mény re és ma gas szin tû tel je sít mény re ér té kelt sze mé lyek
szá má nak össze ge nem ha lad hat ja meg az elv árt, jó tel je -
sít mény re és a fej lesz tés szük sé ges tel je sít mény re ér té kelt
sze mé lyek szá má nak össze gét, va la mint a ki vé te les tel je -
sít mény re ér té kelt sze mé lyek szá ma nem le het ma ga sabb,
mint a ma gas szin tû tel je sít mény re ér té kelt sze mé lyek
száma.”

2.  §

Az R. 20.  §-ának b) pont já ban a „ , a mi nisz te ri és ál lam -
tit ká ri tit kár sá gok ve ze tõi,” szö veg rész he lyé be a „ ; 2/a.
el osz lá si szint: a mi nisz te ri és ál lam tit ká ri tit kár sá gok ve -
ze tõi,” szö veg, va la mint a „2. el osz lá si szint” szö veg rész
he lyé be a „2/b. el osz lá si szint” szö veg lép.

3.  §

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

(2) A 2007. évre  szóló tel je sít mény ér té ke lés so rán a hi -
va ta li szer ve zet ve ze tõ jé nek dön té se sze rint az R. e ren de -
let ki hir de té se kor vagy az e ren de let ki hir de té sét kö ve tõ
nap tól ha tá lyos ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

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

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A gazdasági és közlekedési miniszter
92/2007. (XI. 22.) GKM

rendelete

az egyes rendeleteknek az energiafelhasználó
termékek öko-tervezésére vonatkozó követelmények

megállapítása érdekében történõ módosításáról

Az ener gia fel hasz ná ló ter mé kek öko-ter ve zé si kö te le -
zett sé gé nek elõ írásáról, va la mint for ga lom ba ho za ta lá nak
és meg fe le lõ ség ér té ke lé sé nek ál ta lá nos fel té te le i rõl  szóló
217/2007. (VIII. 15.) Korm. ren de let 10.  § (2) be kez dé sé -
ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a gaz da sá gi és köz le ke -
dé si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 163/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § b) pont já ban meg ha tá ro zott
fel adat kö röm ben el jár va a követ kezõket ren de lem el:

1.  §

(1) A fény csõ elõ té tek re vo nat ko zó ener gia ha té kony sá gi 
kö ve tel mé nyek rõl  szóló 55/2003. (IX. 4.) GKM ren de let
5.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A gyár tó fe le lõs azért, hogy a for ga lom ba ho za tal -
ra, il le tõ leg a hasz ná lat ba vé tel re szánt be épí ten dõ elõ tét,
elõ té tes fény csõ áram kör, fény csõ elõ tét meg fe lel jen a kü -
lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott öko-ter ve zé si kö ve tel -
mé nyek nek, és a for gal ma zott fény csõ elõ tét a vo nat ko zó
szab vány ban meg ha tá ro zott el já rá sok sze rint mért ener -
gia fo gyasz tá sa meg fe lel jen e ren de let kö ve tel mé nye i nek.”

(2) A fény csõ elõ té tek re vo nat ko zó ener gia ha té kony sá gi 
kö ve tel mé nyek rõl  szóló 55/2003. (IX. 4.) GKM ren de let
8.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„8.  § Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak
való meg fe le lést szol gál ja:

a) a Ta nács 92/75/EGK irány el ve (1992. szep tem ber
22.) a ház tar tá si ké szü lé kek ener gia- és egyéb erõforrás-
 fogyasztásának cím ké zés sel és szab vá nyos ter mék is mer -
te tõ vel tör té nõ fel tün te té sé rõl,

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2000/55/EK irány -
el ve (2000. szep tem ber 18.), a fény csõ elõ té tek re vo nat ko -
zó ener gia ha té kony sá gi kö ve tel mé nyek rõl,

c) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2005/32/EK irány -
el ve (2005. jú li us 6.) az ener gia fel hasz ná ló ter mé kek kör -
nye zet ba rát ter ve zé sé re vo nat ko zó kö ve tel mé nyek meg ál -
la pí tá sá nak ke re te i rõl, va la mint a 92/42/EGK ta ná csi, il -
let ve a 96/57/EK és a 2000/55/EK eu ró pai par la men ti és
ta ná csi irány elv mó do sí tá sá ról, 21. cikk 3. pont.”
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2.  §

(1) A ház tar tá si vil la mos hû tõ szek ré nyek re, fa gyasz tó -
szek ré nyek re és ezek kom bi ná ci ó i ra vo nat ko zó ener -
gia-ha tás fok kö ve tel mé nyek rõl és meg fe le lõ sé gük ta nú sí -
tá sá ról  szóló 5/2002. (II. 15.) GM ren de let 3.  § (1) be kez -
dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Csak olyan hû tõ szek rény hoz ha tó for ga lom ba, il le -
tõ leg ve he tõ hasz ná lat ba, amely meg fe lel a kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott öko-ter ve zé si kö ve tel mé nyek nek
és amely nek vil la mos ener gia-fo gyasz tá sa nem ha lad ja
meg az e ren de let mel lék le té ben meg ha tá ro zott meg en ged -
he tõ vil la mos ener gia-fo gyasz tá si ér té ket.”

(2) A ház tar tá si vil la mos hû tõ szek ré nyek re, fa gyasz tó -
szek ré nyek re és ezek kom bi ná ci ó i ra vo nat ko zó ener -
gia-ha tás fok kö ve tel mé nyek rõl és meg fe le lõ sé gük ta nú sí -
tá sá ról  szóló 5/2002. (II. 15.) GM ren de let 10.  §-a he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„10.  § Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak
való meg fe le lést szol gál ja:

a) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 96/57/EK irány el -
ve (1996. szep tem ber 3.) a ház tar tá si elekt ro mos hû tõ szek -
ré nyek, fa gyasz tók és ezek kom bi ná ci ói ener gia ha té kony -
sá gi kö ve tel mé nye i rõl, 9. cikk (1) be kez dés,

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2005/32/EK irány -
el ve (2005. jú li us 6.) az ener gia fel hasz ná ló ter mé kek kör -
nye zet ba rát ter ve zé sé re vo nat ko zó kö ve tel mé nyek meg ál -
la pí tá sá nak ke re te i rõl, va la mint a 92/42/EGK ta ná csi, il -
let ve a 96/57/EK és a 2000/55/EK eu ró pai par la men ti és
ta ná csi irány elv mó do sí tá sá ról, 21. cikk 2. pont.”

3.  §

(1) A gáz ne mû vagy fo lyé kony tü ze lõ anyag gal üze me lõ 
me leg víz ka zá nok ha tás fok-kö ve tel mé nye i rõl és meg fe le -
lõ sé gé nek ta nú sí tá sá ról  szóló 20/1998. (IV. 17.) IKIM ren -
de let 3.  § (1)–(2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„(1) A ka zánt úgy kell ter vez ni, gyár ta ni, ki ala kí ta ni,
for ga lom ba hoz ni és üzem be he lyez ni, hogy meg fe lel jen a
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott öko-ter ve zé si kö ve -
tel mé nyek nek, va la mint az 1. szá mú mel lék let ben meg ha -
tá ro zott ha tás fok-kö ve tel mé nyek nek.

(2) A ka zán rész egy sé ge i nek és a be épí tett anya gok nak
al kal mas nak kell len ni ük arra, hogy az össze sze re lést
köve tõen a ka zán meg fe lel jen az (1) be kez dés ben meg -
határozott kö ve tel mé nyek nek.”

(2) A gáz ne mû vagy fo lyé kony tü ze lõ anyag gal üze me lõ
me leg víz ka zá nok ha tás fok-kö ve tel mé nye i rõl és meg fe le lõ -
sé gé nek ta nú sí tá sá ról  szóló 20/1998. (IV. 17.) IKIM ren de -
let 9.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak
való meg fe le lést szol gál ja:

a) a Ta nács 92/42/EK irány el ve (1992. má jus 21.) a fo -
lyé kony vagy gáz ne mû tü ze lõ anyag gal mû kö dõ új me leg -
víz ka zá nok ha tás fok kö ve tel mé nye i rõl,

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2005/32/EK irány -
el ve (2005. jú li us 6.) az ener gia fel hasz ná ló ter mé kek kör -
nye zet ba rát ter ve zé sé re vo nat ko zó kö ve tel mé nyek meg ál -
la pí tá sá nak ke re te i rõl, va la mint a 92/42/EGK ta ná csi, il -
let ve a 96/57/EK és a 2000/55/EK eu ró pai par la men ti és
ta ná csi irány elv mó do sí tá sá ról.”

4.  §

Ez a ren de let az ener gia fel hasz ná ló ter mé kek kör nye -
zet ba rát ter ve zé sé re vo nat ko zó kö ve tel mé nyek meg ál la pí -
tá sá nak ke re te i rõl, va la mint a 92/42/EGK ta ná csi, il let ve a
96/57/EK és a 2000/55/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi
irány elv mó do sí tá sá ról  szóló, 2005. jú li us 6-i 2005/32/EK
eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv 21. és 22. cik ke i nek
való meg fe le lést szol gál ja.

5.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 30. na pon lép ha -
tály ba.

(2) Hatá lyát vesz ti

a) a gáz ne mû vagy fo lyé kony tü ze lõ anyag gal üze me lõ
me leg víz ka zá nok ha tás fok kö ve tel mé nye i rõl és meg fe le -
lõ sé gé nek ta nú sí tá sá ról  szóló 20/1998. (IV. 17.) IKIM ren -
de let 8.  §-a, va la mint 4. szá mú mel lék le te,

b) a hõ ter me lõ berendezések és ve ze ték há ló za ta ik
ener gia ha té kony sá gi kö ve tel mé nye i rõl és a ta nú sí tás mód -
já ról  szóló 20/2002. (XI. 7.) GKM ren de let.

(3) Ez a ren de let a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá -
lyát vesz ti.

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

A gazdasági és közlekedési miniszter
93/2007. (XI. 22.) GKM

rendelete

a vasúti társaságok mûködésének engedélyezésérõl  szóló 
45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet módosításáról

A vas úti köz le ke dés rõl  szóló 2005. évi CLXXXIII. tör -
vény 88.  § (2) be kez dés 1. pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján, a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter fel adat- és
ha tás kö ré rõl  szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  § e) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a
követ kezõket ren de lem el:
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1.  §

A vas úti tár sa sá gok mû kö dé sé nek en ge dé lye zé sé rõl
 szóló 45/2006. (VII. 11.) GKM ren de let (a továb biak ban:
Ren de let) 5.  § e) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ rendelkezés
lép:

[Az a vas úti tár sa ság, amely ki zá ró lag a Vtv. 18.  §-ának
(1) be kez dé se sze rin ti te vé keny sé get vé gez, ele get tesz az
üz le ti jó hír név, a pénz ügyi tel je sí tõ ké pes ség, a szak mai
 alkalmasság és a fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó bal ese ti ká -
rok meg té rí té sé re való al kal mas ság kö ve tel mé nye i nek,
amennyi ben]

„e) a Hi va tal ré szé re hi telt ér dem lõ en iga zol ja a 4.  §-ban 
fog lalt kö ve tel mé nyek tel je sí té sét, va la mint a fe le lõs sé gi
kö ré be tar to zó bal ese ti ká rok meg té rí té sé re vo nat ko zó al -
kal mas sá got a kü lön jogszabály rendelkezéseinek meg -
fele lõen.”

2.  §

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

[Az a vas úti tár sa ság, amely ki zá ró lag sí fel vo nó üze -
mel te té sét vég zi, ele get tesz a jó hír név, a pénz ügyi tel je sí -
tõ ké pes ség, a szak mai al kal mas ság és a fe le lõs ség vál la lás
követelményeinek, amennyiben]

„e) a Hi va tal ré szé re hi telt ér dem lõ en iga zol ja a 4.  §-ban 
fog lalt kö ve tel mé nyek tel je sí té sét, va la mint a fe le lõs sé gi
kö ré be tar to zó bal ese ti ká rok meg té rí té sé re vo nat ko zó al -
kal mas sá got a kü lön jogszabály rendelkezéseinek meg -
fele lõen.”

3.  §

A Ren de let 9.  § (2) be kez dé se a kö vet ke zõ d) pont tal
egé szül ki:

[Az en ge dély irán ti ké re lem hez mel lé kel ni kell:]
„d) a vas úti tár sa ság fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó bal ese ti

ká rok meg té rí té sé re való al kal mas ság kü lön jog sza bály
szerinti igazolását.”

4.  §

A Ren de let 10.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„10.  § Amennyi ben más Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl
 szóló meg ál la po dás ban ré szes ál lam ban (a továb biak ban:
EGT-ál lam) ki adott en ge dély alap ján mû kö dõ vas úti tár sa -
ság a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén kí ván olyan vas úti te -
vé keny sé get foly tat ni, amely nek so rán nyílt hoz zá fé ré sû
vas úti pá lya há ló za tot vesz igény be, erre vo nat ko zó szán -
dé kát a pá lya ka pa ci tás irán ti igé nyé nek be nyúj tá sát meg -
elõ zõ en leg alább 30 nap pal, a kö te le zõ bal ese ti kár fe de ze ti 

ké pes ség re kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott kö ve tel -
mé nyek nek való megfelelés egyidejû igazolásával köteles
bejelenteni a Hivatal részére.”

5.  §

(1) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, ren del -
ke zé se it a ha tály ba lé pé se kor fo lya mat ban lévõ mû kö dé si
en ge dély ki adá sa irán ti el já rá sok ban is alkalmazni kell.

(2) Ez a ren de let a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá -
lyát veszti.

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

 III. rész HATÁROZATOK

Az Or szág gyû lés ha tá ro za tai

Az Országgyûlés
101/2007. (XI. 22.) OGY

határozata

az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról,
tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló

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

Az Or szág gyû lés bi zott sá ga i nak lét re ho zá sá ról, tiszt -
ség vi se lõ i nek és tag ja i nak meg vá lasz tá sá ról szó ló
14/2006. (V. 31.) OGY ha tá ro zat a kö vet ke zõk sze rint mó -
do sul:

Az Or szág gyû lés

a Me zõ gaz da sá gi bi zott ság ba

Kis pál Fe renc ko ráb ban meg üre se dett tag sá gi helyére

Bodó Im rét

a bi zott ság tag já vá

meg vá laszt ja.

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

Po do lák György s. k., V. Né meth Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2007. no vem ber 19-i ülés nap ján
 fogadta el.

11412 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/159. szám



Az Országgyûlés
102/2007. (XI. 22.) OGY

határozata

az agrárgazdaság 2006. évi helyzetérõl szóló jelentés
elfogadásáról*

Az Or szág gyû lés te kin tet tel az ag rár gaz da ság fej lesz té -
sé rõl szó ló 1997. évi CXIV. tör vény elõ írá sa i ra és fi gye -
lem be véve az Ag rár gaz da sá gi Ta nács meg ál la pí tá sa it, el -
fo gad ja az ag rár gaz da ság 2006. évi hely ze té rõl szó ló je -
len tést.

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

Po do lák György s. k., V. Né meth Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2007. no vem ber 19-i ülés nap ján
 fogadta el.

Az Al kot mány bí ró ság
ha tá ro za tai

Az Alkotmánybíróság
91/2007. (XI. 22.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló
alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló in dít vány
tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja: az Or szág gyû lés az 
Al kot mány 70/A.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott, a
hát rá nyos meg kü lön böz te tés ti lal mát sér tõ mu lasz tás ban
meg nyil vá nu ló alkot mány elle nességet idé zett elõ az ál tal,
hogy a pol gá ri el já rás ban nem te rem tett le he tõ sé get a tanú
sze mé lyi ada ta i nak zár tan ke ze lé sé re, ha a bün te tõ el já rás -
ban a ta nút már ilyen vé de lem ben ré sze sí tet ték, azon ban a
bí ró ság a bûn cse lek ménnyel, il let ve a bí ró ság ál tal el bí rált
sza bály sér tés sel oko zott kár meg té rí té se iránt a bün te tõ el -
já rás ban ér vé nye sí tett pol gá ri jogi igényt egyéb tör vényes
útra uta sí tot ta.

Az Or szág gyû lés jog al ko tói fel ada tá nak 2008. jú ni us
30. nap já ig kö te les ele get ten ni.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

1. Az in dít vá nyo zó a bün te tõ el já rás ról  szóló 1973. évi
I. tör vény ben (a továb biak ban: 1973. évi Be.), va la mint a
pol gá ri per rend tar tás ról  szóló 1952. évi III. tör vény ben
(a továb biak ban: Pp.) a tanú hely ze tét sza bá lyo zó ren del -
ke zé sek kel össze füg gõ mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló
alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sa iránt for dult az Al kot -
mány bí ró ság hoz. Az 1973. évi Be. a tanú – így a ta nú ként
ki hall ga tott sér tett – vé del mé ben sza bá lyoz ta a sze mé lyi
ada tok zár tan ke ze lé sét. A Pp. sza bá lyai erre nem ad nak le -
he tõ sé get. Az in dít vá nyo zó hang sú lyoz ta, hogy a bün te tõ -
el já rás he lyett a Pp. sze rin ti el já rás ban tör té nõ igény ér vé -
nye sí tés nem a bûn cse lek mény sér tett jé nek vá lasz tá sa, ha -
nem a bí ró ság dön té se ak kor, ha a ma gán fél ként ér vé nye sí -
tett pol gá ri jogi igényt a bün te tõ bí ró ság nem bí rál ja el ér -
dem ben, ha nem azt egyéb tör vényes útra uta sít ja. Az in dít -
vá nyo zó ál lás pont ja sze rint az, hogy a Pp.-bõl hi ány zik a
bûn cse lek ménnyel, il let ve a bí ró ság ál tal el bí rált sza bály -
sér tés sel oko zott kár (a továb biak ban együtt: a bûn cse lek -
ménnyel oko zott kár) meg té rí té se irán ti igény ér vé nye sí té -
sé nél a sze mé lyi ada tok zár tan ke ze lé sé vel meg va ló su ló
ta nú vé de lem le he tõ sé ge, olyan tör vényalkotói mu lasz tás,
amely sér ti az Al kot mány 57.  § (1) be kez dé sét (bí ró ság
elõt ti egyen lõ ség), az 59.  § (1) be kez dé sét (a ma gán ti tok -
hoz fû zõ dõ jog), va la mint a 70/A.  §-t (a hát rá nyos meg kü -
lön böz te tés ti lal ma).

2. Az in dít vány be nyúj tá sát köve tõen ha tály ba lé pett a
bün te tõ el já rás ról  szóló 1998. évi XIX. tör vény (a továb -
biak ban: Be.), amely nek 605.  § (7) be kez dé se az 1973. évi
Be.-t ha tá lyon kí vül he lyez te. Az in dít vá nyo zó erre te kin -
tet tel a ké rel met úgy mó do sí tot ta, hogy az Al kot mány bí ró -
ság a vizs gá la tot – mi u tán a sé rel me zett hely zet nem vál to -
zott – a Be. és a Pp. te kin te té ben foly tas sa le.

3. Az Al kot mány bí ró ság be sze rez te az igazságügy-
 miniszter vé le mé nyét.

II.

1. Az Al kot mány nak az in dít vánnyal érin tett rendel -
kezései:

„57.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban a bí ró ság elõtt
min den ki egyen lõ, és min den ki nek joga van ah hoz, hogy
az el le ne emelt bár mely vá dat, vagy va la mely per ben a jo -
ga it és kö te les sé ge it a tör vény ál tal fel ál lí tott füg get len és
pár tat lan bí ró ság igaz sá gos és nyil vá nos tár gya lá son bí -
rálja el.”
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„59.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den kit meg il -
let a jó hír név hez, a ma gán la kás sért he tet len sé gé hez, va la -
mint a ma gán ti tok és a sze mé lyes ada tok vé del mé hez való
jog.”

„70/A.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság biz to sít ja a te rü le -
tén tar tóz ko dó min den sze mély szá má ra az em be ri, il let ve
az ál lam pol gá ri jo go kat, bár mely meg kü lön böz te tés, ne -
ve ze te sen faj, szín, nem, nyelv, val lás, po li ti kai vagy más
vé le mény, nem ze ti vagy tár sa dal mi szár ma zás, va gyo ni,
szü le té si vagy egyéb hely zet sze rin ti kü lönb ség té tel nél -
kül.”

2. A Be.-nek az in dít vánnyal érin tett ren del ke zé sei:

„51.  § (1) Sér tett az, aki nek a jo gát vagy a jo gos ér de két
a bûn cse lek mény sér tet te vagy ve szé lyez tet te.”

„54.  § (1) Ma gán fél az a sér tett, aki a bün te tõ el já rás ban
pol gá ri jogi igényt ér vé nye sít.

(2) A ma gán fél a ter helt tel szem ben azt a pol gá ri jogi
igényt ér vé nye sít he ti, amely a vád tár gyá vá tett cse lek -
mény kö vet kez té ben ke let ke zett.”

„79.  § (1) Ta nú ként az hall gat ha tó ki, aki nek bi zo nyí -
tan dó tény rõl tu do má sa le het.”

„85.  § (2) A ki hall ga tás kez de tén meg kell kér dez ni a ta -
nú tól a ne vét, a szü le té si ide jét és he lyét, any ja ne vét, a la -
kó he lyé nek és tar tóz ko dá si he lyé nek cí mét, a fog lal ko zá -
sát, a sze mély azo no sí tó ok mány szá mát, va la mint azt,
hogy a ter helt tel vagy a sér tet tel ro ko ni vi szony ban van-e,
vagy hogy az ügy ben más ok ból ér de kelt vagy el fo gult-e.
Ezek re a kér dé sek re a tanú ak kor is kö te les vá la szol ni, ha
egyéb ként a val lo más té telt meg ta gad hat ja.”

„96.  § (1) A tanú, il le tõ leg az ér de ké ben el já ró ügy véd
ké rel mé re vagy hi va tal ból el ren del he tõ, hogy a tanú sze -
mé lyi ada ta it [85.  § (2) bek.] – a ne vén kí vül – az ira tok kö -
zött el kü lö nít ve, zár tan ke zel jék. Ki vé te le sen in do kolt
eset ben a tanú ne vé nek zárt ke ze lé se is el ren del he tõ. Ezek -
ben az ese tek ben a tanú zár tan ke zelt ada ta it csak az ügy -
ben el já ró bí ró ság, az ügyész, il let ve a nyo mo zó ha tó ság
te kint he ti meg.

(2) Ha a tanú sze mé lyi ada ta i nak zárt ke ze lé sét ren del -
ték el, et tõl kezd ve

a) az el já rást foly ta tó bí ró ság, ügyész, il le tõ leg nyo mo -
zó ha tó ság biz to sít ja, hogy a tanú zár tan ke zelt ada tai az el -
já rás egyéb ada ta i ból ne vál ja nak meg is mer he tõ vé,

b) a bí ró ság, az ügyész, il le tõ leg a nyo mo zó ha tó ság a
tanú sze mély azo nos sá gát az azo no sí tás ra al kal mas ira tok
meg te kin té sé vel ál la pít ja meg,

c) a sze mé lyi ada tok zár tan ke ze lé sé nek meg szün te té -
sé re csak a tanú be le egye zé sé vel ke rül het sor.

(3) A tanú sze mé lyi ada tai zárt ke ze lé sé nek el ren de lé sé -
tõl kezd ve a bün te tõ el já rás ban részt ve võk nek a tanú sze -
mé lyi ada ta it tar tal ma zó irat ról olyan má so lat ad ha tó,
amely a tanú sze mé lyi ada ta it nem tar tal maz za.”

III.

Az in dít vány az aláb bi ak sze rint meg ala po zott.

1. Az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII.
tör vény (a továb biak ban: Abtv.) 49.  §-ában meg ha tá ro zott
mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség ak kor
ál la pít ha tó meg, ha a jog al ko tó a jog sza bá lyi fel ha tal ma -
zás ból szár ma zó jog al ko tói fel ada tát el mu lasz tot ta és ez -
zel alkot mány elle nességet idé zett elõ. A jog al ko tó szerv
jog sza bály-al ko tá si kö te le zett sé gé nek konk rét jog sza bá lyi 
fel ha tal ma zás nél kül is kö te les ele get ten ni, ha azt ész le li,
hogy a ha tás- és fel adat kö ré be tar to zó te rü le ten jog sza bá -
lyi ren de zést igény lõ kér dés me rült fel, fel té ve, hogy a sza -
bá lyo zást va la mely al kot má nyos jog ér vé nye sü lé se vagy
biz to sí tá sa kény sze rí tõ en meg kö ve te li [22/1990. (X. 16.)
AB ha tá ro zat, ABH 1990, 83, 86.]. A mu lasz tás ban meg -
nyil vá nu ló alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sá hoz két fel -
té tel nek kell együt te sen meg va ló sul nia: a jog al ko tó mu -
lasz tá sá nak és az en nek foly tán elõ idé zett alkot mány elle -
nes hely zet nek.

2. A bün te tõ el já rás az ál la mi bün te tõ igény ér vé nye sí -
té sé nek mód ja, tár gya a bün te tõ jo gi fe le lõs ség és a bün te -
tõ jo gi jog kö vet kez mé nyek meg ál la pí tá sa. Ugyan ak kor a
bûn cse lek ménnyel oko zott kár mi e lõb bi meg té rü lé se, il -
let ve a fe les le ges pár hu za mos bí ró sá gi el já rá sok ki kü szö -
bö lé se azt in do kol ja, hogy a tör vényalkotó te gye le he tõ vé
a bûn cse lek ménnyel oko zott kár meg té rí té se irán ti igény
(pol gá ri jogi igény) ér vé nye sí té sét a bün te tõ el já rás ban is,
ún. ad hé zi ós el já rás ban. A pol gá ri jogi igényt a sér tett mint 
ma gán fél, il let ve – a Pp.-ben meg ha tá ro zott fel té te lek ese -
tén – az ügyész is ér vé nye sít he ti [Be. 54.  § (4) be kez dés].

A pol gá ri jogi igényt a bí ró ság nak le he tõ leg ér dem ben
el kell bí rál nia. Amennyi ben ez je len té ke nyen kés lel tet né
az el já rás be fe je zé sét, to váb bá a vád lott fel men té se ese tén,
vagy ha az in dít vány nak a bün te tõ el já rás ban való ér de mi
el bí rá lá sát más kö rül mény ki zár ja (pl. a ter helt ha lá la, ke -
gye lem), a bí ró ság a pol gá ri jogi igényt egyéb tör vényes
útra uta sít ja [Be. 335.  § (1) be kez dés]. E dön tés el len nincs
he lye fel leb be zés nek [Be. 54.  § (8) be kez dés]. Ilyen eset -
ben a sér tett kár té rí té si igé nyét bí ró sá gi úton csak a Pp.
sza bá lyai sze rin ti el já rás ban ér vé nye sít he ti.

A ta nú vé de lem az ál la mi bün te tõ igény ér vé nye sí té sé -
vel össze füg gés ben ki ala kí tott in téz mény rend szer. A Be.
95.  §-ának ren del ke zé se kö te le zi a bün te tõ ügyek ben el já -
ró ha tó sá go kat arra, hogy a ta nút a tör vény ben meg ha tá ro -
zot tak sze rin ti vé de lem ben ré sze sít sék éle té nek és tes ti ép -
sé gé nek vagy sze mé lyes sza bad sá gá nak vé del me, va la -
mint an nak ér de ké ben, hogy a tanú a val lo más té te li kö te le -
zett sé gé nek ele get te gyen és a val lo má sát meg fé lem lí tés
nél kül te gye meg.

A ha zai és a nem zet kö zi bû nö zés struk tú rá já nak át ala -
ku lá sa (a ter ro riz mus, a szer ve zett, a ká bí tó szer rel össze -
füg gõ bû nö zés, az erõ sza kos bû nö zés dur vább, ve szé lye -
sebb el kö ve té si mód ja i nak meg je le né se stb.), va la mint a
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bû nö zés el le ni eu ró pai és nem zet kö zi együtt mû kö dés bõl
adó dó kö te le zett sé gek a XX. szá zad utol só év ti ze dé ben
Ma gyar or szá gon is meg ala poz ták az igényt a ta nú vé de lem 
in téz mé nyei iránt.

Az in dít vány tár gya a ta nú vé del mi rend szer elsõ lép csõ -
je: a tanú tör vény ben meg ha tá ro zott sze mé lyi ada ta i nak
(szü le té si ide je és he lye, any ja neve, la kó he lyé nek és tar -
tóz ko dá si he lyé nek címe, a fog lal ko zá sa, a sze mély azo no -
sí tó ok mány szá ma, ki vé te le sen a neve) zár tan ke ze lé se a
bün te tõ el já rás ban és en nek a le he tõ ség nek a hi á nya a pol -
gá ri el já rás ban a bûn cse lek ménnyel oko zott kár meg té rí té -
se irán ti igény el bí rá lá sa kor. En nek a vé del mi for má nak az 
a lé nye ge, hogy bár a meg je le né si, to váb bá val lo más té te li
kö te le zett sé gé nek – ha nincs men tes sé ge – a tanú kö te les
ele get ten ni, azon ban sze mé lyi ada ta it csak a nyo mo zó ha -
tó ság, az ügyész, il let ve a bí ró ság is mer he ti meg. A sa já tos
irat ke ze lé si és má so la ta dá si sza bá lyok kal biz to sí tott vé de -
lem csak a tanú be le egye zé sé vel old ha tó fel, en nek hi á nyá -
ban a zár tan ke ze lés az el já rás jog erõs be fe je zé se után is
ér te lem sze rû en fenn ma rad az adott bün te tõ el já rás te kin te -
té ben. Az ada tok to váb bi zár tan ke ze lé sé nek kö te le zett sé -
ge a kár té rí té si igény alap ján meg in du ló pol gá ri el já rás ban
a ki fe je zett jogi sza bá lyo zás hi á nya  miatt nem ér vé nye sül,
és az el já rá si ga ran ci ák al kot má nyos je len tõ sé ge [9/1992.
(I. 30.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 59, 65.] kö vet kez té ben
jog ér tel me zés sel sem ter jeszt he tõ ki.

A tanú ada ta i nak zár tan ke ze lé se le he tõ vé te szi a tanú
ér de ke i nek vé del mét úgy, hogy nem kor lá toz za a ter helt és 
a védõ alap ve tõ el já rá si jo ga i nak ér vé nye sü lé sét. A ta nú -
vé de lem nek ez a for má ja sza bá lya i ban el tér az Em be ri Jo -
gok Eu ró pai Bí ró sá ga ál tal szá mos eset ben (így pl. Kos -
tovs ki kont ra Hol lan dia ügy ben 1989. no vem ber 20. nap -
ján, a Do or son kont ra Hol lan dia ügy ben 1996. már ci us 26.
nap ján, a Kras ni ki kont ra Cseh Köz tár sa ság ügy ben 2006.
feb ru ár 28. nap ján ho zott ité let) vizs gált ano nim tanú fo -
gal má tól. En nek a Be. 97.  §-ban meg ha tá ro zott „kü lö nö -
sen vé dett tanú” fe lel meg. A tanú sze mé lyi ada ta i nak zár -
tan ke ze lé se ese tén a tanú a ter helt és a védõ a tár gya lá son
ta lál koz nak, a ter helt és vé dõ je hall ja a tanú val lo má sát, a
ta nú nak köz vet le nül kér dé se ket te het nek fel, a val lo más ra
ész re vé telt te het nek, csu pán a tanú neve, lak cí me, fog lal -
ko zá sa stb. ma rad szá muk ra is me ret len. A kü lö nö sen vé -
dett tanú ese té ben ki lé te a ter helt és a védõ szá má ra nem
azo no sít ha tó, nem lép het nek vele köz vet len érint ke zés be,
ki hall ga tá sát a Be. 213.  § (4) be kez dé se sze rint a nyo mo zá -
si bíró vég zi.

3. Az igaz ság szol gál ta tás al kot má nyos fel ada tá nak tel -
je sí té se [Al kot mány 50.  § (1) be kez dés, 51.  § (1) be kez -
dés] egy rész rõl, il let ve az élet hez, tes ti ép ség hez, va la mint
a sze mé lyi sza bad ság hoz való alap ve tõ jo gok te kin te té ben
fenn ál ló ál la mi in téz mény vé del mi kö te le zett ség [Al kot -
mány 8.  § (1) be kez dés, 64/1991. (XII. 17.) AB ha tá ro zat,
ABH 1991, 297, 302–303.] más rész rõl, al kot má nyo san is
meg ala poz ta, hogy a bün te tõ el já rás ban fon tos sze re pet be -
töl tõ tanú jo go sult le gyen a sa ját és/vagy hoz zá tar to zó i nak
éle te, tes ti ép sé ge, sze mé lyes sza bad sá ga el len irá nyu ló tá -
ma dá sok vagy fe nye ge té sek el le ni vé de lem re. Mi vel a bi -
zo nyí tás a bün te tõ el já rás já ru lé kos kér dé se i nek – kü lö nö -

sen a pol gá ri jogi igény nek – el bí rá lá sá ban je len tõs té -
nyek re is ki ter jed [Be. 75.  § (2) be kez dés], a vé del met
meg kap hat ja bár me lyik tanú akár a bün te tõ jo gi fõ kér dé sek 
el bí rá lá sá val össze füg gõ, akár csak a pol gá ri jogi igény
meg íté lé se szem pont já ból re le váns tény rõl le het tudo -
mása.

A tanú, il let ve a sér tett ilyen vé de lem hez való joga
azon ban nem al kot má nyos alap jog: sem köz vet le nül az
élet hez és a sza bad ság hoz való alap ve tõ jog ból, sem köz -
ve tet ten az ál lam in téz mény vé del mi kö te le zett sé gé bõl, il -
let ve a bí ró ság igaz ság szol gál ta tá si fel ada ta i ból nem ve -
zet he tõ le az ál lam al kot má nyos kö te le zett sé ge a ta nú vé -
del mi rend szer sza bá lyo zá sá ra és mû köd te té sé re. A vé del -
mi rend szer al kot má nyos meg ala po zott sá ga nem azo nos
az Al kot mány ból kény sze rí tõ en kö vet ke zõ jog al ko tói kö -
te le zett ség gel. A tör vényalkotó sza bad sá gá ban áll, hogy
mér le gel ve az in téz mény szük sé ges sé gét, to váb bá a bün te -
tõ és a pol gá ri ügyek el bí rá lá sá nak sa já tos sá ga it, meg ha tá -
roz za a vé del mi rend szer sze mé lyi kö rét és fel té te le it.
Ugyan ak kor a sza bá lyok meg al ko tá sa so rán nem ke rül het
szem be az Al kot mány ren del ke zé se i vel.

4. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta: az Al kot mány 
70/A.  § (1) be kez dé sé ben ti lal ma zott, az „egyéb hely zet”
sze rin ti hát rá nyos meg kü lön böz te tés a tör vényalkotó azon
mu lasz tá sa, hogy nem ren del ke zett azon tanú sze mé lyi
ada ta i nak zár tan ke ze lé sé rõl, aki nek val lo má sa szük sé ges
a bûn cse lek ménnyel a sér tett nek oko zott kár meg té rí té se
ügyé ben ho zan dó bí ró sá gi dön tés hez, a bün te tõ el já rás ban
a tanú vé del mét az el já ró ha tó sá gok in do kolt nak tar tot ták,
azon ban a bün te tõ bí ró ság a ma gán fél vagy az ügyész ál tal
ér vé nye sí tett pol gá ri jogi igényt egyéb tör vényes útra uta -
sí tot ta, így a sér tett csak pol gá ri per ben re mél het kár té rí -
tést.

4.1. Az Al kot mány bí ró ság szá mos ha tá ro za tá ban ér tel -
mez te a diszk ri mi ná ció ti lal mát, amit a jog egyen lõ ség ál ta -
lá nos el vét meg fo gal ma zó al kot má nyi kö ve tel mény nek te -
kint. Az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za ta i ban ki fej tet te, hogy 
bár az Al kot mány 70/A.  § (1) be kez dé se szö veg sze rû en az
alap ve tõ jo gok te kin te té ben tilt ja a hát rá nyos meg kü lön -
böz te tést, a ti la lom, ha a meg kü lön böz te tés sér ti az em be ri
mél tó ság hoz való alap ve tõ jo got, ki ter jed az egész jog -
rend szer re. Ab ban az eset ben, ha a meg kü lön böz te tés nem
az al kot má nyos alap jo gok te kin te té ben tör tént, az el té rõ
sza bá lyo zás alkot mány elle nessége ak kor ál la pít ha tó meg,
ha a jog al ko tó ön ké nye sen, éssze rû in dok nél kül tett kü -
lönb sé get az azo nos hely ze tû, azo nos sza bá lyo zá si kör alá
vont jog ala nyok kö zött [9/1990. (IV. 25.) AB ha tá ro zat,
ABH 1990, 46, 48.; 21/1990. (X. 4.) AB ha tá ro zat, ABH
1990, 73, 77–78.; 61/1992. (XI. 20.) AB ha tá ro zat, ABH
1992, 280, 281–282.].

A diszk ri mi ná ció vizs gá la tá nál köz pon ti elem an nak
meg ál la pí tá sa, hogy a sza bá lyo zá si kon cep ció szem pont -
já ból ki ket kell egy cso port ba tar to zó nak te kin te ni
[49/1991. (IX. 27.) AB ha tá ro zat, ABH 1991, 246, 249.].
A je len ügy szem pont já ból azok ra vo nat ko zó sza bá lyo zás
ké pe zi az össze ha son lí tás alap ját, aki ket a bün te tõ el já rás -
ban ta nú ként a sze mé lyi ada tok zár tan ke ze lé sé vel vé de -
lem ben ré sze sí tet tek, majd pe dig a pol gá ri jogi igény
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egyéb tör vényes útra uta sí tá sát köve tõen a bûn cse lek -
mény bõl ere dõ kár meg té rí té se iránt a bün te tõ el já rás ter -
helt je mint al pe res el len in dult pol gá ri el já rás ban is ta nú -
ként kí ván nak ki hall gat ni, azaz akik nek mind két el já rás -
ban re le váns és így bi zo nyí tan dó té nyek rõl van/le het tu do -
má suk.

4.2. A ta nú ként ki hall ga tan dó, il let ve ki hall gat ha tó sze -
mé lyek köre a két el já rás ban azon ban nem tel je sen egy for -
ma. A bün te tõ el já rás ban a sér tet tet, va la mint a ma gán fél -
ként fel lé põ sér tet tet is ta nú ként kell ki hall gat ni, ha ez akár 
a bün te tõ jo gi fe le lõs ség re vo nás, akár a pol gá ri jogi igény
el bí rá lá sa szem pont já ból re le váns té nyek bi zo nyí tá sá hoz
szük sé ges. A pol gá ri el já rás ban a tanú min dig a fe lek tõl
kü lön bö zõ sze mély [rész le te sen: 75/1995. (XII. 21.) AB
ha tá ro zat, ABH 1995, 376, 379–380.], így a bûn cse lek -
ménnyel oko zott kár meg té rí té se iránt fel pe res ként fel lé põ
sér tett a pol gá ri el já rás ban nem le het tanú. A bûn cse lek -
mény sér tett jé nek el já rá si hely ze te te hát nem össze ha son -
lít ha tó a két el já rás bi zo nyí tá si rend sze ré ben, így a sér tett
te kin te té ben – az in dít vány ke re tei kö zött – nem le het szó a 
diszk ri mi ná ció ti lal mát sér tõ jog al ko tói mu lasz tás ról.

A ho mo gén cso port ba tar to zó ta núk el já rá si po zí ci ó ja
azon ban össze vet he tõ és lé nye gét te kint ve azo nos. A ta nú -
val lo más mind a bün te tõ el já rás ban, mind a pol gá ri el já rás -
ban fon tos, sok eset ben pó tol ha tat lan bi zo nyí tá si esz köz, a
tanú val lo más té te li kö te le zett sé ge igaz ság szol gál ta tá si ér -
dek. „A bí ró sá gok al kot má nyos jog vé del mi funk ci ó já nak
gya kor lá sá hoz el en ged he tet len a ta nú zás ra ké pes és al kal -
mas sze mé lyek nek az igaz ság szol gál ta tás ban való köz re -
mû kö dé se, adott eset ben al kot má nyos alap jo ga ik nak a
kor lá to zá sa árán is” – ál la pí tot ta meg az Al kot mány bí ró -
ság a 75/1995. (XII. 21.) AB ha tá ro zat ban (ABH 1995,
376, 384.). A ta nús ko dás ki kény sze rít he tõ kö te le zett sé get
je lent min den ki szá má ra, aki az or szág te rü le tén tar tóz ko -
dik; mind két el já rás ban a tanú hely ze tét az el já rá si jog ál tal 
szank ci o nál ha tó és ki kény sze rít he tõ kö te le zett sé gek túl sú -
lya jel lem zi (Be. 93.  §, 106.  §, Pp. 185.  §). Ezen túl me nõ en 
a ta nút mind két el já rás ban ter he li az igaz mon dás kö te le -
zett sé ge, mind a bün te tõ el já rás ban, mind pe dig a pol gá ri
el já rás ban el kö ve tett ha mis ta nú zás bün te ten dõ ma ga tar tás 
(a Bün te tõ Tör vény könyv rõl  szóló 1978. évi IV. tör vény
238.  §).

Az Al kot mány bí ró ság a kár ta la ní tá si, il let ve vissza té rí -
té si igény (Be. 580–581.  §, 585.  §) ér vé nye sí té sé nek a
bün te tõ, il let ve a pol gá ri bí ró ság elõt ti el já rá si rend jét vizs -
gá ló 23/1995. (IV. 5.) AB ha tá ro zat ban meg ál la pí tot ta:
„Az azo nos jel le gû pol gá ri jogi igé nyek ér vé nye sí té si
rend je kö zött való kü lönb ség té tel, amely a bün te tõ el já rá si
tör vény ben sza bá lyo zott egyes pol gá ri jogi igé nyek ér vé -
nye sí té sé nél pusz tán a Be. el té rõ el já rá si rend jé bõl adó -
dóan lé nye ges el já rá si ga ran ci ák mel lõ zé sé hez ve zet, az
Al kot mány nak az ön ké nyes meg kü lön böz te tést til tó
70/A.  §-ába üt kö zik.” (ABH 1995, 115, 120.)

4.3. Az Al kot mány bí ró ság a je len ügy ben úgy ér té kel te,
hogy a tör vényalkotó nem mér le gel te ha son ló fi gye lem -
mel és kö rül te kin tés sel a bün te tõ el já rás ban – sze mé lyi
ada ta i nak zár tan ke ze lé sé vel – vé del met él ve zõ tanú ér de -
ke it ak kor, ami kor a bün te tõ bí ró ság dön té se kö vet kez té -
ben a sér tett a bûn cse lek ménnyel oko zott kár meg té rí té se

irán ti igé nyét már csak a pol gá ri bí ró ság elõtt ér vé nye sít -
he ti. Mi vel a tör vényalkotó le he tõ sé get te rem tett egy részt
a bûn cse lek mény bõl ere dõ kár ér vé nye sí té sé re a bün te tõ -
el já rás ban, más részt a bün te tõ el já rás ban ta nú ként sze rep lõ 
sze mé lyek sze mé lyes ada ta i nak vé del mé re, en nek a vé de -
lem nek a meg vo ná sa az ugyan azon jog alap ból szár ma zó
kö ve te lés pol gá ri per be li ér vé nye sí té se so rán to vább ra is
ta nú ként köz re mû köd ni kö te les sze mé lyek tõl, olyan meg -
kü lön böz te tés, amely nek nincs a tár gyi la gos mér le ge lés
sze rint éssze rû oka, azaz ön ké nyes, így sér ti a hát rá nyos
meg kü lön böz te tés al kot má nyos ti lal mát.

Erre te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság a mind két el já rás -
ban ta nú ként köz re mû kö dés re kö te les sze mé lyek éle té nek, 
tes ti ép sé gé nek, és sza bad sá gá nak vé del mét szol gá ló jog -
sza bá lyi le he tõ sé gek in do ko lat lan el té ré se  miatt – az in dít -
vány ke re tei kö zött – a mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot -
mány elle nességet meg ál la pí tot ta, és az Abtv. 49.  § (1) be -
kez dé sé nek meg fele lõen, ha tár idõ tû zé sé vel fel hív ta a tör -
vényhozót jog al ko tá si kö te le zett sé gé nek tel je sí té sé re.

5. Az in dít vá nyo zó a mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló
alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sát az Al kot mány 57.  §
(1) be kez dé sé re, va la mint az 59.  § (1) be kez dé sé re hi vat -
ko zás sal is kér te. Az Al kot mány bí ró ság ál lan dó gya kor la -
ta sze rint, ha az adott ren del ke zés alkot mány elle nességét
az Al kot mány va la mely ren del ke zé se alap ján már meg ál -
la pí tot ta, ak kor az in dít vány ban fel hí vott to váb bi al kot má -
nyi ren del ke zé sek kel való el len té tet már nem vizs gál ja
[leg utóbb össze fog lal va: 55/2007. (IX. 26.) AB ha tá ro zat,
ABK 2007. szep tem ber, 820, 824.]. Ez a gya kor lat meg -
fele lõen irány adó a mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot -
mány elle nesség vizs gá la ta kor is.

Az Al kot mány bí ró ság a ha tá ro zat nak a Ma gyar Köz -
löny ben tör té nõ köz zé té te lét a mu lasz tás ban meg nyil vá -
nu ló alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sá ra te kin tet tel ren -
del te el.

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
al kot mány bí ró elõ adó al kot mány bí ró

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 231/E/2001.
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Az Alkotmánybíróság
92/2007. (XI. 22.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz tár gyá ban
– dr. Bra gyo va And rás al kot mány bí ró pár hu za mos in dok -
lá sá val – meg hoz ta az aláb bi

határozatot:

1. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a ma gyar -
or szá gi né met la kos ság Né met or szág ba át te le pí té sé rõl
 szóló 12.330/1945. M.E. szá mú ren de let, va la mint az ez -
zel kap cso la tos egyéb ren de le tek mó do sí tá sá ról, ki egé szí -
té sé rõl és össze fog la lá sá ról  szóló 12.200/1947. Korm. szá -
mú ren de let 10.  §-a az Al kot mány mó do sí tá sá ról  szóló
1989. évi XXXI. tör vény foly tán alkot mány elle nessé vált,
ezért az a Fõ vá ro si Bí ró ság ál tal 44.Pf.27.789/2003/5. szá -
mú íté let tel jog erõ sen le zárt per ben nem al kal maz ha tó.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

1. Az al kot mány jo gi pa nasz elõ ter jesz tõi a ma gyar or -
szá gi né met la kos ság nak Né met or szág ba való át te le pí té sé -
rõl  szóló 12.330/1945. M.E. szá mú ren de let (a továb biak -
ban: R.), il let ve a ma gyar or szá gi né met la kos ság Né met or -
szág ba át te le pí té sé rõl  szóló 12.330/1945. M.E. szá mú ren -
de let, va la mint az ez zel kap cso la tos egyéb ren de le tek mó -
do sí tá sá ról, ki egé szí té sé rõl és össze fog la lá sá ról  szóló
12.200/1947. Korm. szá mú ren de let (a továb biak ban: Kr.)
alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sát és meg sem mi sí -
té sét, va la mint ezen ren de le tek nek a Fõ vá ro si Bí ró ság,
mint má sod fo kú bí ró ság ál tal a 44.Pf.27.789/2003/5. szá -
mú íté let tel jog erõ sen le zárt per ben való al kal ma zá sa ti lal -
má nak ki mon dá sát kér ték az Al kot mány bí ró ság tól. Ké rel -
mük ben elõ ad ták, hogy a Ma gyar Ál lam ál tal az ál lam tu -
laj don jo gá nak meg ál la pí tá sa iránt in dí tott per ben a bí ró ság 
az al kot mány jo gi pa nasz ban sé rel me zett jog sza bá lyok
alap ján a Ma gyar Ál lam tu laj don jo gát ál la pí tot ta meg az
in dít vá nyo zók ál tal (el bir tok lás, örök lés, át ru há zás jog cí -
me ken) a tu laj do nuk ban ál ló nak vélt in gat lan ra, amely így
a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör vény ak -
kor ha tá lyos – és az 1991. évi XIV. tör vény 15.  § (3) be -
kez dé sé nek a) pont ja ál tal ha tá lyon kí vül he lye zett –
121.  § (3) be kez dé sé ben fog lalt ti la lom  miatt el bir tok lás
tár gyát nem ké pez het te.

Az el já ró bí ró sá gok ál tal meg ál la pí tott tény ál lás sze rint
az in dít vá nyo zók jog elõd jei 1943-tól kez dõ dõ en bé rel ték
a tá ma dott jog sza bá lyok ha tá lya alá esõ, és az el já rás idõ -
pont já ban is me ret len he lyen tar tóz ko dó tu laj do nos in gat -
la nát. 1976-ban ha tó sá gi bi zo nyít vány ál tal ta nu sí tott há -
bo rí tat lan bir tok lás alap ján az in gat lan tu laj don jo gát el bir -
tok lás jog cí mén az in dít vá nyo zók jog elõd je ja vá ra az in -
gat lan nyil ván tar tás ba be je gyez ték. A jog elõd ha lá lát
köve tõen az in gat lan ra néz ve to váb bi jog vi szo nyok jöt tek
lét re.

Az ere de ti tu laj do nos test vé re 1996-ban ke re se tet nyúj -
tott be az in gat lan ra vo nat ko zó tu laj don jo gá nak meg ál la -
pí tá sa iránt. Az ügy ben el járt bí ró sá gok meg ál la pí tot ták,
hogy az ere de ti tu laj do nos az R. ha tá lya alá tar toz ván Né -
met or szág ba való át te le pü lés re kö te le zett sze mély nek mi -
nõ sült, így a Kr. 10.  §-a alap ján ingó és in gat lan va gyo na
te her men te sen az ál lam ra szállt. Az íté le tek meg ál la pí tot -
ták, hogy az ál lam tu laj don szer zé se ha tó sá gi ha tá ro zat tal
tör tént, amely tu laj don szer zés ese tén nincs szük ség a do -
log át adá sá ra, vagy a tu laj don vál to zás nak az in gat lan nyil -
ván tar tás ba való be jegy zé sé re.

Ezt köve tõen – jog sza bály ban meg ha tá ro zott kö te le zett -
sé gé nek ele get téve – nyúj tott be ke re se tet az in dít vá nyo -
zók el len a Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság a Ma gyar Ál -
lam tu laj don jo gá nak meg ál la pí tá sa iránt, amely ke re set
alap ján ho zott íté let az al kot mány jo gi pa nasz alap ját ké pe -
zi. A jog erõs íté let meg ál la pí tot ta, hogy az ere de ti tu laj do -
nos az R., il let ve a Kr. ha tá lya alá tar to zott, en nek kö vet -
kez té ben in gat la ná nak tu laj don jo ga az ál lam tu laj do ná ba
szállt át. A Ptk. 1976-ban ha tá lyos ren del ke zé se sze rint az
ál lam tu laj do ná ba ke rült in gat lan tu laj don jo gát el bir tok -
lás sal meg sze rez ni nem le he tett, így az in dít vá nyo zók jog -
elõd jé nek tu laj don jo gá ra ala pí tott min den to váb bi jog ügy -
let ér vény te len.

Az in dít vá nyo zók ál lás pont ja sze rint a per tár gyát ké pe -
zõ in gat lan nak az ál lam ál ta li meg szer zé sét ki mon dó jog -
sza bá lyok az Al kot mány 9.  §-ának (1) be kez dé sé be és
13.  §-ába üt kö zõ en alkot mány elle nesek, ezért kér ték
ügyük ben az al kal ma zá si ti la lom ki mon dá sát.

A sé rel me zett jog sza bá lyok a ma gyar or szá gi né met la -
kos ság nak Né met or szág ba való át te le pí té sé rõl, az át te le -
pü lés re kö te le zet tek va gyo ná nak zár alá vé te lé rõl és el kob -
zá sá ról ren del kez tek. Az in dít vá nyo zók hi vat koz tak az Al -
kot mány bí ró ság 27/1991. (V. 20.) AB szá mú ha tá ro za tá ra
(ABH, 1991, 73.; a továb biak ban: ABh.), amely egyes va -
gyon tár gyak ál la mi tu laj don ba vé te lé rõl  szóló (több sé gük -
ben az 1950-es évek ele jé rõl szár ma zó, és a ha tá ro zat meg -
ho za ta la kor még ha tá lyos) jog sza bá lyok alkot mány elle -
nességének meg ál la pí tá sa mel lett azo kat meg sem mi sí tet -
te. Az ABh. ál tal meg sem mi sí tett jog sza bá lyok kö zött az
ál ta luk sé rel me zett ren de le tek nem sze re pel tek. Az in dít -
vá nyo zók ál lás pont ja sze rint az ABh.-ban meg sem mi sí tett
ál la mo sí tá si jog sza bá lyok alkot mány elle nességének alap -
já ul szol gá ló in do kok a je len eset ben is irány adók, a sé rel -
me zett jog sza bá lyok alkot mány elle nessége ugyan azon in -
do kok alap ján ál la pít ha tó meg.
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2. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy a Fõ vá -
ro si Bí ró ság jog erõs íté le tét az in dít vá nyo zók 2004. ápri -
lis 28-án vet ték kéz hez, az in dít vány pe dig 2004. jú ni us
18-án, te hát az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi
XXXII. tör vény (a továb biak ban: Abtv.) 48.  § (2) be kez -
dé sé ben elõ írt hat van na pos ha tár idõn be lül ér ke zett az Al -
kot mány bí ró ság hoz.

II.

1. Az Al kot mány nak az in dít vánnyal érin tett ren del ke -
zé sei:

„9.  § (1) Ma gyar or szág gaz da sá gi olyan pi ac gaz da ság,
amely ben a köz tu laj don és ma gán tu laj don egyen jo gú és
egyen lõ vé de lem ben ré sze sül.”

„13.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság biz to sít ja a tu laj don -
hoz való jo got.

(2) Tu laj dont ki sa já tí ta ni csak ki vé te le sen és köz ér dek -
bõl, tör vény ben sza bá lyo zott ese tek ben és mó don, tel jes,
fel tét len és azon na li kár ta la ní tás mel lett le het.”

2. R.-nek az in dít vány el bí rá lá sa szem pont já ból re le -
váns ren del ke zé sei:

„3.  § Az át te le pü lés re kö te le zett sze mé lyek nek – te kin -
tet nél kül arra, hogy az or szág te rü le tén, vagy azon kí vül
tar tóz kod nak – min den in gat lan és ingó va gyo nát a je len
ren de let ha tály ba lé pé se nap já tól kez dõ dõ en zár alá vett nek 
kell te kin te ni, a tu laj do nos (bir to kos) ab ból sem mit el nem
ide ge nít het és azt meg sem ter hel he ti. (...)”

A Kr.-nek az in dít vány el bí rá lá sa so rán figye lembe vett
ren del ke zé sei:

„10.  § A je len ren de let ér tel mé ben Né met or szág ba át te -
le pü lés re kö te le zett sze mély nek az az ingó és in gat lan va -
gyo na, amely a 12.330/1945. M.E. szá mú ren de let 3.  §-a,
(...) ér tel mé ben zár alá vett nek te kin ten dõ, az át te le pü lé si
kö te le zett ség meg ál la pí tá sá val egy ide jû leg (...) te her men -
te sen az ál lam ra száll át és a Föld bir tok ren de zõ Alap ál la -
gá hoz tar to zik. (...)”

„21.  § (1) A je len ren de let ki hir de té sé nek nap ján lép ha -
tály ba; ha tály ba lé pé sé vel a 12.330/1945. M.E. szá mú ren -
de let (...) ha tá lyát vesz ti.

(2) Az (1) be kez dés ben em lí tett ren de le tek alap ján tett
in téz ke dé sek ha tá lyát a je len ren de let sem mi te kin tet ben
nem érin ti. (...)”

A ma gyar or szá gi né met la kos ság át te le pí té sé vel kap -
cso lat ban ki bo csá tott kor lá to zó ren del ke zé sek al kal ma zá -
sá nak meg szün te té se tár gyá ban ho zott 84/1950. (III. 25.)
MT ren de let nek a ha tá ro zat ban hi vat ko zott sza bá lya:

„1.  § (1) A je len ren de let ha tály ba lé pé sé tõl kezd ve a
ma gyar or szá gi né met la kos ság át te le pí té sé vel kap cso lat -
ban ki bo csá tott kor lá to zó ren del ke zé se ket nem le het al kal -
maz ni.

(2) Az (1) be kez dés ben em lí tett ren del ke zé sek ér tel mé -
ben a je len ren de let ha tály ba lé pé se elõtt már vég re haj tott
ha tó sá gi in téz ke dé sek ha tá lyu kat meg tart ják és ezek bõl ki -

fo lyó lag kár té rí té si vagy egyéb igényt nem le het ér vé nye -
sí te ni.”

III.

Az al kot mány jo gi pa nasz az aláb bi ak sze rint meg ala po -
zott.

1. Az in dít vány alap ján az Al kot mány bí ró ság nak ha tá -
lyon kí vül he lye zett jog sza bály egy meg ha tá ro zott ren del -
ke zé sé nek al kot má nyos sá gi vizs gá la tát kel lett el vé gez nie.

Az Al kot mány bí ró ság ha tás kö ré be fõ sza bály ként csak
ha tá lyos jog sza bá lyok alkot mány elle nességének utó la gos
vizs gá la ta tar to zik. Ha tá lyon kí vül he lye zett, il le tõ leg mó -
do sí tott jog sza bá lyi ren del ke zés al kot má nyos sá gá nak
vizs gá la tá ra az Al kot mány bí ró ság ha tás kö re csak ak kor
ter jed ki, ha an nak al kal maz ha tó sá ga az el dön ten dõ kér -
dés. (335/B/1990. AB vég zés, ABH 1990, 261.) A konk rét
nor ma kont roll két ese té ben, az Abtv. 38.  § (1) be kez dé se
alap ján be nyúj tott bí rói kez de mé nye zés és 48.  §-a alap ján
elõ ter jesz tett al kot mány jo gi pa nasz alap ján – mi vel ilyen -
kor az al kal ma zá si ti la lom ki mon dá sá ra van le he tõ ség – az
Al kot mány bí ró ság már nem ha tá lyos ren del ke zés alkot -
mány elle nességét is vizs gál ja. Mi vel az in dít ványt al kot -
mány jo gi pa nasz ként ter jesz tet ték elõ, az Al kot mány bí ró -
ság a vizs gá la tot az al kot mány jo gi pa nasz alap já ul szol gá -
ló ügy ben al kal ma zott, már ha tá lyon kí vül he lye zett jog -
sza bá lyi ren del ke zés te kin te té ben le foly tat ta.

2. Az al kot mány jo gi pa nasz alap já ul szol gá ló jog erõs
ha tá ro zat ál tal al kal ma zott Kr. ren del ke zé se it a jog al ko tó
1950-ben he lyez te ha tá lyon kí vül. Az Al kot mány bí ró ság
11/1992. (III. 5.) AB ha tá ro za tá ban az el múlt rend sze rek
joga és az új Al kot mány sze rin ti jog ál lam kö zöt ti vi szony -
ról meg ál la pí tot ta, hogy az Al kot mány bí ró ság kez det tõl
fog va nem tett tar tal mi kü lönb sé get a ko ráb bi rend szer ben, 
il le tõ leg az Al kot mány után al ko tott jog sza bá lyok al kot -
má nyos sá gá nak vizs gá la tá ban. „Ér vé nyes sé gét te kint ve
nincs kü lönb ség az »Al kot mány elõt ti« és »utá ni« jog kö -
zött. Az el múlt fél év szá zad kü lön bö zõ rend sze re i nek le gi -
ti mi tá sa eb bõl a szem pont ból kö zöm bös, il let ve a jog sza -
bály al kot má nyos sá ga te kin te té ben nem ér tel me zen dõ ka -
te gó ria. Ke let ke zé si ide jé tõl füg get le nül min den (...) jog -
sza bály nak az új Al kot mány nak kell meg fe lel nie. Az al -
kot má nyos sá gi vizs gá lat ban sincs a jog nak két ré te ge, és
nincs két fé le mér ce sem. A jog sza bály ke let ke zé si ide jé -
nek annyi ban le het je len tõ sé ge, hogy régi jog sza bá lyok a
meg újí tott Al kot mány ha tály ba lé pé sé vel vál hat tak alkot -
mány elle nessé.” (ABH 1992, 77, 81.)

A fen ti ha tá ro zat ban rög zí tett el vet al kal maz va ál la pí -
tot ta meg a 66/1992. (XII. 17.) AB ha tá ro zat az 1945. évi
VI. tör vénycikkel tör vényerõre emelt, a nagy bir tok rend -
szer meg szün te té se és a föld mû ves nép föld höz jut ta tá sa
tár gyá ban ki adott 600/1945. ME ren de let egyes, a vizs gá -
lat idõ pont já ban még ha tály ban volt sza bá lya i nak alkot -
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mány elle nességét. Az Al kot mány bí ró ság az érin tett jog -
sza bá lyok al kot má nyos sá gi vizs gá la tát a ha tá lyos Al kot -
mánnyal össze füg gés ben vé gez te el. (ABH 1992, 293,
299.)

Az in dít vá nyo zók ál tal is hi vat ko zott ABh. meg ál la pí -
tot ta azt, hogy az Al kot mány 13.  § (2) be kez dé sé ben rög zí -
tett ren del ke zés olyan ga ran ci á lis sza bály, amely a tu laj -
don nak nem csak egye di ha tó sá gi ak tus sal, ha nem tör -
vénnyel való el vo ná sá ra is irány adó. „A tu laj don min den -
fé le meg kü lön böz te tés vagy a tu laj do no sok bár mi faj ta
cso por to sí tá sa nél kü li vé del me mel lett az ál lam nak biz to -
sí tott az a joga, hogy ki vé te le sen és a köz ér de ké ben, tör -
vény ben sza bá lyo zott eset ben és mó don, de csak tel jes,
fel tét len és azon na li kár ta la ní tás mel lett tu laj dont el von -
jon. Az el vo nást el ren de lõ egye di vagy tör vényi ak tus ak -
kor üt kö zik az al kot mány ba, ha e fel té te lek bár me lyi ke
 hiányzik. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tá sa sze rint az
ál la mi tu laj don ba vé telt el ren de lõ jog sza bá lyok mind egyi -
ké bõl hi á nyoz nak az Al kot mány ál tal elõ írt fel té te lek.
Nem le het ugyan is köz ér dek nek te kin te ni – és ki vé tel ként
sem meg en ged ni – olyan ál la mi tu laj don szer zést, a tu laj -
do no sok jo gá nak kor lá to zá sát, el vé te lét, amely em be rek,
tár sa dal mi cso por tok meg bé lyeg zé sén, bár mi fé le diszk ri -
mi ná ci ó ján alap szik.” (ABH 1991, 77.)

Az Al kot mány bí ró ság nem lát ta in do kát an nak, hogy
ko ráb bi ha tá ro za tá ban fog lalt meg ál la pí tá sa i tól a je len al -
kot má nyos sá gi vizs gá lat so rán el tér jen. En nek alap ján
meg ál la pí tot ta, hogy a Né met or szág ba át te le pül ni kö te les
ma gyar ál lam pol gá rok va gyo ná nak zár alá vé te lé rõl és el -
kob zá sá ról ren del ke zõ Kr. 10.  §-a alkot mány elle nessé
vált, an nak alkot mány elle nességét az ABh. ér vei alap ján,
az Al kot mány 13.  §-ának sé rel me  miatt ál la pí tot ta meg.

Te kin tet tel arra, hogy az Al kot mány bí ró ság a Kr.
10.  §-ának alkot mány elle nességét az Al kot mány
13.  §-ának sé rel me  miatt meg ál la pí tot ta, ál lan dó gya kor la -
tá nak meg fele lõen [64/1991. (XII. 17.) AB ha tá ro zat,
ABH 1991, 297, 307.; 30/2000. (X. 11.) AB ha tá ro zat,
ABH 2000, 202, 209.] az Al kot mány 9.  §-ának sé rel mé vel
kap cso la tos vizs gá lat tól el te kin tett.

3. Az Abtv. 43.  § (1) be kez dé se ér tel mé ben az alkot -
mány elle nes jog sza bályt az Al kot mány bí ró ság er rõl  szóló
ha tá ro za tá nak a hi va ta los köz löny ben való köz zé té te le
nap já tól nem le het al kal maz ni. A 43.  § (4) be kez dé se sze -
rint azon ban – amely az Abtv. 48.  § (3) be kez dé se alap ján
az al kot mány jo gi pa nasz ese té re is irány adó – az Al kot -
mány bí ró ság a tá ma dott jog sza bály konk rét ügy ben tör té -
nõ al kal maz ha tó sá gá ról a 43.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zot tól el té rõ en ren del kez het, ha ezt a jog biz ton ság vagy
az el já rást kez de mé nye zõ kü lö nö sen fon tos ér de ke in do -
kol ja. Az Al kot mány bí ró ság – te kin tet tel az in dít vá nyo zók 
kü lö nö sen fon tos, mél tá nyol ha tó ér de ké re – az al kal ma zá -
si ti la lom te kin te té ben helyt adott az in dít vány nak, és az
Abtv. 43.  § (4) be kez dé se alap ján úgy ren del ke zett, hogy a
tá ma dott, és alkot mány elle nesnek ítélt jog sza bály a Fõ vá -

ro si Bí ró ság ál tal 44.Pf.27.789/2003/5. szá mú íté let tel jog -
erõ sen le zárt per ben nem al kal maz ha tó.

4. Az Al kot mány bí ró ság nyo ma té ko san hang sú lyoz za,
hogy a jog ál la mi ság elve az ál la mot ma gán jo gi igé nyei ér -
vé nye sí té se so rán is kö te le zi. Az ál lam azon ban nem ala -
pít hat va gyo ni (tu laj do ni) igényt a jog ál la mi ság alap ve tõ
el ve it nyil ván va ló an sér tõ, egy kor ha tály ban volt jog sza -
bá lyok ra. Ez a ti la lom az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé ben 
de fi ni ált „de mok ra ti kus jog ál lam”-ot aka dá lyoz za meg ab -
ban, hogy a sa ját maga ál tal is el ítélt el ve ken nyug vó jog -
sza bá lyok alap ján ma gán jo gi igényt ér vé nye sít sen.

A tu laj don vi szo nyok ren de zé se ér de ké ben, az ál lam ál -
tal az ál lam pol gá rok tu laj do ná ban igaz ság ta la nul oko zott
ká rok rész le ges kár pót lá sá ról  szóló 1991. évi XXV. tör -
vény 1.  § (1) be kez dé se sze rint rész le ges kár pót lás il le ti
meg azo kat a ter mé sze tes sze mé lye ket, akik nek ma gán tu -
laj do na az ál lam ál tal 1939. má jus 1-jét köve tõen al ko tott,
az 1. és 2. szá mú mel lék let ben fel so rolt jog sza bá lyok al -
kal ma zá sa ál tal sé rel met szen ve dett. A tör vény 1. szá mú
mel lék le té nek 11. pont ja az R.-t, 22. pont ja pe dig a Kr.-t
so rol ja fel azon jog sza bá lyok kö zött, ame lyek al kal ma zá sa 
az ál lam pol gá rok tu laj do ná ban igaz ság ta la nul kárt oko -
zott, ame lyek te hát a kár pót lás alap já ul szol gál hat nak. A
Kpt. mel lék le té nek ez a fel so ro lá sa te hát már meg ál la pít ja
azt, hogy ezen jog sza bá lyok ál lam ál ta li al kal ma zá sa az ál -
lam pol gá rok tu laj do ná ban igaz ság ta lan sé rel met okoz ha -
tott, és va gyo ni kár pót lás ra való jo go sult sá got te rem tett.
Mind ezek alap ján az Al kot mány bí ró ság hang sú lyo san ál -
la pít ja meg, hogy egy olyan jog sza bály ra ala pít va, ame lyet 
a tör vényhozó ko ráb ban tu laj do ni sé rel met oko zó ként de -
fi ni ált, a Ma gyar Köz tár sa ság, mint de mok ra ti kus jog ál -
lam újabb tu laj do ni sé rel met nem okoz hat, ma gán sze mé -
lyek kel szem ben tu laj do ni igényt nem ér vé nye sít het.

A ha tá ro zat Ma gyar Köz löny ben tör té nõ köz zé té te le az
Abtv. 41.  §-án ala pul.

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
elõ adó al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 675/D/2004.

2007/159. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 11419



Dr. Bra gyo va And rás al kot mány bí ró pár hu za mos in do -
ko lá sa

Egyet ér tek a több sé gi ha tá ro zat tal ab ban, hogy a ma -
gyar or szá gi né met la kos ság Né met or szág ba való át te le pí -
té sé rõl  szóló 13.200/1945. ME szá mú ren de let, il let ve az
ez zel kap cso la tos egyéb ren de le tek mó do sí tá sá ról, ki egé -
szí té sé rõl és össze fog la lá sá ról  szóló 12.200/1947. Kor -
mány szá mú ren de let az al kot mány jo gi pa nasz tár gyát ké -
pe zõ ügy ben nem al kal maz ha tó. Egyet ér tek az zal is, hogy
a ma gyar ál la mot a jog ál lam al kot má nyos elve meg aka dá -
lyoz za ab ban, hogy a ma gán sze mé lyek kel, fõ képp a fent
ne ve zett ren de le tek ben jog fosz tot tak kal vagy azok le szár -
ma zó i val szem ben ma gán jo gi (tu laj do ni) igényt ér vé nye -
sít sen.

Nem tu dom ugyan ak kor el fo gad ni a ren del ke zõ rész ál -
lí tá sát, mely sze rint a két ren de let 1989-ben alkot mány -
elle nessé vált. A két ren de let nem vál ha tott alkot mány elle -
nessé 1989 ok tó be ré ben, az Al kot mány mó do sí tá sá ról
 szóló 1989. évi XXXI. tör vény meg al ko tá sá val, amely
mó do sí tás sal új al kot má nyos be ren dez ke dés jött lét re. Az
alkot mány elle nessé vá lás kér dé se már csak azért sem me -
rül het fel ezen ren de le tek ese té ben, mi vel a két ren de le tet a 
ma gyar or szá gi né met la kos ság át te le pí té sé vel kap cso lat -
ban ki bo csá tott kor lá to zó ren del ke zé sek al kal ma zá sá nak
meg szün te té se tár gyá ban ho zott 84/1950. (III. 25.) MT
ren de let ha tá lyon kí vül he lyez te.

Az új al kot má nyos be ren dez ke dés lét re jöt té vel sem
szûnt meg a jog rend szer fo lya ma tos sá ga [lásd a 11/1992.
(III. 5.) AB ha tá ro za tot (Zé té nyi-Ta kács tör vény tár gyá -
ban), amely ben az Al kot mány bí ró ság ki mond ta, hogy a
rend szer vál tás a le ga li tás alap ján ment vég be, ezért a ko -
ráb ban ér vény ben volt jog sza bá lyok jogi ér vé nyes sé ge
nem von ha tó két ség be. Az 1989-es al kot mány mó do sí tás
nem vissza me nõ le ges ha tá lyú, ezért az új tar tal mú Al kot -
mány alap ján alkot mány elle nes jog sza bá lyok leg ko ráb ban 
az új tar tal mú Al kot mány hatályba lépésével le het nek
alkot mány elle nesek (ABH, 1992, 77, 94.)]. A jog rend szer
kon ti nu i tá sa ab ban áll, hogy a jog rend szer tar tal maz za ön -
ma ga min den ko ráb bi ál la po tát. Ezért a „ha tá lyon kí vül
he lye zett” – és ez után nem kö te le zõ, új jo got vagy kö te le -
zett sé get lét re hoz ni nem ké pes – nor mák egy ré sze to vább -
ra is a jog rend szer ré sze, és így ér vé nyes (jogi ha tás ra ké -
pes) nor ma ma rad, akár ha tá lya meg szû né sét kö ve tõ egy
év szá zad múl va is.

Nem két sé ges per sze, hogy a mai al kot mány sze rint a
két ren de let – már csak a jog for rá si szint je  miatt is –, alkot -
mány elle nes. Sõt, több is mint egy sze rû en alkot mány elle -
nes: nem ze ti ho va tar to zá son ala pu ló tu laj don el kob zás,
amely az al kot má nyos jog ál lam mo rá lis alap ja it ta gad ja
meg. Eb bõl azon ban nem kö vet ke zik, hogy a két ren de let
meg al ko tá sa ide jén vagy ha tály ban léte alatt bár mi kor,
jogi szem pont ból alkot mány elle nes, azaz ér vény te len lett
vol na. A ma gyar jog rend szer az alkot mány elle nes nor ma
(jog sza bály) jogi ér vény te len sé gét 1989. ok tó ber 23-a
(vagy 1990. ja nu ár 1., az Al kot mány bí ró ság ról  szóló tör -

vény hatályba lépése) elõtt nem is mer te. Ezért a két ren de -
let „alkot mány elle nességérõl” csak ak kor le het ne szó, ha
az 1989-es al kot mányt az 1945–1950 kö zöt ti idõ szak ra
(amíg a két ren de let ha tály ban volt) vissza me nõ leg ér vé -
nyes nek te kin te nénk, azaz az ak ko ri jog sza bá lyok ak ko ri
ér vé nyes sé gét a ma ha tá lyos Al kot mány alap ján ítél nénk
meg. Az Al kot mány vissza me nõ le ges ha tá lyát azon ban
ele ve ki zár ja, hogy az új, az Al kot mány bí ró ság szó hasz ná -
la tá val a jog ál la mi, al kot má nyos be ren dez ke dés az elõ zõ
Al kot mány mó do sí tá sá val, és így a jog rend szer fen tebb
vá zolt kon ti nu i tá sa meg tar tá sá val jött lét re. Az Al kot mány 
vissza me nõ le ges ha tá lya hi á nyát az Al kot mány bí ró ság a
több sé gi ha tá ro zat ban idé zett 27/1991. (V. 20.) AB ha tá ro -
za tá ban (ABH, 1991, 73.) az ál la mo sí tá si tör vények al kot -
má nyos sá ga kap csán imp li ci te ki is mond ta.

Az ed dig el mon dot tak sze rint eb ben az ügy ben még ke -
vés bé, mint az ál la mo sí tá sok ese té ben, le het szó (szigo -
rúan jogi ér te lem ben véve) a vi ta tott jog sza bá lyok alkot -
mány elle nességérõl. A ma gyar or szá gi né me tek ki te le pí té -
sé rõl al ko tott jog sza bá lyok alap ján szer zett tu laj do ni jog -
cí met – va gyis az ál la mi tu laj don ba vé telt és az ál la mi tu -
laj don ba vett dol gok (el sõ sor ban ter mé sze te sen in gat la -
nok) tu laj don jo gi sor sát – nem érin tet te, hogy utóbb a ki te -
le pí tést a ma gyar ál lam, il let ve a ma gyar jog több szö rö sen
meg ta gad ta, el ítél te, sõt rész le ges kár pót lást aján lott az
igaz ság ta la nul oko zott ká ro kért.

A kár pót lá si tör vény a kár pót lás adá sá val maga erõ sí tet -
te meg a szer zett és fenn ál ló tu laj do ni jog cí mek jog sze rû -
sé gét, hi szen más képp nem lett vol na mi ért kár pót lást adni. 
Mi vel az al kot mány jo gi pa nasz tár gya az alkot mány elle -
nes jog sza bály al kal ma zá sa ál tal oko zott alap jo gi sé re lem
[Abtv. 48.  § (1) be kez dés], a pa nasz el bí rá lá sá nál az a dön -
tõ, hogy mi lyen jog sza bá lyo kat al kal ma zott a bí ró ság. A
ha tá ro zat ab ból in dul ki, hogy a bí ró ság „al kal maz ta” a két
ren de le tet. A bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz ban ki fo gás olt
íté le te azon ban nem eze ket, ha nem a Pol gá ri Tör vény -
könyv tu laj don ról  szóló sza bá lya it al kal maz ta a ren de le tek 
alap ján szer zett ál la mi tu laj don ra – pon to sab ban az el nem
évült, és el bir tok lás sal meg nem szûnt ál la mi tu laj don jo gi
igény re. Eb bõl a szem pont ból mind egy, mi az ál la mi tu laj -
don szer zés jog cí me. A tá ma dott bí rói íté let rész ben a Ptk.
115.  § (1) be kez dé sén ala pul, amely sze rint „[a] tu laj don -
jo gi igé nyek nem évül nek el.” Ez a ren del ke zés min den fé -
le, így az ál la mi tu laj don ra is al kal ma zan dó lé vén, to váb bá 
mi vel az in gat lan tu laj don jo gi sor sa nem ren de zõd he tett,
amint ma gán sze mé lyek kö zött tör tént vol na, el bir tok lás -
sal, mert az ál la mi tu laj don a szo ci a lis ta jog sze rint
1991-ig nem volt el bir to kol ha tó. Az ál la mi tu laj do na
1991-ig fenn ál ló el bir tok lá si ti la lom  miatt az in gat la nok ra
ér vé nyes, je len leg ti zen öt éves el bir tok lá si idõ az íté let
meg ho za ta la idõ pont já ban még nem telt el, így az ál lam ér -
vé nye sít het te „el nem évü lõ” tu laj don jo gi igé nyét. Mint
lát ha tó, a tá ma dott bí rói íté let rész ben a Ptk. 115.  §-án ala -
pul, de a dön tõ még is az, hogy a Ptk. 1991-ig ha tály ban
volt 121.  § (3) be kez dé se ki zár ta, hogy az ál la mi tu laj do -
non el bir tok lás sal tu laj dont le hes sen sze rez ni. Ez a sza bály 
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az in gat la nok ra fel tét le nül al kal ma zan dó volt. [Az ál la mi
tu laj do ni igény fenn ma ra dá sá nak to váb bi fel té te le volt az
in gat la nok el bir tok lá si ide jé nek fel eme lé se 2001-ben tíz -
rõl ti zen öt évre.]

Ese tünk ben az alkot mány elle nesség köz vet len oka te hát 
nem a két ren de let, ha nem az, hogy a szo ci a lis ta jog ban az
ál la mi (tár sa dal mi) tu laj do nú in gat la non el bir tok lás sal
nem le he tett tu laj dont sze rez ni. Ez a sza bály két ség te le nül
el len té tes a ma ha tá lyos Al kot mány 9.  § (1) be kez dé sé vel,
amely sze rint a „köz tu laj don” (ben ne az ál la mi tu laj don)
és a ma gán tu laj don jogi vé del me azo nos. En nek biz to san
nem fe lelt meg a Ptk. 1991-ig ha tály ban volt 121.  § (3) be -
kez dé se. Az in dít vá nyo zó-pa na szos (a 9.  § mel lett) az Al -
kot mány 13.  §-ának – azaz al kot má nyo san vé dett tu laj -
don jo gá nak – sé rel mét is lát ja az íté let ben [64/1993.
(XII. 22.) AB ha tá ro zat, ABH, 1993, 373, 380.; 35/1994.
(VI. 24.) AB ha tá ro zat, ABH, 1994, 197, 201.]. Va ló ban a
bí ró ság a Ptk. tu laj don jo gi sza bá lya i nak al kal ma zá sá val
ju tott a sé rel me zett, alkot mány elle nes kö vet kez te tés re. Az
Al kot mány bí ró ság ál lan dó gya kor la ta sze rint az Al kot -
mány 13.  §-a csak a már meg szer zett tu laj dont védi – az
adott eset ben a pa na szo sok a tu laj dont meg szer zett nek vél -
ték, te kin tet tel a hosszú ide ig, a Ptk. sza va i val élve a „sa -
ját juk ként” tör té nõ bir tok lás sal. Ezért az adott eset ben in -
do kolt az al kot má nyos tu laj don vé de lem ki ter jesz té se a
bir to kos ra – an nál is in kább, mert az Al kot mány bí ró ság ál -
lan dó gya kor la ta sze rint az al kot má nyos tu laj don vé de lem
tár gya nem azo nos a pol gá ri jogi tu laj don nal.

Mind ezek alap ján sé rült az in dít vá nyo zó-pa na szo sok
al kot má nyos joga tu laj do nuk – vagy do lo gi tu laj don szer -
zé si vá ro má nyuk – vé del mé re. Az alap jo gi sé re lem leg -
köz vet le nebb oka azon ban az, hogy az ál la mot (pon to sab -
ban a kép vi se le té ben fel lé põ Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó -
sá got) az Ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény 108.  § (2) be kez dé se kö te lez te e tu laj do ni igény ér vé -
nye sí té sé re, ami kor azt mond ja, hogy „...az ál lam ház tar tás
al rend sze re i nek kö ve te lé se i rõl le mon da ni csak tör vény -
ben, a he lyi ön kor mány zat nál, a he lyi ön kor mány zat ren -
de le té ben meg ha tá ro zott mó don és ese tek ben le het”. Ha ez 
a jog sza bály nem kö te le zi az ál lam kép vi se le té ben a Ptk.
28.  § (1) be kez dé se és az ál lam örök lé se és az ál la mot meg -
il le tõ egyéb jo gok gya kor lá sa ese tén a Ma gyar Ál lam kép -
vi se le té rõl  szóló 45/2002. (XII. 25.) PM ren de let sze rint a
Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó sá got arra, hogy a va gyo ni
igényt ér vé nye sít se, ak kor a pa na szo sok el bir tok lás sal
való tu laj don szer zé sé nek nem lett vol na aka dá lya.

E ha tá ro za tá ban az Al kot mány bí ró ság vol ta kép pen
 alkotmányos kö ve tel ményt ál lít fel az ál la mi va gyon ke ze -
lõ szer vek és a pol gá ri ügyek ben el já ró bí ró sá gok szá má ra. 
Esze rint az odi ó zus – az al kot má nyos jog ál lam mo rá lis
alap ja it ta ga dó (és nem egy sze rû en alkot mány elle nes) –
jog sza bá lyok ra vissza ve zet he tõ pol gá ri jogi igé nye ket az
ál lam ma gán sze mé lyek kel szem ben nem ér vé nye sít het. Ez 
az al kot má nyos kö ve tel mény az adott ügy ben fel te he tõ en
az al pe res per nyer tes sé gé hez és így tu laj don szer zé sé hez
ve zet – en nek el dön té se per sze a Pp. 360.  § és kö vet ke zõ

sza ka szai alap ján el já ró bí ró ság fel ada ta. Az Al kot mány -
bí ró ság ezen ha tá ro za ta sem mi kép pen nem je len ti az ál la -
mi tu laj don szer zé si jog cí mek ér vény te len sé gét, csak azt,
hogy az ál lam pol gá ri (adott eset ben tu laj do no si) jo gai
gya kor lá sá ban nem ér vé nye sít het az al kot má nyos jog ál -
lam er köl csi alap el ve it ta ga dó jog sza bá lyok nél kül fenn
nem álló igényt. A ha tá ro zat ban meg ál la pí tott al kot má -
nyos kö ve tel mény te hát az ál lam ma ga tar tá sát érin ti, és
nem al kal maz ha tó más pol gá ri jogi igé nyek re.

Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró

Az Alkotmánybíróság
93/2007. (XI. 22.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bály alkot mány elle -
nességének utó la gos vizs gá la tá ra irá nyu ló el já rás ban meg -
hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a Bu da pest
III. ke rü let Ó bu da-Bé kás me gyer Ön kor mány za tá nak Kép -
vi se lõ-tes tü le te ál tal az ön kor mány zat tu laj do ná ban lévõ
köz te rü le tek hasz ná la tá ról és rend jé rõl al ko tott 30/2004.
(VII. 1.) ren de let 4.  § (1) be kez dés h) pont ja alkot mány -
elle nes, ezért azt meg sem mi sí ti.

Az Al kot mány bí ró ság e ha tá ro za tát a Ma gyar Köz löny -
ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

Az in dít vá nyo zó a Bu da pest III. ke rü let Ó bu da-Bé kás -
me gyer Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te ál tal az
ön kor mány zat tu laj do ná ban lévõ köz te rü le tek hasz ná la tá -
ról és rend jé rõl al ko tott 30/2004. (VII. 1.) ren de let
(a továb biak ban: Ör.) 4.  § (1) be kez dés h) pont já ban fog -
lalt azon ren del ke zés alkot mány elle nességének meg ál la -
pí tá sát kér te, amely meg tilt ja, ille tõ leg kor lá toz za a köz te -
rü let-hasz ná la ti hoz zá já ru lás meg adá sát áru sí tás ra hasz -
nált gép jár mû köz te rü let-hasz ná la tá ra.

Az in dít vá nyo zó moz gó bol ti te vé keny sé get vé gez,
amely re min den szük sé ges en ge déllyel ren del ke zik. A
moz gó bol ti te vé keny ség jel lem zõ je, hogy az ki zá ró lag
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köz te rü le ten vé gez he tõ te vé keny ség, amely nek hasz ná la -
tá ra az ille té kes ön kor mány zat hoz zá já ru lá sa alap ján van
le he tõ ség.

Ál lás pont ja sze rint a vi ta tott sza bá lyo zás sér ti az Al kot -
mány 9.  § (2) be kez dé sé ben sza bá lyo zott vál lal ko zás hoz
való jo got, va la mint a gaz da sá gi ver seny sza bad sá gát,
mert a ki zá ró lag moz gó bol ti te vé keny ség gel fog lal ko zó
tár sa ság te vé keny sé gét a ke rü let ben el le he tet le ní ti. Sér ti
az Al kot mány 70/A.  §-át is, mert más ke res ke del mi te vé -
keny sé get vég zõ tár sa sá gok hoz ké pest, sú lyo san diszk ri -
mi na tív ren del ke zést al kal maz a moz gó bol ti te vé keny sé -
get vég zõ tár sa sá gok kal szem ben.

Az in dít vá nyo zó hi vat ko zik arra is, hogy az Ör. vi ta tott
sza bá lyá nak el fo ga dá sá val az ön kor mány zat meg sér tet te
az Al kot mány 44/A.  §-ának (2) be kez dé sét is, mert olyan
tár sa dal mi vi szonyt sza bá lyo zott, amely nem tar to zik a he -
lyi köz ügyek kö ré be, így an nak sza bá lyo zá sá ra az ön kor -
mány zat nak nem volt ha tás kö re. A moz gó bol ti te vé keny -
sé get köz pon ti jog sza bály, kor mány ren de let sza bá lyoz za.
Az ön kor mány zat nak nincs ha tás kö re arra, hogy a kor -
mány ren de let ál tal meg en ge dett gaz da sá gi te vé keny ség
foly ta tá sát az ön kor mány zat a mû kö dé si te rü le tén meg -
tiltsa.

II.

1. Az Al kot mány nak az in dít vá nyo zó ál tal fel hí vott
ren del ke zé sei:

„9.  § (2) A Ma gyar Köz tár sa ság el is me ri és tá mo gat ja a
vál lal ko zás jo gát és a gaz da sá gi ver seny sza bad sá gát.”

„44/A.  § (2) A he lyi kép vi se lõ tes tü let a fel adat kör ében
ren de le tet al kot hat, amely nem le het el len té tes a ma ga sabb 
szin tû jog sza bállyal.”

„70/A.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság biz to sít ja a te rü le -
tén tar tóz ko dó min den sze mély szá má ra az em be ri, il let ve
az ál lam pol gá ri jo go kat, bár mely meg kü lön böz te tés, ne -
ve ze te sen faj, szín, nem, nyelv, val lás, po li ti kai vagy más
vé le mény, nem ze ti vagy tár sa dal mi szár ma zás, va gyo ni,
szü le té si vagy egyéb hely zet sze rin ti kü lönb ség té tel nél -
kül.”

2. Az Ör.-nek az in dít vá nyo zó ál tal vi ta tott sza bá lya:

„4.  § (1) Nem ad ha tó köz te rü let-hasz ná la ti hoz zá já ru -
lás: (...)

h) la kó ko csi ból tör té nõ áru sí tás ra, szol gál ta tás ra és
moz gó áru sí tás ra, va la mint bár mi lyen áru sí tás ra hasz nált
gép jár mû köz te rü let-hasz ná la tá ra, ki vé ve öko-, il let ve bio -
ter mé kek zárt lán cú áru sí tá sá ra al kal mas gép jár mû vet, va -
la mint kul tu rá lis és sport ren dez vé nyek re tör té nõ jegy áru -
sí tást szol gá ló jár mû vet. Bár mi lyen áru sí tás ra hasz nált
gép jár mû köz te rü let-hasz ná la ta ke res ke del mi leg el lá tat lan 
te rü le ten, a Ke res ke del mi és Köz el lá tá si Ügy osz tály ja vas -
la ta alap ján en ge dé lyez he tõ.”

III.

Az in dít vány meg ala po zott.

1. Az in dít vány alap ján az Al kot mány bí ró ság el sõ ként
azt vizs gál ta, hogy a vi ta tott sza bá lyo zás sér ti-e az Al kot -
mány 44/A.  § (2) be kez dé sét, az ön kor mány zat ren del ke -
zik-e ha tás kör rel a köz te rü le ten tör té nõ áru sí tás jog sza bá -
lyi kor lá to zá sá ra.

A he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi LXV. tör -
vény (a továb biak ban: Ötv.) 8.  §-a alap ján a he lyi köz utak
és köz te rü le tek fenn tar tá sa a te le pü lé si ön kor mány zat fel -
ada ta. Az Ötv. 63/A.  § h) pont ja a fõ vá ros ban a fõ vá ro si
köz gyû lés ha tás kö ré be utal ja a köz te rü let-hasz ná lat rend -
jé nek sza bá lyo zá sát. Az Ötv. 65/A.  § (2) be kez dé se pe dig
ki mond ja: „A köz gyû lés fel adat kör ében al ko tott ren de le te
vég re haj tá sa ér de ké ben fel ha tal ma zást ad hat ke rü le ti kép -
vi se lõ-tes tü let nek ren de let al ko tás ra. Az e tárgy kör ben al -
ko tott ke rü le ti ren de let nem ter jesz ked het túl a fõ vá ro si
köz gyû lés ren de le té ben fog lalt fel ha tal ma zá son. A ke rü le -
ti kép vi se lõ-tes tü let ren de le te nem le het el len té tes a köz -
gyû lés rendeletével.”

Az Ötv. e ren del ke zé sei alap ján al kot ta meg a fõ vá ro si
köz gyû lés a fõ vá ro si köz te rü le tek hasz ná la tá ról és a köz te -
rü le tek rend jé rõl  szóló 59/1995. (X. 20.) Fõv. Kgy. ren de -
le tet (a továb biak ban: Kgyr.), amely nek 2.  § (1) be kez dé se
fel ha tal maz za a ke rü le ti ön kor mány za tok kép vi se lõ-tes tü -
le te it arra, hogy a fõ vá ro si ren de let ke re tei kö zött a he lyi
sa já tos sá gok figye lembe véte lével sza bá lyoz zák a tu laj do -
nuk ban levõ köz te rü le tek hasz ná la tát és rend jét. A Kgyr.
5.  § (3) be kez dé se fel ha tal ma zást ad a ke rü le ti ön kor mány -
za tok nak arra is, hogy a Kgyr.-ben sza bá lyo zot ta kon túl
to váb bi olyan ese te ket ha tá roz zon meg ren de le té ben, ame -
lyek ben nem ad ha tó a köz te rü let-hasz ná la ti hoz zá já ru lás.

Mind eze ket figye lembe véve meg ál la pít ha tó, hogy a
kép vi se lõ-tes tü let tör vény ben sza bá lyo zott fel ha tal ma zá sa 
alap ján al kot ta meg az Ör.-t és ren del ke zett an nak ke re té -
ben a köz te rü let ke res ke del mi célú hasz ná la tá ról.

A moz gó bol ti ke res ke del mi te vé keny sé get a ke res ke de -
lem rõl  szóló 2005. évi CLXIV. tör vény, va la mint az üz le -
tek mû kö dé sé nek rend jé rõl, va la mint az egyes üz let nél kül 
foly tat ha tó ke res ke del mi te vé keny sé gek vég zé sé nek fel té -
te le i rõl  szóló 133/2007. (VI. 13.) Korm. ren de let (a továb -
biak ban: Korm.r.) sza bá lyoz za. E jog sza bá lyok ha tá roz -
zák meg a moz gó bol ti te vé keny ség gya kor lá sá nak mód ját
és fel té te le it, így azo kat a ke res ke de lempo li ti kai célú elõ -
írásokat is, ame lye ket a moz gó bol ti te vé keny ség en ge dé -
lye zé se so rán ér vé nye sí te ni kell. A Korm.r. sza bá lyai sze -
rint a mû kö dé si en ge dé lye zé si el já rás tár gyát ké pe zi a
moz gó bolt mû kö dé si te rü le té nek, út vo na lá nak, áru sí tá si
nap ja i nak meghatározása.

Mi u tán a moz gó bol ti ke res ke de lem egyik sa já tos sá ga,
hogy köz te rü le ten vég zett te vé keny ség, ezért a köz te rü -
let-hasz ná lat rend jét meg ha tá ro zó sza bá lyo zás szük ség -
kép pen érin ti a moz gó bol ti te vé keny sé get. A ke rü le ti ön -
kor mány zat a köz te rü let-hasz ná lat rend jét sza bá lyo zó ren -
de le té ben a köz te rü le tek ren del te tés sze rû hasz ná la tá nak
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biz to sí tá sa ér de ké ben a moz gó bol ti áru sí tást kor lá toz hat ja, 
fel té te lek hez köt he ti, azon ban a kor lá to zás nak a köz te rü le -
tek rend jé nek biz to sí tá sá val össze füg gõ in do ka kell le -
gyen. A moz gó bol ti te vé keny ség nek, meg ha tá ro zott áruk
áru sí tá sá ra, ille tõ leg a ke res ke del mi leg el lá tat lan te rü le -
tek re szo rí tá sa a te vé keny ség olyan ke res ke de lem po li ti kai
in do kon ala pu ló kor lá to zá sát je len ti, amely nem áll össze -
füg gés ben a köz te rü let-hasz ná lat rend jé nek biz to sí tá sá val. 
Mind eze ket figye lembe véve az Al kot mány bí ró ság meg ál -
la pí tot ta, hogy a kép vi se lõ-tes tü let az Ör. vi ta tott sza bá lyá -
nak meg al ko tá sa so rán túl lép te jog al ko tá si fel ha tal ma zá sa
ke re te it, s ez zel meg sér tet te az Al kot mány 44/A.  § (2) be -
kez dé sét.

2. Az Ör. 4.  § (1) be kez dés h) pont ja sér ti az Al kot mány 
70/A.  §-ában sza bá lyo zott jog egyen lõ ség követelmé -
nyét is.

Az Al kot mány bí ró ság ki ala kult gya kor la ta sze rint az
Al kot mány 70/A.  §-ában fog lalt ren del ke zést a jog egyen -
lõ ség ál ta lá nos el vét meg fo gal ma zó al kot má nyi kö ve tel -
mény ként ér tel mez te. E ha tá ro za ta i ban az Al kot mány bí ró -
ság ki fej tet te, hogy az Al kot mány e ren del ke zé se az azo -
nos sza bá lyo zá si kör be vont jog ala nyok kö zöt ti olyan al -
kot má nyos in dok nél kül tett meg kü lön böz te tést tilt ja,
amely nek kö vet kez té ben egyes jog ala nyok hát rá nyos
hely zet be ke rül nek. Ki mond ta, hogy az al kot má nyi ti la -
lom el sõ sor ban az al kot má nyos alap jo gok te kin te té ben tett 
meg kü lön böz te té sek re ter jed ki, ab ban az eset ben, ha a
meg kü lön böz te tés nem alap ve tõ al kot má nyos jog te kin te -
té ben tör tént, az el té rõ sza bá lyo zás alkot mány elle nessége
ak kor ál la pít ha tó meg, ha az az em be ri mél tó ság hoz való
jo got sér ti. Az Al kot mány nak ez az ál ta lá nos jog egyen lõ -
sé gi kö ve tel mé nye arra vo nat ko zik, hogy az ál lam, mint
köz ha ta lom a jo gok és kö te le zett sé gek el osz tá sa so rán kö -
te les egyen lõk ként – egyen lõ mél tó sá gú sze mély ként – ke -
zel ni a jog ala nyo kat, a jog al ko tás so rán a jog al ko tó nak
mind egyi kük szem pont ja it azo nos kö rül te kin tés sel, el fo -
gu lat lan ság gal és mél tá nyos ság gal kell ér té kel nie.
[9/1990. (IV. 25.) AB ha tá ro zat, ABH 1990, 46, 48.;
21/1990. (X. 4.) AB ha tá ro zat, ABH 1990, 73, 77–78.;
61/1992. (XI. 20.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 280,
281–282.; 35/1994. (VI. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 1994,
197, 203–204.; 30/1997. (IV. 29.) AB ha tá ro zat, ABH
1997, 130, 138–140.; 39/1999. (XII. 21.) AB ha tá ro zat,
ABH 1999, 325, 342–344.; 37/2002. (IX. 4.) AB ha tá ro -
zat, ABH 2002, 230, 241–242. stb.]

Amíg az Ör. a ke res ke del mi te vé keny sé get vég zõ vál -
lal ko zók szá má ra az Ör.-ben sza bá lyo zott fel té te lek tel je -
sí té se ese té ben le he tõ sé get ad arra, hogy az ön kor mány zat
tu laj do ná ban álló köz te rü le ten lé te sí tett üz let he lyi ség ben,
pa vi lon ban ke res ke del mi te vé keny sé get vé gez ze nek, ad -
dig a moz gó bol ti te vé keny sé get vég zõk szá má ra ki zár ja,
ille tõ leg a köz te rü let rend jé nek biz to sí tá sá val össze nem
füg gõ fel té tel hez köti a köz te rü let-hasz ná la ti hoz zá já ru lás
meg szer zé sé nek le he tõ sé gét. A köz te rü let-hasz ná la ti hoz -
zá já ru lás ki zá rá sa, ille tõ leg a hoz zá já ru lás ke res ke de lem -

po li ti kai mér le ge lés hez kö té se a moz gó bol ti te vé keny sé -
get vég zõ vál lal ko zó ese té ben a vál lal ko zás hoz való jog
gya kor lá sá nak más ke res ke del mi vál lal ko zá sok nál erõ tel -
je sebb kor lá to zá sát je len ti.

A kép vi se lõ-tes tü let az Ör. 4.  § (1) be kez dés h) pont já -
nak meg al ko tá sa so rán nem mér le gel te azo nos kö rül te kin -
tés sel és mél tá nyos ság gal a ke res ke del mi te vé keny sé get
vég zõ vál lal ko zá sok sa já tos sá ga it, ér de ke it, ezért ez a sza -
bá lyo zás sér ti a jog egyen lõ ség kö ve tel mé nyét.

Mind ezek alap ján az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, 
hogy az Ör. 4.  § (1) be kez dés h) pont ja alkot mány elle nes,
ezért azt meg sem mi sí tet te.

Te kin tet tel arra, hogy az Al kot mány bí ró ság az Ör. vi ta -
tott ren del ke zé sé nek alkot mány elle nességét az Al kot mány 
44/A.  § (2) be kez dé se, va la mint 70/A.  §-a alap ján meg ál -
la pí tot ta, az in dít vá nyo zó ál tal fel ve tett to váb bi al kot má -
nyos sá gi ki fo gá so kat nem vizs gál ta.

A ha tá ro zat nak a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te le
az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény
41.  §-án ala pul.

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
elõ adó al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 721/B/2004.

Az Alkotmánybíróság
94/2007. (XI. 22.) AB

végzése

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság nak or szá gos nép sza va zás ki tû zé sé re irá nyu ló kez de -
mé nye zés alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak, il let ve az
azon sze rep lõ kér dés hi te le sí té sé vel kap cso lat ban ho zott
ha tá ro za ta el len be nyúj tott ki fo gá sok tár gyá ban meg hoz ta
a kö vet ke zõ

végzést:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
or szá gos nép sza va zás ki tû zé sé re irá nyu ló kez de mé nye zés
alá írás gyûj tõ ívé nek hi te le sí té sé rõl ho zott, 101/2007.
(III. 26.) OVB ha tá ro za ta el len be nyúj tott egyes ki fo gá sok
el bí rá lá sá ra irá nyu ló el já rást 2008. jú ni us 15-ig fel -
függeszti.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a vég zé sét a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.
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INDOKOLÁS

I.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 101/2007. (III. 26.)
OVB ha tá ro za tá val (a továb biak ban: OVBh.) hi te le sí tet te
a Ma gya rok Vi lág szö vet sé ge ál tal, or szá gos nép sza va zás
kez de mé nye zé se cél já ból be nyúj tott alá írás gyûj tõ ívet és
az azon sze rep lõ kö vet ke zõ kér dést: „Akar ja-e, hogy az
Or szág gyû lés tör vényt al kos son ar ról, hogy ked vez mé -
nyes ho no sí tás sal – ké rel mé re – ma gyar ál lam pol gár sá got
kap jon az a ma gát ma gyar nem ze ti sé gû nek val ló, nem Ma -
gyar or szá gon lakó, nem ma gyar ál lam pol gár, aki ma gyar
nem ze ti sé gét a 2001. évi LVII. tör vény 19.  §-a sze rin ti
„Ma gyar iga zol vánnyal” vagy a meg al ko tan dó tör vény ben 
meg ha tá ro zott egyéb mó don iga zol ja?” A ha tá ro zat a Ma -
gyar Köz löny 2007. évi 37. szá má ban, 2007. már ci us
29-én meg je lent.

A ha tá ro zat el len töb ben – a tör vény ál tal elõ írt ha tár -
idõn be lül – ki fo gást nyúj tot tak be. Az Al kot mány bí ró ság
a ki fo gá so kat – azok tar tal mi azo nos sá gá ra te kin tet tel – az
Al kot mány bí ró ság ide ig le nes ügy rend jé rõl és an nak köz -
zé té te lé rõl  szóló 3/2001. (XII. 3.) Tü. ha tá ro zat (ABH
2003, 2065., a továb biak ban: Ügy rend) alap ján egye sí tet te 
és egy el já rás ban bí rál ja el.

Az Al kot mány bí ró ság dön té se meg ho za ta la elõtt meg -
ke res te az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz tert,
va la mint az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz tert.

II.

1. Az Al kot mány bí ró ság ha tás kö rét je len ügy ben az
Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény
(a továb biak ban: Abtv.) 1.  § h) pont já ban fog lal tak nak
meg fele lõen a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör -
vény (a továb biak ban: Ve.) 130.  §-a ha tá roz za meg. Az Al -
kot mány bí ró ság a ki fo gás alap ján le foly ta tott jog or vos la ti
el já rás ban azt vizs gál ja, hogy a be ér ke zett ki fo gás meg fe -
lel-e a Ve. 77.  § (2) be kez dé sé nek a)–c) pont ja i ban, il let ve
130.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt fel té te lek nek és az OVB az 
alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té si el já rá sá ban az Al kot mány nak
és az irány adó tör vényeknek meg fele lõen járt-e el.

El já rá sa so rán az Al kot mány bí ró ság e fel ada tát al kot -
má nyos jog ál lá sá val és ren del te té sé vel össz hang ban lát ja
el [25/1999. (VII. 7.) AB ha tá ro zat, ABH 1999, 251, 256.;
62/2002. (XII. 3.) AB ha tá ro zat, ABH 2002, 342, 344.].
Mind ez azt je len ti, hogy az Al kot mány bí ró ság el já rá sá ra a
ki fo gá sok el bí rá lá sa so rán is irány adó ak az Abtv. és az
Ügy rend ren del ke zé sei. A Ve. 130.  § (2) be kez dé sé be fog -
lalt sza bályt, mely sze rint az Al kot mány bí ró ság az OVB
ha tá ro za ta el len be nyúj tott ki fo gást so ron kí vül bí rál ja el,
nem le het úgy ér tel mez ni, hogy a ki fo gás el bí rá lá sa so rán
az Abtv. vagy az Ügy rend nem al kal maz ha tó; ilyen ér tel -
mû ki zá ró sza bályt a Ve. nem tar tal maz. A Ve. 130.  §-a
sze rin ti el já rás jog or vos la ti ter mé sze te sem vál toz tat azon,

hogy az Al kot mány bí ró ság el já rá sá nak sza bá lya it az Abtv. 
és az Ügy rend tar tal maz za, így az Al kot mány bí ró ság el já -
rá sa so rán e sza bá lyok is irány adó ak. A jog or vos la ti el já -
rás so ron kí vü li sé ge nem je len ti azt, hogy az Al kot mány bí -
ró ság nem al kal maz za a mû kö dé sé re és el já rá sá ra vo nat ko -
zó sza bá lyo kat.

2. Az Al kot mány bí ró ság a ki fo gá sok el bí rá lá sá nak
meg kez dé se kor hi va tal ból ész lel te az aláb bi a kat.

Az OVBh. ál tal hi te le sí tett kér dés szó sze rint meg egye -
zik az zal a kér dés sel, mely az OVB ál tal ko ráb ban, a
116/2003. (IX. 18.) OVB ha tá ro zat tal hi te le sí tett alá írás -
gyûj tõ íven sze re pelt. E kér dés ben az Or szág gyû lés a
82/2004. (IX. 15.) OGY ha tá ro za tá val az or szá gos ügy -
dön tõ nép sza va zást el ren del te. Az el ren delt nép sza va zást
a köz tár sa sá gi el nök ki tûz te, a ki tû zött nép sza va zás ra
2004. de cem ber 5-én ke rült sor. A nép sza va zás ered mény -
te len volt. Az Al kot mány bí ró ság nak je len el já rá sá ban kell
elsõ al ka lom mal egy olyan nép sza va zá si kér dés sel össze -
füg gõ ki fo gás tár gyá ban dön tést hoz nia, mely ben ko ráb -
ban már or szá gos, ügy dön tõ nép sza va zást ren dez tek.

Sem az Al kot mány or szá gos nép sza va zás ra irány adó
ren del ke zé sei, sem az or szá gos nép sza va zás ról és népi
kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény (a továb -
biak ban: Nsztv.) nem tar tal maz nak arra néz ve sza bályt,
hogy le het-e és ha igen, mennyi idõn be lül újabb nép sza va -
zást kez de mé nyez ni vagy ki tûz ni ugyan ab ban a kér dés -
ben, mely ben ko ráb ban már ren dez tek nép sza va zást. Az
Al kot mány bí ró ság a 27/2007. (V. 17.) AB ha tá ro za tá ban
[ABK 2007. má jus, 387., a továb biak ban: Abh.] e miatt
mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány sér tést ál la pí tott
meg az Nsztv.-vel össze füg gés ben. Az Abh. sze rint mu -
lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség áll fenn,
mert az Or szág gyû lés nem sza bá lyoz ta tör vény ben, hogy
ugyan ab ban a kér dés ben mennyi idõn be lül nem le het ki -
tûz ni újabb nép sza va zást. Az Al kot mány bí ró ság fel hív ta
az Or szág gyû lést, hogy sza bá lyo zá si fel ada tá nak 2007.
de cem ber 31-ig te gyen eleget.

Az Al kot mány bí ró ság az Abh. In do ko lá sá ban ki fej tet te:
„A vizs gált eset ben az in dít vá nyo zók ál tal ki fo gás olt

sza bá lyo zá si hi á nyok bi zony ta lan sá got te rem te nek a vá -
lasz tó pol gá rok szá má ra, mi vel elõ re nem tud hat ják, hogy
ugyan ab ban a kér dés ben mennyi idõn be lül nem kez de mé -
nyez het nek újabb nép sza va zást (ugyan ab ban a kér dés ben
mennyi idõn be lül nem le het ki tûz ni újabb nép sza va zást).” 
[Abh., ABH 2007. má jus, 391.]

Az Al kot mány bí ró ság azt is meg ál la pí tot ta, hogy „a
vizs gált eset ben az in dít vá nyo zók ál tal ki fo gás olt sza bá -
lyo zá si hi á nyok mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány -
elle nességre ve zet tek. Az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sét
sér ti az, hogy nem biz to sí tott – az Al kot mány 2.  § (2) be -
kez dé sé ben és 28/C.  § (3) be kez dé sé ben sza bá lyo zott – or -
szá gos ügy dön tõ nép sza va zás al kot má nyos jog in téz mé -
nyé nek a jog ál la mi kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ elõ re lát -
ha tó, ki szá mít ha tó, és biz ton sá gos mû kö dé se.” [Abh.,
ABH 2007. má jus, 392.]
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III.

Je len leg te hát az ugyan azon kér dés ben, egy már meg -
ren de zett nép sza va zás után is mé tel ten kez de mé nye zett
nép sza va zás meg en ged he tõ sé ge nem ál la pít ha tó meg. En -
nek oka, hogy a vo nat ko zó tör vényi sza bá lyo zás alkot -
mány elle nes mó don hi á nyos. Az alkot mány elle nességet
meg ál la pí tó al kot mány bí ró sá gi ha tá ro zat ha tár idõ tû zé sé -
vel fel hív ta az Or szág gyû lést, hogy al kos son tör vényt,
mely egy ér tel mû en ren de zi ezt a kér dés kört is. Az Al kot -
mány bí ró ság ha tá ro za ta nyo mán az Or szág gyû lés nek a hi -
ány zó tör vényi sza bá lyo kat meg kell al kot nia.

Az Ügy rend 30.  §-a sze rint „ Az Al kot mány bí ró ság sa -
ját el já rá sát va la mely fo lya mat ban levõ el já rás befejezé -
séig – ér de mi ha tá ro zat ho za ta la nél kül – fel füg geszt he ti,
ha a fo lya mat ban levõ el já rás nak az Al kot mány bí ró ság
dön té se szem pont já ból je len tõ sé ge van, és a fel füg gesz tést 
a jog biz ton ság ér de ke in do kol ja.” [ABH 2003, 265.]

Az Al kot mány bí ró ság gya kor la ta sze rint az Ügy rend -
ben em lí tett va la mely fo lya mat ban lévõ el já rás alatt a jog -
al ko tá si el já rást is ér te ni kell. „A fel füg gesz tés sel kap cso -
lat ban az Al kot mány bí ró ság a kö vet ke zõk re mu tat rá: Az
Al kot mány bí ró ság el já rá sa szem pont já ból a tör -
vényalkotási el já rás – akár egy tör vényrõl, akár egy más sal
össze füg gõ tör vények so ro za tá ról van szó – olyan jogi el -
já rás nak mi nõ sül, amely adott eset ben ala pul szol gál az el -
já rás fel füg gesz té sé re.” [27/1991. (V. 20.) AB ha tá ro zat,
ABH 1991, 74, 78.]

Szin tén az alkot mány elle nes mu lasz tás jog al ko tó ál ta li
ki kü szö bö lé sé re meg ál la pí tott ha tár idõ ig füg gesz tet te fel
az el já rást az Al kot mány bí ró ság a 37/1992. (VI. 10.) AB
ha tá ro za tá ban [ABH 1992, 227, 233.].

Az 1105/D/2004. AB ha tá ro zat ban is a fo lya mat ban
lévõ jog al ko tá si el já rás ra te kin tet tel füg gesz tet te fel el já rá -
sát az Al kot mány bí ró ság [ABH 2005, 1316, 1331.].

Az Al kot mány bí ró ság, amennyi ben úgy íté li meg, hogy
a mu lasz tá sos al kot mány sér tést meg ál la pí tó ha tá ro za tá ban 
rög zí tett tar tal mú jog sza bály meg al ko tá sa a fo lya mat ban
lévõ al kot mány bí ró sá gi el já rás be fe je zé sé nek, va gyis az
in dít vány el bí rá lá sá nak a fel té te le, szin tén fel füg gesz ti az
elõt te fo lyó el já rást. Ha te hát az Al kot mány bí ró ság sze rint
az in dít vá nyo zó ké rel me, adott eset ben al kot mány jo gi pa -
na sza, nem bí rál ha tó el mind ad dig, míg a jog al ko tó az Al -
kot mány bí ró ság ha tá ro za tá nak tel je sí té se ként a mu lasz tás -
ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nességet meg nem szün -
te ti, fel füg gesz ti az el já rást [458/B/1992. AB vég zés, ABH 
1995, 967, 970.]. A je len vég zés meg ho za ta la szem pont já -
ból az elõ zõ dön té sek mel lett irány adó nak te kin tett
392/H/1992. AB vég zé sé ben egy he lyi nép sza va zás sal
össze füg gõ egye di al kot má nyos sá gi pa nasz el bí rá lá sát
füg gesz tet te fel az Al kot mány bí ró ság arra te kin tet tel, hogy 
az Al kot mány bí ró ság „mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló
alkot mány elle nességnek te kin tet te, hogy a tör vényalkotó
nem ha tá roz ta meg a he lyi ön kor mány zás nép sza va zás út -
ján tör té nõ gya kor lá sá nak alap ve tõ fel té te le it és biz to sí té -
ka it.” [ABH 1993, 837, 838.] Mind két em lí tett ügy ben az
al kot mány jo gi pa nasz, ille tõ leg az al kot má nyos sá gi pa -
nasz be nyúj tá sát köve tõen ál la pí tott meg az Al kot mány bí -

ró ság mu lasz tá sos al kot mány sér tést a pa na szok el bí rá lá sá -
hoz szük sé ges tör vényi ren del ke zé sek kel össze füg gés ben. 
Az el já rá sok fel füg gesz té se a mu lasz tás meg ál la pí tá sát
köve tõen tör tént.

A je len leg ha tá lyos tör vényi ren del ke zé sek kel össze -
füg gõ mu lasz tá sos al kot mány sér tés meg ál la pí tá sa nyo mán 
a jog al ko tá si el já rás nak el kel lett in dul nia. Az Al kot mány -
bí ró ság ál tal meg ke re sett mi nisz te rek azt a tá jé koz ta tást
ad ták, hogy a mu lasz tás meg szün te té sé re irá nyu ló új tör -
vény elõ ké szí té se meg in dult, fo lya mat ban van. Az új tör -
vény ben az Or szág gyû lés nek sza bályt kell al kot ni arra
néz ve, hogy egy már ko ráb ban meg ren de zett or szá gos
nép sza va zá son sze re pelt kér dés is mé telt kez de mé nye zé se
med dig nem en ge dé lyez he tõ. Az Al kot mány bí ró ság a fo -
lya mat ban lévõ jog al ko tá si el já rás és a je len ügy tár gyát
ké pe zõ ki fo gá sok el bí rá lá sa kö zöt ti szo ros össze füg gés re
te kin tet tel az Ügy rend 30.  §-a és az idé zett al kot mány bí ró -
sá gi dön té sek ben meg nyil vá nu ló gya kor la ta alap ján a ki -
fo gá sok tár gyá ban az el já rást fel füg gesz tet te.

A jog al ko tó nak 2007. de cem ber 31-ig kell meg al kot nia
a hi ány zó sza bá lyo kat. Ezt köve tõen azok nak ha tály ba is
kell lép ni ük, hogy az or szá gos nép sza va zás kez de mé nye -
zé sé re irá nyu ló alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé vel össze füg -
gõ, alap ve tõ en jog or vos la ti ter mé sze tû al kot mány bí ró sá gi
el já rás ban al kal maz ha tó ak le gye nek. Az Al kot mány bí ró -
ság a fel füg gesz tés idõ tar ta mát azért ha tá roz ta meg az Or -
szág gyû lés 2008. ta va szi ülés sza ká nak vé gét je len tõ idõ -
pont ban, mert fi gye lem mel volt az új tör vényi sza bá lyo zás
meg al ko tá sá hoz meg kí vánt mi nõ sí tett több ség kö ve tel mé -
nyé re, va la mint az új sza bá lyo zás hatályba lépéséhez szük -
sé ges idõ re. Ha son ló meg ol dást al kal ma zott az Al kot -
mány bí ró ság a 23/1998. (VI. 9.) AB ha tá ro zat ban is (ABH
1998, 182, 189.).

A fen ti ek re te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság a ren del ke -
zõ rész sze rint ha tá ro zott.

A vég zés köz zé té te lét az OVB ha tá ro zat nak a Ma gyar
Köz löny ben való meg je le né sé re te kin tet tel ren del te el az
Al kot mány bí ró ság.

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró elõ adó al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 404/H/2007.
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Az Alkotmánybíróság
95/2007. (XI. 22.) AB

végzése

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
ál tal or szá gos nép sza va zás ki tû zé sé re irá nyu ló kez de mé -
nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek hi te le sí té se tár gyá ban ho zott
ha tá ro za ta el len be nyúj tott ki fo gá sok alap ján in dult el já -
rás ban meg hoz ta az aláb bi

végzést:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
or szá gos nép sza va zás ki tû zé sé re irá nyu ló kez de mé nye zés
alá írás gyûj tõ ívé nek hi te le sí té sé rõl ho zott 168/2007.
(VII. 18.) OVB ha tá ro za ta el len be nyúj tott ki fo gá sok el bí -
rá lá sá ra irá nyu ló el já rá sát 2008. jú ni us 15-ig fel füg gesz ti.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a végzését a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

A Fi desz – Ma gyar Pol gá ri Szö vet ség és a Ke resz tény -
de mok ra ta Nép párt kép vi se lõi 2007. jú li us 9-én alá írás -
gyûj tõ ív min ta pél dá nyát nyúj tot ták be az Or szá gos Vá -
lasz tá si Bi zott ság hoz (a továb biak ban: OVB) az zal, hogy
or szá gos nép sza va zást kí ván nak kez de mé nyez ni a kö vet -
ke zõ kér dés rõl:

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy az egész ség ügyi köz szol gál -
ta tó in téz mé nyek, kór há zak ma rad ja nak ál la mi, ön kor -
mány za ti tu laj don ban?”

Az OVB 168/2007. (VII. 18.) szá mú ha tá ro za tá ban
meg ál la pí tot ta, hogy a kez de mé nye zõk ál tal be nyúj tott
alá írás gyûj tõ ív a tör vény ben meg ha tá ro zott for mai, va la -
mint a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dés re vo nat ko zó
tar tal mi kö ve tel mé nyek nek ele get tesz, így az alá írás gyûj -
tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tet te.

Az OVB ha tá ro za ta el len a tör vény ál tal elõ írt ha tár idõn
be lül több ki fo gást nyúj tot tak be. Az ér de mi el bí rá lás ra al -
kal mas ki fo gá so kat azok tar tal mi azo nos sá gá ra te kin tet tel
az Al kot mány bí ró ság az Al kot mány bí ró ság ide ig le nes
ügy rend jé rõl és an nak köz zé té te lé rõl  szóló, mó do sí tott és
egy sé ges szer ke zet be fog lalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. ha tá ro -
zat (ABH 2003, 2065.; a továb biak ban: Ügy rend) 28.  §
(1) be kez dé se alap ján egye sí tet te.

II.

1. Az Al kot mány bí ró ság ha tás kö rét je len ügy ben az
Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény
(a továb biak ban: Abtv.) 1.  § h) pont já ban fog lal tak nak

meg fele lõen a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör -
vény (a továb biak ban: Ve.) 130.  §-a ha tá roz za meg. Az Al -
kot mány bí ró ság a ki fo gás alap ján le foly ta tott jog or vos la ti
el já rás ban azt vizs gál ja, hogy a be ér ke zett ki fo gás meg fe -
lel-e a Ve. 77.  § (2) be kez dé sé nek a)–c) pont ja i ban, il let ve
a 130.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt fel té te lek nek, és az OVB
az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé re irá nyu ló el já rás ban az Al -
kot mány nak és az irány adó tör vényeknek meg fele lõen
járt-e el.

El já rá sa so rán az Al kot mány bí ró ság e fel ada tát al kot -
má nyos jog ál lá sá val és ren del te té sé vel össz hang ban lát ja
el [25/1999. (VII. 7.) AB ha tá ro zat, ABH 1999, 251, 256.;
62/2002. (XII. 3.) AB ha tá ro zat, ABH 2002, 342, 344.].
Mind ez azt je len ti, hogy az Al kot mány bí ró ság el já rá sá ra a
ki fo gá sok el bí rá lá sa so rán is irány adó ak az Abtv. és az
Ügy rend ren del ke zé sei.

2. El já rá sa so rán az Al kot mány bí ró ság az aláb bi a kat
ál la pí tot ta meg:

A je len ügy ben sze rep lõ kér dés sel tel jes mér ték ben azo -
nos kér dést tar tal ma zó nép sza va zá si kez de mé nye zés alá -
írás gyûj tõ ívé nek min ta pél dá nyát a je len ügy ben sze rep lõ
kér dés kez de mé nye zõi már 2006 ok tó be ré ben be nyúj tot -
ták az OVB-hez. Az OVB az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá -
nyát 567/2006. (XI. 20). OVB ha tá ro za tá val hi te le sí tet te.
A ha tá ro za tot az Al kot mány bí ró ság 13/2007. (III. 9.) AB
ha tá ro za tá val (ABK 2007. már ci us, 221.) hely ben hagy ta.
A ha tá ro zat utalt arra, hogy az Al kot mány bí ró ság – kü lön
in dít vány alap ján – a nép sza va zá si dön té sek idõ be li ha tá -
lyá val kap cso la tos kér dést má sik el já rás ban vizs gál ja.

A ha tá ro zat hoz kap cso ló dó an a nép sza va zá si dön té sek
idõ be li ha tá lyá nak kér dé se az zal össze füg gés ben me rült
fel, hogy az adott ügy ben sze rep lõ, nép sza va zás ra fel ten ni
ja va solt kér dés sel az Al kot mány bí ró ság ál tal azo nos nak
ta lált kér dés rõl ko ráb ban már volt egy nép sza va zás. Az
Or szág gyû lés a 46/2004. (V. 18.) OGY ha tá ro za tá val ren -
del te el a nép sza va zást, és az el ren delt nép sza va zást a köz -
tár sa sá gi el nök 2004. de cem ber 5. nap já ra ki tûz te. Az ügy -
dön tõ nép sza va zás ered mény te len volt.

Az Al kot mány nak az or szá gos nép sza va zás ra vo nat ko -
zó ren del ke zé sei, va la mint az or szá gos nép sza va zás ról és
népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény ha tá -
lyos sza bá lyai nem tar tal maz nak ren del ke zést arra vo nat -
ko zó an, hogy le het-e, és ha igen, mennyi idõn be lül újabb
nép sza va zást kez de mé nyez ni vagy ki tûz ni olyan kér dés -
ben, amely rõl már ko ráb ban nép sza va zás ra ke rült sor. Az
erre vo nat ko zó in dít vá nyok alap ján ho zott 27/2007.
(V. 17.) AB ha tá ro zat (ABK 2007. má jus, 387.) egye bek
mel lett meg ál la pí tot ta: mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló
alkot mány elle nesség áll fenn, mert az Or szág gyû lés nem
sza bá lyoz ta tör vény ben, hogy ugyan ab ban a kér dés ben
mennyi idõn be lül nem le het ki tûz ni újabb nép sza va zást.
Az Al kot mány bí ró ság fel hív ta az Or szág gyû lést, hogy
sza bá lyo zá si fel ada tá nak 2007. de cem ber 31-ig te gyen
ele get.

A ha tá ro zat meg ál la pí tá sai sze rint a sza bá lyo zá si hi á -
nyok bi zony ta lan sá got te rem te nek a vá lasz tó pol gá rok szá -
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má ra, mi vel elõ re nem tud hat ják, hogy ugyan ab ban a kér -
dés ben mennyi idõn be lül nem kez de mé nyez het nek újabb
nép sza va zást (ugyan ab ban a kér dés ben mennyi idõn be lül
nem le het ki tûz ni újabb nép sza va zást). A sza bá lyo zá si hi á -
nyok mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nességre 
ve zet tek, mi vel az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sét sér ti az,
hogy nem biz to sí tott – az Al kot mány 2.  § (2) be kez dé sé -
ben és 28/C.  § (3) be kez dé sé ben sza bá lyo zott – or szá gos
ügy dön tõ nép sza va zás al kot má nyos jog in téz mé nyé nek a
jog ál la mi kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ elõ re lát ha tó, ki -
szá mít ha tó és biz ton sá gos mû kö dé se (ABK 2007. má jus,
391, 392.).

III.

Az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za tá nak köz zé té te lé tõl, te -
hát 2007. má jus 17-tõl kez dõ dõ en alkot mány elle nes hely -
zet áll fenn.

A mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség
meg ál la pí tá sá val, és az an nak ki kü szö bö lé sé re meg ál la pí -
tott ha tár idõ meg je lö lé sé vel „füg gõ jogi hely zet” állt be,
ami az alkot mány elle nes hely ze tet fel ol dó jog sza bály ha -
tály ba lé pé sé ig tart. A nép sza va zá si kez de mé nye zés eb ben
az idõ in ter val lum ban ér ke zett az OVB-hez, és a be nyúj tott 
ki fo gá sok alap ján az Al kot mány bí ró ság nak is eb ben, a
mu lasz tás foly tán alkot mány elle nes hely zet ben kel le ne
dön te nie a nép sza va zá si kez de mé nye zés rõl.

Az Ügy rend 30.  §-a sze rint az Al kot mány bí ró ság sa ját
el já rá sát va la mely fo lya mat ban levõ el já rás befejezé -
séig – ér de mi ha tá ro zat ho za ta la nél kül – fel füg geszt he ti,
ha a fo lya mat ban levõ el já rás nak az Al kot mány bí ró ság
dön té se szem pont já ból je len tõ sé ge van, és a fel füg gesz tést 
a jog biz ton ság ér de ke in do kol ja (ABH 2003, 265.).

Az Al kot mány bí ró ság gya kor la ta sze rint el já rá sa szem -
pont já ból a tör vényalkotási el já rás olyan jogi el já rás nak
mi nõ sül, amely adott eset ben ala pul szol gál az el já rás fel -
füg gesz té sé re [27/1991. (V. 20.) AB ha tá ro zat, ABH
1991, 74, 78.]. A jog al ko tói fel adat el mu lasz tá sa  miatt az
el já rást az alkot mány elle nes mu lasz tás ki kü szö bö lé sé re
meg ál la pí tott ha tár idõ ig füg gesz tet te fel a 37/1992.
(VI. 10.) AB ha tá ro zat (ABH 1992, 227.), va la mint a
23/1998. (VI. 9.) AB ha tá ro zat (ABH 1998, 182.), ugyan -
így a fo lya mat ban lévõ jog al ko tá si el já rás ra te kin tet tel az
1105/D/2004. AB ha tá ro zat (ABH 2005, 1316, 1330.).

A hi vat ko zott ha tá ro za tok ese té ben a mu lasz tás ban
meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség  miatti fel füg gesz tés -
re abszt rakt nor ma kont roll el já rás ban, il let ve al kot mány -
jo gi pa nasz ha tás kör ben ke rült sor, te hát ugyan azt az el já -
rást füg gesz tet te fel az Al kot mány bí ró ság, amely el já rás -
ban a mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nességet 
is meg ál la pí tot ta. A fel füg gesz tés in téz mé nyé nek a je len
el já rás ban  való al kal ma zá sát azon ban – elvi alap já nak
érin té se nél kül, és az al kot má nyos in téz mé nyek jó hi sze mû 
együtt mû kö dé sét fel té te lez ve – in do kol ja az, hogy az
OVB ha tá ro za ta i nak fe lül vizs gá la ta so rán le foly ta tott jog -
or vos la ti el já rás ban is az Al kot mány bí ró ság fel ada tát al -
kot má nyos jog ál lá sá val és ren del te té sé vel össz hang ban

lát ja el, va gyis a jog or vos la ti jog kör ben tör té nõ el já rás
nem szo rít hat ja hát tér be az Al kot mány bí ró ság (alap ve tõ)
al kot mány vé del mi funk ci ó ját.

Két ség te len, hogy az el já rás fel füg gesz té se idõ le ge sen
kor lá toz za a nép sza va zás hoz  való jo got. Ez az alap jog
azon ban – an nak konk rét gya ko rol ha tó sá gát il le tõ en – a
vá lasz tó pol gá rok egé szét csak a nép sza va zás ki tû zé sét
köve tõen il le ti meg. Adott eset ben a kez de mé nye zõk a
kér dés be nyúj tá sa kor tisz tá ban vol tak az alkot mány elle nes 
(idõ le ge sen „füg gõ jogi”) hely zet tel, kez de mé nye zé sü ket
en nek tu da tá ban tett ék meg. Az idõ le ges alap jog-kor lá to -
zás, a fel füg gesz tés szük sé ges sé gét a már meg ál la pí tott
alkot mány elle nes hely zet je len ti, a fel füg gesz tés idõ be li
kor lát ja pe dig az ará nyos ság kö ve tel mé nyé nek tesz ele get.

IV.

A mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség
ki kü szö bö lé sét cél zó jog al ko tá si fel adat tel je sí té sé nek ha -
tár ide jét az Al kot mány bí ró ság 2007. de cem ber 31. nap já -
ban ha tá roz ta meg. Je len ha tá ro za tá ban az Al kot mány bí ró -
ság te kin tet tel volt a meg al ko tan dó új sza bá lyo zás
hatályba lépéséhez szük sé ges ha tár idõ re is, ezért a fel füg -
gesz tés leg ké sõb bi ha tár nap ját a jog al ko tá si kö te le zett ség
tel je sí té sé re elõ írt idõ pon tot kö ve tõ, ké sõb bi idõ pont ban
ha tá roz ta meg. A ren del ke zõ rész ben meg je lölt ha tár nap
el tel té vel az Al kot mány bí ró ság az el já rást foly tat ja.

A fen ti ek re te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság a ren del ke -
zõ rész ben fog lal tak sze rint ha tá ro zott.

A vég zés köz zé té te lét az OVB ha tá ro zat nak a Ma gyar
Köz löny ben  való meg je le né sé re te kin tet tel ren del te el az
Al kot mány bí ró ság.

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
elõ adó al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 872/H/2007.
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A Köz tár sa sá gi El nök
ha tá ro za tai

A Köztársasági Elnök
241/2007. (XI. 22.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

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

a ma gyar–nor vég kap cso la tok fej lesz té se ér de ké ben
vég zett ered mé nyes te vé keny sé ge el is me ré se ként

Ben te An gell-Han sen-nak, a Nor vég Ki rály ság bu da -
pes ti rend kí vü li és meg ha tal ma zott nagy kö ve té nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE 

(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2007. no vem ber 13.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: VII-2/4730/2007.

A Köztársasági Elnök
242/2007. (XI. 22.) KE

határozata

kitüntetés viselésének engedélyezésérõl

A kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz tésére a Ma gyar Köztár -
saság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi XXXI. tör vény 2.  §
(3) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján en ge dé lye -
zem a Ko re ai Köz tár sa ság el nö ke ál tal dr. Tor zsa Ist ván

ré szé re ado má nyo zott a „Dip lo má ci ai Szol gá la tért Ér dem -
rend elsõ fo ko za ta, a Gwangh wa” ki tün te tés vi se lé sét.

Bu da pest, 2007. szep tem ber 28.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. ok tó ber 19.

Dr. Göncz Kin ga s. k.,
kül ügy mi nisz ter

KEH ügy szám: VII-5/4031/2007.

A Köztársasági Elnök
243/2007. (XI. 22.) KE

határozata

dandártábornok szolgálati viszonyának
megszüntetésérõl és nyugállományba helyezésérõl

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dés i) pont já ban meg -
ha tá ro zott jog kö röm ben, a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol -
gá la to kat irá nyí tó tár ca nél kü li mi nisz ter elõ ter jesz tésére a
fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak szol gá la -
ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör vény mó do sí tá sá -
ról  szóló 2007. évi LXXIX. tör vény 25.  § (12) be kez dé se
alap ján meg ál la pí tom, hogy Bács kai Já nos dandár -
tábornok szol gá la ti vi szo nya 2007. szep tem ber 1-jén meg -
szûnt, egy út tal a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú
tag ja i nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör -
vény Hszt. 182.  §-ának (1) be kez dé se alap ján 2007. szep -
tem ber 1-jé vel szol gá la ti nyug ál lo mány ba helyezem.

Bu da pest, 2007. no vem ber 5.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. no vem ber 13.

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

tár ca nél kü li miniszter

KEH ügy szám: V-5/4483/2007.
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A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1089/2007. (XI. 22.) Korm.

határozata

Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvû Egyetemért 
Alapító Okiratának módosításáról

A Kor mány a Pol gá ri Tör vény könyv rõl szó ló 1959. évi
IV. tör vény 74/B. §-ának (5) be kez dé se és az ál lam ház tar -
tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör vény és egyes kap cso -
ló dó tör vé nyek mó do sí tá sá ról szó ló 2006. évi LXV. tör -
vény 1. §-ának (2) be kez dé se alap ján meg hoz za az aláb bi
ha tá ro za tát:

1. mó do sít ja a Köz ala pít vány a Bu da pes ti Né met Nyel -
vû Egye te mért (a to váb bi ak ban: Köz ala pít vány) Ala pí tó
Ok ira tát, és el fo gad ja an nak egy sé ges szer ke ze tû válto -
zatát;

2. fel ha tal maz za az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz tert,
hogy a Köz ala pít vány Ala pí tó Ok ira ta mó do sí tá sá nak bí -
ró sá gi nyil ván tar tás ba vé te le so rán az Ala pí tó ne vé ben el -
jár jon;

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter

Ha tár idõ: azon nal

3. el ren de li a Köz ala pít vány mó do sí tott, egy sé ges szer -
ke zet be fog lalt Ala pí tó Ok ira tá nak – a bí ró sá gi nyil ván tar -
tás ba vé telt kö ve tõ en – a Ma gyar Köz löny ben tör té nõ köz -
zé té te lét.

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

Ha tár idõ: a bí ró ság ha tá ro za tá nak jog erõ re emel ke dé-
 sét kö ve tõ en azon nal

Gyur csány Fe renc s. k.,

mi nisz ter el nök

IV. rész
IRÁNYMUTATÁSOK,
JOGEGYSÉGI
HATÁROZATOK

A Ma gyar Köz tár sa ság
Leg fel sõbb Bí ró sá ga

jog egy sé gi ha tá ro za tai

A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bírósága
jogegységi határozata

3/2007. KPJE szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A Ma gyar Köz tár sa ság Leg fel sõbb Bí ró sá gá nak Jog -
egy sé gi Ta ná csa a Pol gá ri Kol lé gi um ve ze tõ je ál tal in dít -
vá nyo zott jog egy sé gi el já rás ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

jogegységi határozatot:

Az elõ vá sár lás ra jo go sult egy ol da lú ké rel me alap ján a
tu laj don jog az in gat lan-nyil ván tar tás ba csak ak kor je gyez -
he tõ be, ha az el adó az elõ vá sár lás ra jo go sult ja vá ra a be -
jegy zést meg en ge dõ nyi lat ko za tot (be jegy zé si en ge délyt)
meg ad ja.

INDOKOLÁS

I.

A Leg fel sõbb Bí ró ság Pol gá ri Kol lé gi u má nak ve ze tõ je
a bí ró sá gok szer ve ze té rõl és igaz ga tá sá ról  szóló 1997. évi
LXVI. tör vény (Bszi.) 29.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja és
31.  § (1) be kez dés a) pont ja alap ján jog egy sé gi el já rás le -
foly ta tá sát in dít vá nyoz ta ab ban a kér dés ben, hogy a föld -
hi va ta li el já rás ban be je gyez he tõ-e a tu laj don jog a ma gát
elõ vá sár lá si jo go sult ként ál lí tó fél egy ol da lú ké rel me alap -
ján. Az in dít vány meg té te lét az in do kol ta, hogy a Leg fel -
sõbb Bí ró ság Köz igaz ga tá si Kol lé gi u má ban és Pol gá ri
Kol lé gi u má ban el té rõ ál lás pon tok ala kul tak ki eb ben a
kér dés ben.
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II.

A Köz igaz ga tá si Kol lé gi um ál lás pont ja sze rint a tu laj -
don jog be jegy zé se irán ti ké rel met – ha az a jog sza bá lyok -
nak meg fe lel – a föld hi va tal nak tel je sí te nie kell. A ké re -
lem el uta sí tá sá ra ak kor van le he tõ sé ge, ha a be jegy zés
irán ti ké re lem nek jog sza bály ban meg ha tá ro zott hi bá ja
van. A be jegy zé si ké re lem tel je sí té sét a föld hi va tal a szer -
zõ dés vagy a jog nyi lat ko zat hi bá ja  miatt csak az ok irat
nyilván való ér vény te len sé ge ese tén ta gad hat ja meg.

A föld hi va tal kö te les az elõ vá sár lás ra jo go sult tu laj don -
jog be jegy zés irán ti ké rel mét tel je sí te ni, ha a be jegy zé si
ké re lem a jog sza bály ban meg kí vánt tar tal mi és for mai fel -
té te lek nek meg fe lel. Egy konk rét ügy ben a föld hi va tal nak
vizs gál nia kel lett a jog sza bá lyon ala pu ló elõ vá sár lá si jog
fenn ál lá sát. Mi u tán az elõ vá sár lás ra jo go sult a föld hi va tal -
nál be je len tet te, hogy élni kí ván e jo gá val, nyi lat ko za tát az 
el adók hoz is el jut tat ta és iga zol ta a vé tel ár bí ró sá gi le tét be
he lye zé sét, a föld hi va tal nak nem volt jog sza bá lyi le he tõ -
sé ge a be avat ko zó tu laj don jog be jegy zé si ké rel mé nek az
el uta sí tá sá ra az elõ vá sár lá si jog fi gyel men kí vül ha gyá sá -
val (Kfv.IV.37 062/2005/6.). Az elõ vá sár lás ra jo go sult tu -
laj don jo ga az in gat lan-nyil ván tar tás ba be je gyez he tõ
 abban az eset ben is, ha az el adó a be jegy zé si en ge délyt a
vevõ és nem az elõ vá sár lás ra jo go sult ré szé re adta meg. A
föld hi va tal nak nincs jo go sult sá ga arra, hogy a be jegy zé si
en ge délyt az elõ vá sár lás ra jo go sult ne vé re ki ál lít va kí ván -
ja meg (Kfv.III.37 209/2004.).

A Köz igaz ga tá si Kol lé gi um ál lás pont ja sze rint a tu laj -
don jog nak az elõ vá sár lás ra jo go sult ja vá ra tör té nõ be jegy -
zé se ese tén a jó hi sze mû ve võ nek az elõ vá sár lás sal kap cso -
la tos ki fo gá sa it nem az in gat lan-nyil ván tar tá si el já rás ban
kell el bí rál ni, ez az el já rás erre jel le gé nél fog va nem al kal -
mas. A vita ren de zé sé re nyit va áll a tör lé si el já rás (Inytv.
62.  §), amely ben a be jegy zés tör lé sét és az ere de ti ál la pot
vissza ál lí tá sát ke re set tel le het kér ni. Eb ben az el já rás ban
– és nem a föld hi va ta li el já rás ban – kell vizs gál ni, hogy az
elõ vá sár lás ra jo go sult nyi lat ko za ta ko moly-e, tel je sí tõ -
kész sé ge  valós-e.

A Pol gá ri Kol lé gi um ez zel szem ben álló ál lás pont ja
sze rint az elõ vá sár lás ra jo go sult tu laj don jo ga az in gat -
lan-nyil ván tar tás ba nem je gyez he tõ be, ha az el adó vi tat ja
az elõ vá sár lá si jog fenn ál lá sát, a ké rel me zõ e jo go sult sá gát 
vagy azt, hogy az elõ vá sár lás ra jo go sult jog sze rû en élt ez -
zel a jo gá val és ezért ja vá ra a be jegy zé si en ge délyt nem
adja meg. Az elõ vá sár lás ra jo go sult ja vá ra  szóló be jegy zé -
si en ge dély hi á nyá ban tu laj don jo ga az in gat lan-nyil ván -
tar tás ba nem je gyez he tõ be.

III.

A jog egy sé gi ta nács nem nyil vá nos ülé sén a leg fõbb
ügyész kép vi se lõ je ki fej tet te, hogy a föld hi va tal a tu laj do -
nos el adó be jegy zé si en ge dé lyé nek hi á nyá ban, az elõ vá -
sár lás ra jo go sult sá gát ál lí tó fél egy ol da lú ké rel me alap ján
ja vá ra a tu laj don jo got az in gat lan-nyil ván tar tás ba nem je -
gyez he ti be. Elõ vá sár lá si jog gya kor lá sa ese tén, ha a be -

jegy zé si en ge dély ben a tu laj do nos más ja vá ra já rul hoz zá a 
tu laj don szer zés be jegy zé sé hez, ak kor olyan sze mély ré -
szé re tel je sí ti a kö tel met, aki nem ala nya az adás vé te li
szer zõ dés nek. A kö tel mi ügy let el vá lik a re a li zá lá sá ra
szol gá ló do lo gi ügy let tõl, ami nyilván való jogi le he tet len -
ség. Az el adó és az elõ vá sár lás ra jo go sult kö zöt ti vita csak
pe res el já rás ban dönt he tõ el. Az in gat lan-nyil ván tar tá si el -
já rás, an nak re giszt ra tív jel le gé bõl kö vet ke zõ en alapve -
tõen nem arra szol gál, hogy a jog ügy le tek ér vé nyes sé gét
vagy ér vény te len sé gét el dönt se.

IV.

A Ptk. 117.  §-ának (3) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke -
zés sze rint in gat lan tu laj don jo gá nak az át ru há zá sá hoz az
erre irá nyu ló szer zõ dé sen vagy más jog cí men fe lül a tu laj -
do nos vál to zás nak az in gat lan-nyil ván tar tás ba  való be -
jegy zé se is szük sé ges. A tu laj don jog meg szer zé sé nek te -
hát ket tõs fel té te le van; egy részt szük sé ges a tu laj don jog
át ru há zá sá ra irá nyu ló szer zõ dés vagy más jog cím (kö tel mi 
jogi ügy let), más részt szük ség van a tu laj don jog nak az in -
gat lan-nyil ván tar tás ba  való be jegy zé sé re is.

A Ptk. 373.  §-ának (1) be kez dé sé ben sza bá lyo zott elõ -
vá sár lá si jog a jo go sult nak le he tõ sé get ad arra, hogy egy -
ol da lú nyi lat ko zat tal jog vi szonyt lé te sít sen maga és a dol -
got el ad ni szán dé ko zó tu laj do nos kö zött. Az elõ vá sár lá si
jog há rom ala nyú jog vi szony, mely nek sze rep lõi a do log
tu laj do no sa (az el adó), a vevõ és az elõ vá sár lás ra jo go sult.
Az elõ vá sár lá si jog gya kor lá sa ese tén az adás vé te li szer zõ -
dés ala nya i ban áll be vál to zás, az ere de ti kö te lem nek sem a 
tar tal ma, sem a tár gya nem mó do sul.

Az elõ vá sár lá si jog és an nak gya kor lá sa te hát a tu laj -
don jog meg szer zé sé hez szük sé ges egyik fel té tel, a kö tel mi 
jogi ügy let ré sze, azon be lül he lyez ke dik el. Az elõ vá sár lá -
si jog gya kor lá sá nak jogi ha tá lya azon ban nem ter jed ki a
tu laj don jog át szál lá sá hoz szük sé ges má sik, do lo gi fel té tel -
re, a re la tí ve ön ál ló do lo gi ha tá lyú be jegy zés re.

A ma gyar te lek köny vi jog az 1972. évi 31. tvr. ki vé te lé -
vel a jo gok be jegy zé sé hez be jegy zé si en ge délyt (cla u su la
in ta bu lan di) kí vánt meg. Az in gat lan-nyil ván tar tás ról
 szóló je len leg ha tá lyos 1997. évi CXLI. tör vény (Inytv.)
29.  §-a is ak ként ren del ke zik, hogy a be jegy zés nek olyan
ok irat alap ján van he lye, amely tar tal maz za a be jegy zést,
fel jegy zést meg en ge dõ nyi lat ko za tot az in gat lan-nyil ván -
tar tás ban be jegy zett vagy köz ben sõ szer zõ ként be je gyez -
he tõ tu laj do nos ré szé rõl (be jegy zé si en ge dély).

A Ptk. 365.  §-ának (1) be kez dé sé be fog lalt ren del ke zés
sze rint az adás vé te li szer zõ dés alap ján az el adó kö te les a
do log tu laj don jo gát a ve võ re át ru ház ni. Az el adó te hát ak -
kor tel je sí ti az adás vé te li szer zõ dést, ha a tu laj don jo got a
ve võ re át ru ház za. Az át ru há zás ra pe dig in gat lan-nyil ván -
tar tá si be jegy zés hi á nyá ban a Ptk. elõ zõ ek ben hi vat ko zott
117.  § (3) be kez dé se ér tel mé ben nem ke rül het sor. A be -
jegy zé si en ge dély ki adá sa te hát egy részt a kö tel mi ügy let
tel je sí té se az el adó ré szé rõl, más részt el en ged he tet len fel -
té te le a tu laj don jog meg szer zé sé nek, mert enél kül a tu laj -
don jog az in gat lan-nyil ván tar tás ba nem je gyez he tõ be. A
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be jegy zé si en ge dély az el adó és a vevõ meg ál la po dá sán
ala pu ló egy ol da lú cím zett jog nyi lat ko zat, mely nek meg
kell ér kez nie az új jo go sult hoz (a ve võ höz), aki en nek
alap ján kér he ti tu laj don jo gá nak a be jegy zé sét az in gat -
lan-nyil ván tar tás ba. Az át ru há zás a tu laj don jog nak az in -
gat lan-nyil ván tar tás ba tör té nõ be jegy zé sé vel fe je zõ dik be.

Ab ban az eset ben, ha az in gat lan-nyil ván tar tás ba be -
jegy zett tu laj do nos, mint el adó a kö tel mi ügy let be a be lé -
pé sét be je len tõ elõ vá sár lás ra jo go sult ja vá ra a be jegy zé si
en ge délyt nem adja ki, az elõ vá sár lás ra jo go sult tu laj don -
jo ga az in gat lan-nyil ván tar tás ba nem je gyez he tõ be, mert a 
kö tel mi jogi ügy let és a do lo gi ha tá lyú be jegy zés ala nyai
el tér né nek egy más tól, mely re nyilván valóan nem ke rül het
sor. Nem le het nek más ala nyai ugyan azon jog vi szony
egyes ele me i nek, va gyis a kö tel mi ügy let nek és a tu laj don -
jog be jegy zé sé nek.

A be jegy zé si en ge dély ki adá sá ra az ese tek több sé gé ben
ak kor ke rül sor, ha a vevõ is tel je sí ti a szer zõ dés ben vál lalt
kö te le zett sé gét, ne ve ze te sen a vé tel árat meg fi ze ti. Ilyen
ese tek ben a be jegy zé si en ge dély a vevõ tel je sí té sé nek az
el is me ré se is. Az elõ vá sár lás ra jo go sult ja vá ra a tu laj don -
jog be jegy zé si en ge dély hi á nyá ban tör té nõ be jegy zé se
meg foszt ja az el adót at tól, hogy a vevõ tu laj don jo gá nak
be jegy zé sét a vé tel ár meg fi ze té sé tõl füg gõ vé te gye. Sa ját
szol gál ta tá sá nak az aka ra tán kí vü li tel je sí té sé re kény sze -
rül ak kor is, ha a vevõ szol gál ta tá sá hoz nem ju tott hoz zá.

A fen ti ek  miatt a föld hi va tal nem jo go sult az el adó ál tal
ki adott be jegy zé si en ge dély ben fel tün te tett vevõ sze mé -
lyét meg vál toz tat ni és he lyet te az elõ vá sár lás ra jo go sul tat
te kin te ni a be jegy zé si en ge dély cím zett jé nek. Az elõ vá sár -
lás ra jo go sult tu laj don jo gá nak a be jegy zé sé vel a föld hi va -
tal el dön te né az el adó, az ere de ti vevõ és az elõ vá sár lás ra
jo go sult kö zöt ti pol gá ri jogi jog vi tát, mely nyilván valóan
nem tar to zik a ha tás kö ré be.

V.

A Leg fel sõbb Bí ró ság elõ vá sár lá si jog ról  szóló PK.
9. szá mú ál lás fog la lá sá nak VIII. pont ja sze rint az elõ vá -
sár lás ra jo go sult nak ke re se té ben kell kér nie an nak meg -
állapítását, hogy a sé rel mé re kö tött adás vé te li szer zõ dés
vele szem ben ha tály ta lan. Jo gi lag vé dett ér de ké nek a sé -
rel me ese tén az elõ vá sár lás ra jo go sult nak kell a bí ró ság -
hoz for dul nia és kér nie a tör vényes hely zet hely re ál lí tá sát.
A pol gá ri bí ró ság ra tar to zik – kont ra dik tó ri us el já rás ke re -
té ben – an nak el dön té se, hogy az elõ vá sár lá si jog fenn -
áll-e, az a jo go sul tat il le ti-e meg és jog sze rû en gya ko rol -
ta-e e jo gát. Ezek nek a kér dé sek nek az el bí rá lá sa a föld hi -
va tal ha tás kö rét meg ha lad ja és az ese tek több sé gé ben an -
nak a le he tõ sé ge sem áll fenn, hogy az elõ vá sár lás ra jo go -
sult a föld hi va ta li el já rás ban ok ira tok kal iga zol ja az elõ vá -
sár lá si jog fenn ál lá sát, e jo go sult sá gát és an nak jog sze rû
gya kor lá sát. A föld hi va tal nak ki zá ró lag arra van le he tõ sé -
ge, hogy a tu laj do nos el adó be jegy zé si en ge dé lyé ben sze -
rep lõ vevõ tu laj don jog be jegy zés irán ti ké rel mét el uta sít sa
ak kor, ha a vevõ nem tud ele get ten ni az Inytv. vég re haj tá -
sá ról  szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM ren de let (Vhr.)

75.  §-ában fog lal tak nak, mely sze rint csa tol nia kell a jo go -
sult nyi lat ko za tát ar ról, hogy elõ vá sár lá si jo gá val nem kí -
ván élni.

Ezt az ál lás pon tot tá maszt ja alá az Vhr. 14. és 15.  §-ai -
nak össze ve té se is. A 15.  § (4) be kez dé se meg ha tá roz za,
hogy a vé te li jog gya kor lá sa ese tén a vé te li jog jo go sult ja
mi lyen mó don iga zol hat ja az in gat lan meg vá sár lá sá ra vo -
nat ko zó egy ol da lú nyi lat ko za tá nak a meg té te lét a kö te le -
zett ré szé re. Ilyen ren del ke zést az elõ- és vissza vá sár lá si
jo got sza bá lyo zó Vhr. 14.  §-a nem tar tal maz. Amennyi ben
a jog sza bály le he tõ vé kí ván ta vol na ten ni az elõ- és vissza -
vá sár lá si jog jo go sult já nak egy ol da lú ké rel me alap ján a tu -
laj don jog in gat lan-nyil ván tar tás ba tör té nõ be jegy zé sét, a
Vhr. 15.  § (4) be kez dé se sze rin ti ren del ke zés itt sem lett
vol na mel lõz he tõ.

Az elõ vá sár lás ra jo go sult ja vá ra a tu laj don jog jog sze -
rût len be jegy zé sé vel az el adó nak és a ve võ nek oko zott
hát rány ki kü szö bö lé sé re az Inytv. 62.  §-a sze rin ti ke re set
nem le het al kal mas. A vevõ tör lé si per in dí tá sá ra nem jo -
go sult, mert a 62.  § (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti nyil ván -
tar tott joga nem volt. Ke re se tet az el adó ter jeszt het ne elõ,
de még az ér vény te len ség ki ter jesz tõ ér tel me zé se ese tén is
sé re lem érné. A tör lé si ke re set elõ ter jesz tõ jé nek kel le ne
ugyan is bi zo nyí ta nia a be jegy zés ér vény te len sé gét, ezen
be lül azt, hogy az elõ vá sár lás ra jo go sult jog sze rût le nül élt
e jo gá val. Eb ben az eset ben meg for dul na a bi zo nyí tá si te -
her [Pp. 164.  § (1) be kez dés] és nem az elõ vá sár lás ra jo go -
sult nak kel le ne az adás vé te li szer zõ dés vele szem be ni ha -
tály ta lan sá gá nak a meg ál la pí tá sát kér nie és bi zo nyí ta nia
elõ vá sár lá si jo gá nak fenn ál lá sát, jo go sult sá gát és an nak
jog sze rû gya kor lá sát, ha nem mind ezek el len ke zõ jét a tu -
laj do nos el adó nak kel le ne bi zo nyí ta nia. Ez pe dig nyilván -
valóan el len té tes az elõ vá sár lá si jog in téz mé nyé nek cél já -
val és ren del te té sé vel. Az elõ vá sár lá si jog az el adó szer zõ -
dé si sza bad sá gá nak kor lá to zá sa, mely csak ak kor ér vé nye -
sül het, ha egy ér tel mû en meg ál la pít ha tó, hogy gya kor lá sa
jog sze rû en tör tént. Erre pe dig vita ese tén csak a pol gá ri pe -
res el já rás ad hat meg ala po zott vá laszt.

A fen ti ek ben ki fej tett in do kok alap ján a jog egy sé gi ta -
nács a bí ró sá gi jog al kal ma zás egy sé gé nek biz to sí tá sa ér -
de ké ben a Bszi. 27.  §, 29.  § (1) be kez dés a) pont ja és 32.  §
(4) be kez dé se ér tel mé ben a ren del ke zõ rész sze rint ha tá ro -
zott.

Bu da pest, 2007. szep tem ber 27.

Dr. Lom ni ci Zol tán s. k.,
a jog egy sé gi ta nács el nö ke

Dr. Kol lár Már ta s. k., Ba u er Já nos né dr. s. k.,
elõ adó bíró bíró

Dr. Mu rá nyi Ka ta lin s. k., Dr. Well mann György s. k.,
bíró bíró

Dr. Ka zay Lász ló s. k., Dr. Koz ma György s. k.,
bíró bíró
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Személyi rész

SZEMÉLYÜGYI HÍREK

A Legfõbb Ügyészség személyügyi hírei

Elismerések

Az Alkotmánybíróság, a Legfelsõbb Bíróság elnöke, a
legfõbb ügyész, a Magyar Jogász Egylet, a Magyar Orszá-
gos Közjegyzõi Kamara, a Magyar Ügyvédi Kamara, a
Magyar Közigazgatási Kar, az MTA Jogtudományi Bi-
zottság elnöke

dr. Nyíri Sándor címzetes fõügyészségi ügyész, buda-
pesti XIV. és XVI. kerületi vezetõ ügyésznek

a Deák Ferenc Emlékév alkalmából alapított jogász szak-
mai kitüntetést,

a „Pro meritis iuris periti ob memoriam
Francisci Deák”

díjat adományozták.

Kinevezések

A legfõbb ügyész kinevezte

dr. Kerezsi Klára Országos Kriminológiai Intézet mb.
igazgatóhelyettesét szolgálati helyén igazgatóhelyettessé;

dr. Patakiné dr. Csurgó Ildikó mb. szentesi,
dr. Sipos Pál Gáspár mb. vásárosnaményi,
dr. Zámbori Tibor mb. fehérgyarmati városi vezetõ

ügyészeket
szolgálati helyükön vezetõ ügyésszé;

dr. Német Zsolt budakörnyéki ügyészségi ügyészt
szolgálati helyén csoportvezetõ ügyésszé;

dr. Göblyös Péter kecskeméti,
dr. Horváth István kiskunhalasi,
dr. Molnár Gabriella soproni,
dr. Petró Judit miskolci,
dr. Sztányi Róbert tatabányai,
dr. Tõke Tamás László körmendi,

dr. Zsebedics Éva mosonmagyaróvári városi ügyészségi
titkárokat,

dr. Herendi Adrienn veszprémi nyomozó ügyészségi
titkárt
szolgálati helyükön ügyésszé;

dr. Friedel Zsuzsanna, dr. Pecsenye Tibor tatabányai,
dr. Sándor Marianna szolnoki,
dr. Szalma László Balázs esztergomi,
dr. Szûcs Dóra Georgina mezõtúri,
dr. Zsoldos Csaba tatai városi ügyészségi fogalmazókat

szolgálati helyükön ügyészségi titkárrá;

dr. Hegedûs Károly Tamást a Tatabányai Városi
Ügyészséghez
fogalmazóvá;

dr. Bárd Petra, dr. Mészáros Ádám országos kriminoló-
giai intézeti segédmunkatársakat szolgálati helyükön tu-
dományos munkatárssá.

Kinevezés, megbízás

A legfõbb ügyész kinevezte

Bánki Árpád legfõbb ügyészségi fizikai alkalmazottat
szolgálati helyén tisztviselõvé, egyidejûleg megbízta szol-
gálati helyén a gépkocsijavító mûhely és garázs csoport-
vezetõi feladatainak ellátásával.

Áthelyezések, kinevezések

A legfõbb ügyész

Juhosné dr. Pleskó Ágnes békéscsabai városi ügyészsé-
gi ügyész, mb. szarvasi városi ügyészségi vezetõ ügyészt
áthelyezte a Szarvasi Városi Ügyészséghez és egyidejûleg
kinevezte vezetõ ügyésszé;

dr. Szikszai Attila kazincbarcikai városi ügyészségi
ügyészt áthelyezte a Miskolci Városi Ügyészséghez és
egyidejûleg kinevezte csoportvezetõ ügyésszé.
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Áthelyezések

A legfõbb ügyész áthelyezte

dr. Fazekas Milán budapesti kerületi ügyészségi
ügyészt a Fõvárosi,

dr. Illés Attila szekszárdi városi ügyészségi ügyészt a
Tolna Megyei,

dr. Majoros Gábor tatabányai városi ügyészségi
ügyészt a Komárom-Esztergom Megyei Fõügyészséghez
fõügyészségi ügyészi munkakörbe;

dr. Bartha János budapesti V. és XIII. kerületi vezetõ
ügyészt – vezetõi tisztségérõl lemondását tudomásul
véve – budapesti kerületi ügyészségen
ügyészi munkakörbe;

dr. Fazekas Bianka budapesti kerületi ügyészségi
ügyészt a Kaposvári Városi Ügyészséghez;

a Baranya megyei fõügyész áthelyezte

Görgõyné dr. Vörös Tünde szigetvári városi ügyészségi
fogalmazót a Pécsi Városi Ügyészséghez,

a Pest megyei fõügyész áthelyezte

dr. El Hamdan Diána váci városi ügyészségi titkárt a
Dunakeszi Városi Ügyészséghez,

dr. Welhammer Zsolt Ákos ráckevei városi ügyészségi
titkárt a Pestvidéki Nyomozó Ügyészséghez.

Megbízás

A legfõbb ügyész megbízta

dr. Ragó Ernõ Pestvidéki Nyomozó Ügyészségen szol-
gálatot teljesítõ fõügyészségi ügyészt a vezetõhelyettes
ügyészi feladatok ellátásával.

Szolgálativiszony-megszûnések

Szolgálati viszonya megszûnt, illetve megszûnik

dr. Pajor Zsuzsanna I. és XII. Kerületi Ügyészségen
szolgálatot teljesítõ fõügyészségi ügyésznek 2007. decem-
ber 11. napjával,

dr. Reszler Balázs János székesfehérvári városi ügyész-
ségi fogalmazónak 2007. szeptember 17. napjával,

dr. Szoboszlai Ágnes budapesti kerületi ügyészségi fo-
galmazónak 2007. szeptember 12. napjával,

dr. Varga Zsuzsanna tatabányai városi ügyészségi fo-
galmazónak 2007. szeptember 30. napjával,

dr. Herczog Mária országos kriminológiai intézeti tudo-
mányos fõmunkatársnak 2007. szeptember 15. napjával.

Halálozások

Dr. Borbély Sándor fõügyészségi fõtanácsos, a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Fõügyészség ny. fõ-
ügyész-helyettese életének 90. évében, 2007. szeptember
30. napján elhunyt. Az ügyészi szervezet saját halottjaként
temettette el.

Dr. Kovács Zoltán szegedi fellebbviteli fõügyészségi
ügyész életének 41. évében, 2007. szeptember 17. napján,

dr. Seres László ny. barcsi városi vezetõ ügyész életé-
nek 80. évében, 2007. szeptember 24. napján elhunyt.

Kijelölés

A legfõbb ügyész az 5/2007. (ÜK. 4.) LÜ utasítás
4. §-ának (2) bekezdése alapján dr. Horváth Éva legfõbb
ügyészségi ügyészt az esélyegyenlõségi referens feladatai-
nak ellátására kijelölte.

SZAKÉRTÕI NÉVJEGYZÉK VEZETÉSÉNEK
VÁLTOZÁSAI

A mûszaki ellenõri és mûszaki vezetõi névjegyzék
vezetésének változásai

Az építési mûszaki ellenõrök és a felelõs mûszaki veze-
tõk jogosultságát 2007. január 1-jétõl a Magyar Mérnöki
Kamara (esetenként a Magyar Építész Kamara) állapítja
meg és vezeti a névjegyzéket. A korábban megszerzett jo-
gosultságát senki nem veszíti el, a különbözõ helyeken ve-
zetett névjegyzékeket a Kamara átvette. Adategyeztetés
céljából azonban érdemes megkeresni a lakóhely szerinti
illetékes területi kamarát, ahol a mûszaki ellenõrök és mû-
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szaki vezetõk egyúttal felvilágosítást is kaphatnak további
jogaikról és kötelezettségeikrõl.

Az új jogosultság megállapításához a mûszaki ellen-
õröknek és mûszaki vezetõknek kamarai jogosultsági vizs-
gát kell tenni, egyúttal megszûnnek azok a tanfolyamok és
vizsgák, amelyek eddig a kérelem benyújtása elõtt voltak
kötelezõek.

Kivétel az OKJ-ben szereplõ Építési Mûszaki Ellenõr I.
és II. képzés, amely továbbra is érvényes. Az OKJ-s kép-
zés teljesítése egyben a jogosultsági vizsgának is megfelel.

A Kamaránál jogosultsággal rendelkezõ mûszaki ellen-
õröknek és mûszaki vezetõknek (de a tervezõknek és szak-
értõknek is) továbbképzésen kell részt venniük. A tovább-
képzés a jogosultság megújításának egyik feltétele.

A továbbképzés során 5 évenként – amely a jogosultság
megújításának idõszaka – 20 pontot kell összegyûjteni a
Kamaránál akkreditált szabadon választható szakmai
programokon való részvétellel. A 20 pont összegyûjtésén
kívül egy alkalommal teljesíteni kell egy olyan kötelezõ
tanfolyamot, amely 6 órás jogi, pénzügyi, 6 órás minõség-
és szabványügyi, valamint 3 órás munkabiztonsági isme-
retekbõl áll.

Az építésügyi jogszabályok változásai következtében
az építés teljes folyamatában részt vevõ mûszaki szakem-
berek jogosultságának megállapítása, etikai-fegyelmi fel-
ügyelete a megfelelõ szakmai háttérrel és felkészültséggel
rendelkezõ kamarák felelõsségi körébe került. Ez vár-
hatóan az építési fegyelem megszilárdulásával, az építés
színvonalának emelkedésével jár.

Budapest, 2007. augusztus 29.

Összeállította: Péter Annamária

ÁLLÁSPÁLYÁZATOK

A Miniszterelnöki Hivatal
pályázatot hirdet

a Program Koordinációs fõosztály
fõosztály-vezetõi munkakörének betöltésére

(hivatkozási szám: VI-ÁJ/168/2007)

A Miniszterelnöki Hivatal a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.)
10. §-a alapján pályázatot hirdet az alábbiak szerint.

1. A betöltendõ munkakör, vezetõi megbízás vagy kine-
vezés esetén a vezetett szervezeti egység megnevezése:

A kisebbség- és nemzetpolitikáért felelõs szakállamtit-
kár irányítása alá tartozó Program Koordinációs fõosztály,
fõosztályvezetõ.

2. Az ellátandó feladatok ismertetése:
A fõosztályvezetõ feladatkörét képezi a szakállamtitkár

által meghatározottak szerint:
– a szakállamtitkárság feladatai hazai és külföldi tá-

mogatottságát, megvalósítását biztosító együttmûködési
rendszerek fejlesztésének irányítása, koordinálása;

– a szakállamtitkárság stratégiai tervezõtevékenységé-
nek szakmai-módszertani irányítása;

– projektgenerálás, projektmenedzsment, projekt risk
menedzsment;

– akcióprogramok koncepciójának kidolgozása, végre-
hajtás irányítása;

– a szakállamtitkárság feladatai ellátása tudásmene-
dzsment támogatásának megszervezése, biztosítása;

– a szakállamtitkárság érdekkörébe tartozó konszen-
zusteremtési feladatok elméleti-módszertani támogatása,
koordinálása;

– a szakállamtitkár által jóváhagyott minõségbiztosítá-
si irányelvek érvényre juttatása;

– a szakállamtitkárság hatékony kommunikációjának
megszervezése;

– kiemelt programok személyes koordinálása;
– a Miniszterelnöki Hivatal nemzetközi kapcsolatai bo-

nyolítását támogató szolgáltatások megszervezése, fel-
ügyelete.

3. A munkakör betöltéséhez, illetve a pályázat elnyeré-
séhez jogszabályban elõírt és egyéb szükséges valamennyi
feltétel:

– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– egyetemi végzettség,
– legalább egy idegen nyelv felsõfokú ismerete (angol,

orosz, francia, német)
– legalább 5 éves vezetõi gyakorlat,
– „C” típusú nemzetbiztonsági ellenõrzés.

Elõnyt jelent:
– közgazdaság-tudományi vagy jogtudományi egyete-

mi végzettség,
– közigazgatásban szerzett vezetõi gyakorlat,
– további idegen nyelv ismerete.

4. Az illetményre és az egyéb juttatásra vonatkozó tájé-
koztatás:

Az illetményre a Ktv. rendelkezései az irányadók,
egyéb juttatások körében a munkáltató – a Ktv.-ben, illet-
ve a Szociális szabályzatában foglaltak szerint – helyi köz-
lekedési bérletet, étkezési hozzájárulást, ruházati- és uta-
zásiköltség-térítést, lakásbérleti támogatást és üdülési hoz-
zájárulást biztosít.

5. A pályázat benyújtásának feltételei:
A pályázatot postai úton a Miniszterelnöki Hivatal

Munkaügyi, Jogi és Biztonsági fõosztály 1357 Budapest,
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Pf. 2 címére kell benyújtani. A csatolandó anyagok nélküli
szakmai önéletrajzot az allaspalyazatok@meh.hu e-mail
címre is meg kell küldeni. A pályázat hivatkozási számát
a pályázati anyagokon és a postai borítékon is fel kell tün-
tetni.

6. A pályázathoz csatolandó iratok felsorolása:
– a pályázó fényképes szakmai önéletrajza, a referenci-

át adó személyek megjelölésével,
– iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló do-

kumentumok fénymásolata,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

vány fénymásolata, vagy az igénylõlap postára adását
igazoló szelvény.

7. A pályázat benyújtásának határideje:

2007. december 3.

8. A pályázat elbírálásának határideje: 2007. decem-
ber 13.

9. Az állás betöltésének idõpontja: 2007. december 14.

10. A pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának
módjára vonatkozó tájékoztatás:

Az érvényes pályázatok közül a nyertes pályázatot a ki-
nevezésre jogosult választja ki. A pályázatok értékelésére
a kinevezési jogkör gyakorlójának döntése alapján leg-
alább háromtagú elõkészítõ bizottság hozható létre.
A döntésrõl a pályázókat legkésõbb 8 napon belül postai
úton, vagy – amennyiben pályázati anyagában e-mail cí-
mét is feltüntette – elektronikus levélben értesítjük. A pá-
lyázati kiírással kapcsolatosan további információ a 06 (1)
441-3412-es telefonszámon, illetve az allaspalyazatok@
meh.hu e-mail címen kérhetõ.

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatalának elnöke

pályázatot hirdet
az Igazgatásfejlesztési és Rendszerigazgatási fõosztály

Igazgatásszervezési osztály
jogász 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 Igazgatásfejlesztési és Rendszerigaz-
gatási fõosztály Igazgatásszervezési osztály jogász ügyin-
tézõi munkakörének betöltésére az alábbi feltételekkel:

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

(II. 3.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 60. pontjában meg-
jelölt jogász szakképzettség megléte,

– angol, német vagy francia nyelv legalább egyikének
középfokú (tárgyalási szintû) ismerete,

– számítástechnikai ismeretek: World, Excel, Power
Point felhasználói szintû ismerete.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási szervnél eltöltött gyakorlat,
– szakmai 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.

Az Igazgatásfejlesztési és Rendszerigazgatási fõosztály
Igazgatásszervezési osztály jogász ügyintézõjének fel-
adatkörét képezi:

– közremûködés a Hivatal feladatkörét érintõ, fejlesz-
tésekkel összefüggõ jogszabályok és az ezekhez kapcsoló-
dó kormány-elõterjesztések, valamint az állami irányítás
egyéb jogi eszközei szakmai tervezetei elkészítésének fel-
ügyeletében, a belsõ és külsõ egyeztetés megvalósítá-
sában,

– közremûködés a szakterületéhez és feladataihoz kap-
csolódóan szakmai kapcsolatok kiépítésében, és azok fo-
lyamatos karbantartásában,

– a fejlesztések eredményeképp létrejövõ szolgáltatá-
sok biztosítására, feltételeire vonatkozó együttmûködési
megállapodások, szerzõdéstervezetek elõkészítése,

– részvétel a feladatkört érintõ hazai és uniós szakmai,
szakértõi munkacsoportban.

A foglalkoztatás körülményei, illetmény és juttatások:
A jogász ügyintézõ jogállására, illetményére és jut-

tatásaira 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.
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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: „Igaz-
gatásszervezési osztály jogász 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: a pályázat elbírálását követõen azonnal.

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

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatalának elnöke

pályázatot hirdet
az Igazgatásfejlesztési és Rendszerigazgatási fõosztály

Jogi és Igazgatásfejlesztési osztály
jogász 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 Jogi és Igazgatásfejlesztési osztály jo-
gász ügyintézõi munkakörének betöltésére az alábbi felté-
telekkel:

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 megléte,

– angol, német vagy francia nyelv legalább egyikének
középfokú (tárgyalási szintû) ismerete,

– számítástechnikai ismeretek: World, Excel, Power
Point felhasználói szintû ismerete.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási szervnél eltöltött gyakorlat,
– szakmai 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.

Az Igazgatásfejlesztési és Rendszerigazgatási fõosztály
Jogi és Igazgatásfejlesztési osztály jogász ügyintézõjének
feladatkörét képezi:

– közremûködés a Hivatal feladatkörét érintõ, fejlesz-
tésekkel összefüggõ jogszabályok és az ezekhez kapcsoló-
dó kormány-elõterjesztések, valamint az állami irányítás
egyéb jogi eszközei szakmai tervezetei elkészítésének fel-
ügyeletében, a belsõ és külsõ egyeztetés megvalósítá-
sában,

– közremûködés a szakterületéhez és feladataihoz kap-
csolódóan szakmai kapcsolatok kiépítésében, és azok fo-
lyamatos karbantartásában,

– a fejlesztések eredményeképp létrejövõ szolgáltatá-
sok biztosítására, feltételeire vonatkozó együttmûködési
megállapodások, szerzõdéstervezetek elõkészítése,

– részvétel a feladatkört érintõ hazai és uniós szakmai,
szakértõi munkacsoportban.

A foglalkoztatás körülményei, illetmény és juttatások:
A jogász ügyintézõ jogállására, illetményére és jut-

tatásaira 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
– 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.
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A pályázat benyújtásának határideje:

2007. december 4.

A pályázatot kísérõ levélben kérjük feltüntetni: „Jogi és
Igazgatásfejlesztési osztály jogász 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: a pályázat elbírálását követõen azonnal.

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

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatalának elnöke

pályázatot hirdet
a Közgazdasági fõosztály

Számviteli osztály
osztályvezetõ 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 Közgazdasági fõosztály, Számviteli
osztály osztályvezetõ munkakörének betöltésére az alábbi
feltételekkel:

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

(II. 3.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 67. pontjában meg-
jelölt felsõfokú végzettség valamelyikének megléte.

Elõnyt jelent:
– mérlegképes könyvelõ szakképesítés államháztartási

szakon,
– közigazgatási szakvizsga, vagy annak megfelelõ jogi

szakvizsga megléte,
– angol/német nyelvbõl államilag elismert nyelvvizsga,
– 5 éves közigazgatásban eltöltött vezetõi gyakorlat

számviteli területen,
– szövegszerkesztõ, táblázatkezelõ számítástechnikai

programok felhasználói szintû ismerete.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó kézzel írt 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 fontos és bizalmas munkakörökre a nemzetbiz-
tonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. tör-
vény 3. számú mellékletben elõírt, az állami élet és
a nemzetgazdaság jogszerû mûködéséhez szüksé-
ges biztonsági feltételeknek megfelelést tisztázó
„B” típusú ellenõrzésnek aláveti magát,

= a Ktv. 22/A. §-ában elõírt vagyonnyilatkozati kö-
telezettségének eleget tesz,

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

= a pályázatát az elbírálásban részt vevõ személyek
megismerjék.

A Számviteli osztály osztályvezetõjének feladatkörét
képezi:

– A költségvetési szervek gazdálkodásáról szóló hatá-
lyos jogszabályok és fejezeti elõírások alapján a Hivatal
gazdálkodási körébe tartozó elõirányzatokról és azok fel-
használásáról, a vagyonkezelésében lévõ vagyonról fõ-
könyvi és analitikus nyilvántartást vezetésének irányítása.

– Elkészíti és elemzi a Hivatal féléves, éves intézményi
költségvetési beszámolóját, negyedéves idõközi mérlegje-
lentését, valamint a jogszabályokban foglalt, felügyeleti
szerv és a Magyar Államkincstár által meghatározott je-
lentéseket és adatszolgáltatásokat.

– Elkészíti a leltározási ütemtervet, és a jogszabályi
elõírásoknak megfelelõen végzi a leltár elõkészítését, a
leltározást és a leltár kiértékelését. Irányítja az elhasználó-
dott eszközök, felesleges készletek selejtezését.

– Mûködteti a Hivatal anyag-, eszköz- és nyomtatvány-
raktárait.

– Gondoskodik a Hivatalt megilletõ igazgatási szolgál-
tatási díjak és egyéb bevételek számlázásáról, a követe-
lések beszedésérõl, a késedelmi kamatigény érvényesí-
tésérõl.

– Közremûködik az adófizetési kötelezettségek körébe
tartozó elszámolási, nyilvántartási, bevallási, befizetési
kötelezettségek teljesítésében.

– Elkészítteti a negyedéves beruházási és statisztikai
jelentéseket.

– Közremûködik a költségvetési szervek gazdálkodá-
sáról szóló hatályos jogszabályok és fejezeti elõírások
alapján a Hivatal költségvetésének, pénzügyi fejlesztési
terveinek elkészítésében.
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– A vezetõi információs igények kielégítéséhez adato-
kat szolgáltat.

– Közremûködik a gazdasági elnökhelyettes feladatait
érintõ belsõ szabályzatok elkészítésében.

A foglalkoztatás körülményei, illetmény és juttatások:
Az osztályvezetõ köztisztviselõi jogállására, illetmé-

nyére 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. december 4.

A pályázatot kísérõ levélben kérjük feltüntetni: „Szám-
viteli oztály osztályvezetõ 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:
2008. január 1.

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

Jászladány Nagyközség
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
a részben önállóan gazdálkodó

Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ
intézmény intézményvezetõi álláshelyének betöltésére

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

te 9. pontjában elõírt szakirányú szakképesítés,

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

– büntetlen elõélet,
– elõny: jászladányi lakhely.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó szakmai életrajzát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a

szakmai helyzetelemzésekre épülõ fejlesztési elképzelé-
sekkel,

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyag-
ban foglalt személyes dokumentumok a pályázati eljárás-
sal összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

– a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a gyermekek
védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXX. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott
kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

– végzettséget igazoló okiratok másolatát.

A vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
– az intézmény ellátja Jászladány nagyközség közigaz-

gatási területén a házi szociális gondozás, szociális étkez-
tetés, idõsek nappali szociális ellátása, idõsek ápoló, gon-
dozó otthoni ellátási (15 férõhelyen) szakmai irányítását,
valamint a bölcsõdei ellátást,

– magasabb vezetõi feladatokat,
– munkáltatói jogkört.

A megbízás idõtartama öt év.
Az álláshely betölthetõ: 2008. március 15.
Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.

évi XXXIII. törvény, valamint ennek a szociális ágazatban
történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm.
rendelet szabálya szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Szociális Köz-
lönyben és a Hivatalos Értesítõben történõ megjelenéstõl
számított 30. nap.

A pályázat benyújtásának helye és módja: Jászladány
Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 5055
Jászladány, Hõsök tere 6., módja: személyesen vagy postai
úton.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 60. nap.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: Lajkó Te-
rézia jegyzõnél a következõ telefonokon: (57) 454-001,
(57) 454-380.
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Hévízi Kistérség Önkormányzatai Többcélú
Társulásának Társulási Tanácsa

pályázatot hirdet
munkaszervezet-vezetõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– jogász, közgazdász vagy igazgatásszervezõi szak-

képzettség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– hasonló munkakörben vagy önkormányzati területen

szerzett vezetõi gyakorlat,
– vezetõi és kommunikációs képesség,
– idegen nyelvi középfokú nyelvvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– munkaszervezet vezetésére vonatkozó szakmai el-

képzeléseket,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázatba az elbírálásban

részt vevõk betekinthetnek.

Az állás betöltése az 1992. évi XXII. törvény alapján
munkaviszonyban történik.

A munkaszerzõdés határozatlan idõre, a vezetõi megbí-
zás négy évre szól.

Bérezés megegyezés szerint.

A pályázat benyújtási határideje a Hivatalos Értesítõ-
ben történõ közzététel napját követõ naptól számított
15 napon belül.

A pályázatot Hévízi Többcélú Kistérségi Társulás Tár-
sulási Tanácsának elnöke részére kell benyújtani (8380
Hévíz, Kossuth L. u. 1.).

Felvilágosítás: (83) 500-811-es telefonszámon kérhetõ.
A pályázat elbírálása a pályázat benyújtásának határide-

jét követõ társulási tanács ülésén.

Az állás elfoglalásának ideje: az elbírálást követõ hónap
1. napja.

A pályázat eredményérõl az elbírálástól számított 8 na-
pon belül a pályázók írásbeli értesítést kapnak.

Iregszemcse és Környéke
Szociális és Gyermekjóléti Ellátási Intézmény

Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa
(7095 Iregszemcse, Rákóczi u. 1.)

pályázatot hirdet
intézményvezetõi álláshelyének betöltésére

Az intézmény tevékenységei: családsegítés, gyermekjó-
léti szolgáltatás, házi segítségnyújtás, idõsek nappali ellá-
tása.

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

te szerinti szakirányú szakképzettség, illetve a 15/1988.
(IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletének 1. pontjában
elõírt képesítés,

– legalább öt év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú
szakmai képesítést igénylõ, gyermekvédelem illetve a szo-
ciális ellátás területén végzett munkakörben szerzett szak-
mai gyakorlat,

– szociális szakvizsga alól a tanács felmentést adhat, ha
a pályázó vállalja, hogy a megbízását követõ két éven be-
lül szakvizsgát tesz,

– büntetlen elõélet.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– az intézményvezetõre vonatkozó programot a szak-

mai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a képesítést igazoló okiratok hitelesített másolatát,
– szakmai önéletrajzot.

A megbízás idõtartama: öt év, 2008. január 1-jétõl 2012.
december 31-ig.

Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. tv. alapján, vezetõpótlék a 257/2000.
(XII. 26.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Szociális és Csa-
ládügyi Minisztérium és az Oktatási Minisztérium hivata-
los lapjában és a Hivatalos Értesítõben történõ közzététel-
tõl számított 30. nap.

A pályázat benyújtásának helye: a pályázatot a Társu-
lási Tanács elnökéhez (Iregszemcse, Kossuth tér 19.) kell
benyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyúj-
tását követõ 30 napon belül.
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Jászszentandrás és Jászivány községi
önkormányzatok képviselõ-testületei

pályázatot hirdetnek
Jászszentandrás székhellyel

körjegyzõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– államigazgatási fõiskola igazgatásszervezõi vagy ál-

lam- és jogtudományi doktori képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább öt év közigazgatási szervnél szerzett szak-

mai gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– a körjegyzõ a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.

évi XXIII. törvény 22/A. § (8) bekezdése alapján vagyon-
nyilatkozat tételére köteles.

Elõnyben részesül:
– a székhelyközségben lakás vállalása (szolgálati la-

kást biztosítunk),
– jogosítvány, saját személygépjármû.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– képesítést, szakvizsgát tanúsító okiratok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Ellátandó feladat: újonnan alakuló, a pályázatot kiíró te-
lepülések körjegyzõi feladatának ellátása.

Bérezés és egyéb juttatások: a Ktv. szerint.
Az állás betöltésének idõpontja: legkorábban 2008. ja-

nuár 1., legkésõbb 2008. április 1.
A pályázat benyújtásának módja és határideje: a pá-

lyázatot postai úton, ajánlott levélben vagy személyesen
kell benyújtani Jászszentandrás község polgármesterének,
5136 Jászszentandrás, Rákóczi út 94., a Magyar Köz-
löny Hivatalos Értesítõjében történõ megjelenést követõ
30. napig.

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

A pályázattal kapcsolatos információk: Banka Ferenc
polgármester, 5136 Jászszentandrás, Rákóczi út 94. Tele-
fon: (57) 446-006.

Balkány Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
jegyzõi munkakör betöltésére

A munkakör betölthetõ a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint a köztisztviselõk

jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiak-
ban: Ktv.) alapján.

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

doktori képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Orszá-

gos Közigazgatási Vizsgabizottság (a továbbiakban:
OKV) elnöksége által teljeskörûen közigazgatási jellegû-
nek minõsített tudományos fokozat alapján adott mentesí-
tés [vagy a Ktv. 8. § (4) bekezdése szerint a képviselõ-tes-
tület közigazgatási szakvizsgával nem rendelkezõ pályá-
zót is kinevezhet, feltéve, hogy a kinevezéstõl számított
egy éven belül jogi vagy közigazgatási szakvizsgát vagy a
szakvizsga alól az OKV elnöksége által teljeskörûen köz-
igazgatási jellegûnek minõsített tudományos fokozat alap-
ján adott mentesítést megszerzi),

– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyzõ által

hitelesített másolatát,
– szakvizsgát igazoló okirat közjegyzõ által hitelesített

másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

vagy annak megkérését igazoló dokumentumot,
– a szakmai gyakorlat igazolását,
– a pályázó munkakör betöltésével kapcsolatos szak-

mai elképzeléseit.

A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakört teljes
munkaidõben kell ellátni.

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a Ktv.
szabályai szerint történik.

A munkakör a képviselõ-testület döntését követõen
azonnal betölthetõ.

A pályázatokat Marjánné Rinyu Ilona polgármester
asszonynak címezve (Balkány Város Polgármesteri Hiva-
tala, 4233 Balkány, Rákóczi u. 8.) kell benyújtani.

A pályázatok beérkezésének határideje: a pályázati fel-
hívásnak a Belügyi Közlönyben való közzétételétõl (2007.
november 6.) számított 30. nap.

A pályázat elbírálásának határideje a beérkezési határ-
idõ lejártát követõ elsõ képviselõ-testületi ülés.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ a (42) 561-000-ás telefonszámon.
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A Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal
vezetõje

pályázatot hirdet
másodfokú építésügyi hatósági ügyintézõi

álláshelyeinek betöltésére

A Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal (Sze-
ged, Rákóczi tér 1.), továbbá

a Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Bács-
Kiskun Megyei Kirendeltsége (6000 Kecskemét, Deák
Ferenc tér 3.) és

a Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Békés
Megyei Kirendeltsége (5600 Békéscsaba, József A.
u. 2–4.)
másodfokú építésügyi hatósági ügyintézõi álláshelyeinek
betöltésére (a hivatalba és kirendeltségenként 1-1 fõ).

A pályáztatott állásokra vonatkozó adatok:
Az ellátandó munkakör legfõbb jellemzõi:
A Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Ható-

sági fõosztályán, és a két megyei kirendeltség hatósági
osztályain a munkaköri leírásban foglaltak szerinti, önálló
ügyintézõi feladatok ellátását igénylõ munkakör.

A munkáltatói jogokat az építésügyi hatósági ügyinté-
zõk felett a Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal
vezetõje gyakorolja.

Közvetlen szakmai irányítását a Hatósági fõosztály ve-
zetõje, illetve a kirendeltségeken a hatósági osztály veze-
tõje látja el.

Ellátandó feladat: másodfokú építésügyi hatósági ügyek
döntésre történõ elõkészítése.

Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) szerinti köztisztvise-
lõi besorolásnak, valamint a Regionális Közigazgatási Hi-
vatal Közszolgálati szabályzatában leírtaknak megfelelõen.

Általános feltételek:
A pályázónak meg kell felelnie a Ktv. 7. §-ában megha-

tározott általános feltételeknek, úgymint:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,

amelyeket igazolni kell.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: építési mûszaki
ellenõri, felelõs mûszaki vezetõi, építõipari kivitelezési,
építésügyi hatósági, építésfelügyeleti, beruházói-mûszaki
(projektmenedzseri), felsõoktatási intézményben építé-
szeti-mûszaki szaktárgy-oktatói, építészeti-mûszaki terve-
zési, építésügyi-mûszaki szakértõi gyakorlat.

Az állás betöltésének további alkalmazási feltételei:
– egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, épí-

tõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki)
szakképzettség,

– legalább 3 éves építésügyi igazgatási területen szer-
zett szakmai gyakorlat,

– legalább B kategóriás jogosítvány,
– számítógépes ismeret, legalább felhasználói szinten

(Word, Excel).

A pályázat benyújtásának feltételei:
– pályázati kérelem,
– részletes szakmai önéletrajz,
– szakképesítést és gyakorlati idõt igazoló okiratokat,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– nyilatkozat, hogy a Ktv. elõírásai szerinti vagyonnyi-

latkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz, és a Ktv.
21. §-ában rögzített összeférhetetlenségre vonatkozó sza-
bályoknak megfelel.

Az állás betöltésének kezdõ idõpontja: a pályázat elbí-
rálását követõ naptól.

A pályázat benyújtásának módja, határideje és a pályá-
zat elbírálása:

– a benyújtott pályázatból világosan ki kell tûnnie an-
nak, hogy a pályázó a regionális hivatali vagy melyik me-
gyei kirendeltség álláshelyét pályázta meg, továbbá, hogy
a megpályázott álláshelyen kívül elfogadná-e bármelyik
másikat is,

– a pályázatokat bizottság bírálja el; e bizottság tesz ja-
vaslatot a munkáltatói jogkör gyakorlója részére,

– az álláshelyre csak az a személy nevezhetõ ki, aki a
pályázaton részt vett, és a pályázati feltételeknek meg-
felelt,

– a pályázatot személyesen, vagy postai úton az alábbi
címre lehet benyújtani: Dél-alföldi Regionális Közigazga-
tási Hivatal vezetõje (6741 Szeged, Rákóczi tér 1.),

– a pályázat benyújtásának határideje: az a pályázat mi-
nõsül határidõben benyújtottnak, melyet a felhívás Bel-
ügyi Közlönyben való megjelenését (2007. november 6.)
követõ 30. napig postára adtak,

– a pályázat elbírálásának határideje: a pályázat be-
nyújtási határidejét követõ 25. nap.

A kiíró a pályázókat a pályázat eredményérõl írásban tá-
jékoztatja.

A pályázat elnyerése esetén, közszolgálati jogviszony
létesítésekor a köztisztviselõi kinevezésben 6 hónap pró-
baidõ kikötésére kerül sor.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítást ad:
– dr. Zõdi Zoltán, a Dél-alföldi Regionális Közigazga-

tási Hivatal Hatósági fõosztályának vezetõje [Szeged,
Rákóczi tér 1., tel.: (62) 562-623],

– dr. Iván János, a Dél-alföldi Regionális Közigazga-
tási Hivatal Bács-Kiskun Megyei Kirendeltségének veze-
tõje [Kecskemét, Deák Ferenc tér 3., tel.: (76) 513-701],
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– dr. Pataki István, a Dél-alföldi Regionális Közigaz-
gatási Hivatal Békés Megyei Kirendeltségének vezetõje
[Békéscsaba, József A u. 2–4., tel.: (66) 441-594].

Dunavarsány Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

beruházási ügyintézõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– jogszabály által elõírt vagyonnyilatkozat-tételi köte-

lezettség vállalása,
– építészmérnöki, gépészmérnöki, építõmérnöki, vagy

fõiskolai szintû településmérnöki (városgazdasági mér-
nöki) szakképzettség,

– legalább 5 év beruházási szakmai gyakorlat,
– legalább 2 év közigazgatási gyakorlat.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány hiteles má-

solatát.

Feladatai: beruházási, felújítási tevékenységek bonyolí-
tása, koordinálása.

Bérezés és egyéb juttatás: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény, a Hivatal Szervezeti és
mûködési szabályzatában és a helyi rendeletekben foglal-
tak szerint.

A pályázat beadási határideje: a Belügyi Közlönyben
történõ megjelenéstõl (2007. november 6.) számított
30. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 15. nap. A pályázat eredményérõl a pályázók
írásbeli tájékoztatást kapnak.

A pályázatot zárt borítékban, Dunavarsány Város Ön-
kormányzatának jegyzõjéhez kell benyújtania az alábbi
címre: Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgár-
mesteri Hivatala, 2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18.

A borítékra kérjük írják rá: „Pályázat beruházási ügyin-
tézõi munkakör betöltésére”.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: Dunavar-
sány Város Önkormányzatának jegyzõjénél, telefon: (24)
521-041.

Dunavarsány Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

belsõ ellenõrzési feladatok
külsõ szakértõ általi ellátásra

Pályázati feltételek:
– végzettségi elõírások tekintetében a belsõ ellenõrzés-

rõl szóló többször módosított 193/2003. (XI. 26.) kor-
mányrendelet 11. §-a az irányadó,

– további feltételek: szakirányú gyakorlat és szakmai
referenciák bemutatása a megelõzõ 2 év idõszakából.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatási ismeretek,
– közigazgatási szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:
– a belsõ ellenõrzési (illetve a belsõ ellenõrzési veze-

tõi) feladatok részletes bemutatását, és a javasolt vizsgálati
témaköröket,

– belsõ ellenõrzési feladatok elvégzéséért fizetendõ
megbízási díj havi összegérõl szóló ajánlatot.

Elbírálási szempontok: a pályázat elbírálása során a
szakmai feladatellátás szakszerû bemutatása és ellátása az
elsõdleges szempont.

A jogszabály szerinti kötelezõ végzettség, illetve a
szakmai gyakorlat hiánya a pályázatból való kizárást vonja
maga után!

A pályázat beérkezésének határideje: a pályázat Bel-
ügyi Közlönyben történõ megjelenésétõl (2007. novem-
ber 6.) számított 30. nap 16 óra.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyúj-
tási határidejét követõen 15 napon belül.

A pályázatokat 2 példányban, zárt borítékban: Dunavar-
sány város jegyzõjéhez kell benyújtani személyesen vagy
postai úton az alábbi címre: 2336 Dunavarsány, Kossuth
L. u. 18.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: Dunavar-
sány Város Önkormányzatának jegyzõjénél, telefon: (24)
521-041.

Dunavarsány Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

fõépítészi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– jogszabály által elõírt vagyonnyilatkozat-tételi köte-

lezettség vállalása,
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– építészmérnöki egyetemi végzettség,
– a településrendezés körében eltöltött legalább 5 éves

gyakorlat,
– legalább 2 év közigazgatási gyakorlat.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási szakvizsga,
– további szakirányú szakképesítés,
– az elvártnál hosszabb idõtartamú településrendezés-

ben és közigazgatásban szerzett gyakorlat,
– térinformatikai ismeretek.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány hiteles má-

solatát,
– nyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezett-

ség vállalásáról.

Feladatai: ellátja az önkormányzati fõépítészi tevékeny-
ség ellátásának részletes szakmai szabályairól és feltételei-
rõl szóló 9/1998. (IV. 3.) KTM rendeletben meghatározott
feladatokat.

Bérezés és egyéb juttatás: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény, a Hivatal Szervezeti és
mûködési szabályzatában és a helyi rendeletekben foglal-
tak szerint.

A pályázat beadási határideje: a Belügyi Közlönyben
történõ megjelenéstõl (2007. november 6.) számított
30. nap.

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

A pályázat eredményérõl a pályázók írásbeli tájékozta-
tást kapnak.

A pályázatot zárt borítékban, Dunavarsány Város Ön-
kormányzatának jegyzõjéhez kell benyújtania az alábbi
címre: Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgár-
mesteri Hivatala, 2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18.

A borítékra kérjük írják rá: „Pályázat fõépítészi munka-
kör betöltésére”.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: Dunavar-
sány Város Önkormányzatának jegyzõjénél, telefon: (24)
521-041.

Gégény Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
jegyzõi álláshely betöltésére

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

A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakört teljes
munkaidõben kell ellátni.

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

doktori képesítés,
– legalább 5 éves közigazgatási és 2 éves közigazgatási

vezetõi gyakorlat,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a szakmai tevékenységet bemutató részletes önélet-

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

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

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

rálásában részt vevõk a pályázat tartalmát megismerhetik.

Illetmény és egyéb juttatások megállapítása a köztiszt-
viselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendel-
kezései szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázatnak a
Belügyi Közlönyben történõ megjelenésétõl (2007. novem-
ber 6.) számított 30 napon belül.

A pályázat elbírálása: a benyújtási határidõt követõ
15 napon belül.

A pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt.
Az állás betölthetõ: a döntést követõen azonnal.
A pályázatot zárt borítékban a következõ címre kell kül-

deni: Gégény Község Önkormányzata, Tenkely Józsefné
polgármester, 4517 Gégény, Dombrádi u. 2.

A borítékon kérjük feltüntetni: „Jegyzõi pályázat”.
A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: Tenkely

Józsefné polgármesternél a 06 (45) 463-014-es telefon-
számon.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Földhivatal
pályázatot hirdet

a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Földhivatal
(9022 Gyõr, Czuczor Gergely u. 18–24.)
belsõ ellenõr munkakörének betöltésére

Fõbb feladatai:
– vizsgálja és értékeli a folyamatba épített, elõzetes és

utólagos vezetõi ellenõrzési rendszerek kiépítésének, mû-
ködésének, jogszabályoknak és szabályzatoknak való
megfelelését,
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– vizsgálja és értékeli a pénzügyi irányítási és ellenõr-
zési rendszerek mûködésének gazdaságosságát, hatékony-
ságát és eredményességét,

– vizsgálja a rendelkezésre álló erõforrásokkal való
gazdálkodást, a vagyon megóvását, valamint az elszámo-
lások, beszámolók megbízhatóságát,

– a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapítá-
sokat és ajánlásokat tesz, valamint elemzéseket, értékelé-
seket készít,

– javaslatokat tesz a kockázati tényezõk, hiányosságok
megszüntetésére, kiküszöbölésére, csökkentésére,

– nyomon követi az ellenõrzési jelentések alapján meg-
tett intézkedéseket;

– szabályszerûségi, pénzügyi, rendszer- és teljesít-
mény-ellenõrzéseket, valamint az éves elemi költségvetési
beszámolókra vonatkozóan megbízhatósági ellenõrzé-
seket végez,

– felelõs a jogszabályban elõírt feladatok ellátásáért.

A belsõ ellenõr megbízása – köztisztviselõi kinevezés-
sel – határozatlan idõre próbaidõ kikötésével jön létre. Be-
sorolása, illetménye és juttatásainak megállapítása a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
alapján történik. A munkakör betöltése esetén a pályázó a
Ktv. vonatkozó rendelkezései alapján vagyonnyilatkozat-
tételére köteles.

Az állás a pályázatok elbírálása után 2008. január 1-jé-
tõl tölthetõ be.

Pályázhat, aki:
– Magyarországon szerzett – vagy ilyennek elismert –

egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági, pénzügyi-
számviteli szakképzettséggel,

– emellett legalább kétéves munkaviszonnyal, köz-
tisztviselõi, illetve közalkalmazotti jogviszonnyal rendel-
kezik ellenõrzési, költségvetési, pénzügyi vagy számviteli
munkakörben,

– a belsõ ellenõrzési feladatok ellátásához szükséges
precizitással, jó kommunikációs képességgel bír.

A kiválasztásnál elõnyt jelent az államigazgatásban
szerzett gyakorlat, költségvetési intézményi gazdálkodás-
ban szerzett jártasság, valamint mérlegképes könyvelõi
képesítés.

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

eddigi munkahelyek és munkakörök feltüntetésével, refe-
renciát adó személyek megjelölésével,

– szakmai elképzelések rövid leírását,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okira-

tok másolatát igazoló okiratot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– munkakör ellátásához szükséges orvosi igazolást.

A pályázatot a Belügyi Közlönyben történõ megjelenés-
tõl (2007. november 6.) számított 30 napon belül kell be-
nyújtani a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Földhivatalhoz
„Belsõ ellenõri pályázat” megjelöléssel (9022 Gyõr,
Czuczor Gergely u. 18–24.).

A pályázatokat a jogszabályban elõírt módon kezeljük.
A pályázatok elbírálására a beérkezési határidõt követõ

30 napon belül, szóbeli meghallgatást követõen kerül sor.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad:
– dr. Sipos Gertrúd hivatalvezetõ, tel.: 06 (96) 529-420,
– Kovácsné Tuzok Ilona humánpolitikus, tel.: 06 (96)

529-429.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Földhivatal
pályázatot hirdet

a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Földhivatal
(9022 Gyõr, Czuczor Gergely u. 18–24.)

ingatlan-nyilvántartási osztályvezetõ munkakörének
betöltésére

Az osztályvezetõ fõbb feladatai:
– gondoskodik a törvényekben és más jogszabályok-

ban meghatározott szakmai feladatok végrehajtásáról, a
határidõk betartásáról;

– irányítja és ellenõrzi a körzeti földhivatalok ingat-
lan-nyilvántartási feladatainak ellátását; az éves ellenõr-
zési tervben foglaltak alapján vizsgálatot tart;

– figyelemmel kíséri a jogszabályváltozásokat, elõse-
gíti az egységes jogértelmezést;

– irányítja és ellenõrzi a megyei ingatlan-nyilvántartási
osztály dolgozóinak munkáját, megszervezi a célszerû
munkavégzést;

– ellátja a földhivatalok jogi képviseletét, ennek kere-
tében elkészíti a peres eljárásokkal kapcsolatos beadvá-
nyokat;

– gondoskodik megyei ingatlan-nyilvántartási osztály
és a körzeti földhivatalok ingatlan-nyilvántartási dolgozó-
inak szakmai képzésérõl, illetve továbbképzésérõl;

– elkészíti a megyei ingatlan-nyilvántartási osztály dol-
gozóinak minõsítését, teljesítményértékelését, az osztály
munka- és ellenõrzési tervét;

– beszámol a felettesének az osztály és a szakterület te-
vékenységérõl;

– gondoskodik a beszámolók, jelentések elkészítésérõl.

Az osztályvezetõ megbízása – köztisztviselõi kineve-
zéssel – határozatlan idõre próbaidõ kikötésével jön létre.
Besorolása, illetménye és juttatásainak megállapítása a
köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
alapján történik. A munkakör betöltése esetén a pályázó a
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Ktv. vonatkozó rendelkezései alapján vagyonnyilatko-
zat-tételére köteles.

Az állás a pályázatok elbírálása után 2007. december
1-jétõl tölthetõ be.

Pályázhat, aki:
– Magyarországon szerzett – vagy ilyennek elismert –

jogász végzettséggel,
– emellett legalább kétéves munkaviszonnyal, köz-

tisztviselõi, illetve közalkalmazotti jogviszonnyal rendel-
kezik jogász munkakörben,

– a vezetõi feladatok ellátásához szükséges vezetõi,
döntési, tárgyalási, kapcsolatteremtõ képességgel bír.

A kiválasztásnál elõnyt jelent az államigazgatásban
szerzett gyakorlat, angol-, német- vagy francianyelv-
tudás; közigazgatási vagy jogi szakvizsga.

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

eddigi munkahelyek és munkakörök feltüntetésével, refe-
renciát adó személyek megjelölésével,

– szakmai elképzelések rövid leírását,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okira-

tok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– munkakör ellátásához szükséges orvosi igazolást.

A pályázatot a Belügyi Közlönyben történõ megjelenés-
tõl (2007. november 6.) számított 30 napon belül kell be-
nyújtani a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Földhivatalhoz
„Ingatlan-nyilvántartási osztályvezetõi pályázat” megjelö-
léssel (9022 Gyõr, Czuczor Gergely u. 18–24.).

A pályázatokat a jogszabályban elõírt módon kezeljük.
A pályázatok elbírálására a beérkezési határidõt követõ

30 napon belül, szóbeli meghallgatást követõen kerül sor.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad:
– dr. Sipos Gertrúd hivatalvezetõ, telefon: 06 (96)

529-420.

Magy Község Önkormányzata
pályázatot ír ki

megüresedõ jegyzõi álláshelyre

Képesítési elõírások:
– állam- és jogtudományi egyetemen szerzett doktori

képesítés vagy
– államigazgatási fõiskolán szerzett igazgatásszervezõi

képesítés,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga megléte nem fel-
tétel, ez alól a képviselõ-testület a pályázót egy évre men-
tesítheti,

– kétéves közigazgatási gyakorlat.

A pályázathoz mellékelni kell:
– erkölcsi bizonyítványt,
– a település igazgatásával, a képviselõ-testület mû-

ködtetésével kapcsolatos elképzeléseit, az általa irányított
hivatal mûködési feltételeire vonatkozó terveit.

További információk:
– az álláshely a pályázat eredményes elbírálását követõ

hónap elsõ napjától betölthetõ,
– szolgálati lakás nem biztosított,
– bérezés a hatályos Ktv. szerint.

A pályázat benyújtása, elbírálása:
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-

lönyben történõ megjelenéstõl (2007. november 6.) számí-
tott 30. nap.

A pályázat elbírálása: a benyújtási határidõt követõ
30 napon belül.

A pályázat benyújtása: ajánlott küldeményként, cím:
Magy Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, 4556
Magy, Hõsök tere 4. A borítékra kérjük ráírni: „Jegyzõi
pályázat”.

További információ Czirják István polgármestertõl kér-
hetõ személyesen vagy a (42) 246-505-ös telefonszámon.

Mátranovák Község Önkormányzatának
és Bárna Község Önkormányzatának

képviselõ-testületei
pályázatot hirdetnek

körjegyzõi állás betöltésére

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

nyi egyetemi végzettség,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
– legalább ötéves közigazgatási szakmai gyakorlat,
– legalább kétéves közigazgatási vezetõi gyakorlat,
– saját gépkocsi és vezetõi engedély.

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

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

korlatot igazoló okiratok hiteles másolatát.
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A pályázat benyújtásának határideje: a pályázatnak a
Belügyi Közlönyben történõ megjelenésétõl (2007. novem-
ber 6.) számított 30. nap.

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

A körjegyzõi állás betölthetõ: a döntést követõen
azonnal.

Bérezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. tv. szerint a körjegyzõre vonatkozó szabályoknak
megfelelõen. Szolgálati lakást igény esetén biztosítani tu-
dunk.

A pályázatot Mátranovák község polgármesteréhez kell
benyújtani: Földi Gyula polgármester, 3143 Mátranovák,
Petõfi út 1. A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni a (32)
363-419-es telefonszámon lehet.

Mike Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot ír ki
jegyzõi munkakör betöltésére

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

nyi egyetemi végzettség,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
– kinevezés esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezett-

ség a Ktv. 22/A. §-a alapján.

A pályázat elbírálásánál elõnyben részesül:
– német nyelvvizsga (idegennyelv-tudás),
– saját gépjármû és vezetõi engedély.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– képzettséget tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

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

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl (2007. november 6.) számí-
tott 30. nap.

A pályázat elbírálására a benyújtásra elõírt határidõt kö-
vetõ legközelebbi képviselõ-testületi ülésen kerül sor.

Az állás 2008. január 1. napjától betölthetõ.

A kinevezés határozatlan idõre szól.
A képviselõ-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati

eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázatot a következõ címre kell benyújtani: polgár-

mesteri hivatal, Tóth Árpád polgármester, 7512 Mike, Hu-
nyadi u. 43.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni a következõ tele-
fonszámon lehet: (82) 721-229.

Ópusztaszer Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
jegyzõ köztisztviselõi álláshely betöltésére

A jegyzõ közszolgálati jogviszonya 2008. január 1-jétõl
kezdõdõen, határozatlan idõre történõ kinevezéssel jön
létre.

Pályázati feltételek:
– állam- és jogtudományi egyetemi végzettség, igazga-

tásszervezõi képesítés vagy okleveles közigazgatási me-
nedzser szakképesítés,

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

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

Kinevezés és bérezés az 1992. évi XXIII. tv.-ben foglal-
tak szerint.

A pályázat benyújtási határideje: a pályázat Belügyi
Közlönyben való megjelenésétõl (2007. november 6.) szá-
mított 30. nap.

A pályázatok elbírálásának határideje: a benyújtási ha-
táridõ lejártát követõ 15. nap.

Az állás a pályázatok elbírálását követõen, 2008. ja-
nuár 1-jétõl betölthetõ.

A pályázatokat Ópusztaszer község polgármesteréhez
lehet benyújtani [6767 Ópusztaszer, Tóhajlat 130., tele-
fon: (62) 275-011, fax: (62) 575-131].
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Pacsa és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsa

(8761 Pacsa, Kisfaludy u. 2.)
pályázatot hirdet

a társulás munkaszervezetének vezetõi állására

Pályázati feltételek:
– állam- és jogtudományi vagy közgazdaság-tudomá-

nyi egyetemi, államigazgatási fõiskolai igazgatásszerve-
zõi végzettség,

– büntetlen elõélet,
– két évnél több közigazgatási szakmai gyakorlat.

Elõnyt jelent:
– önkormányzati, államháztartási területen szerzett ta-

pasztalat,
– angol vagy német középfokú nyelvvizsga,
– vezetõi gyakorlat,
– pályázatkészítésben, területfejlesztésében szerzett

jártasság,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– az iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a betöltendõ munkakörrel kapcsolatos szakmai el-

képzeléseket.

A kinevezés idõtartama: határozatlan idejû.
Bérezés: a munka törvénykönyvérõl szóló módosított

1992. évi XXII. tv. alapján, megegyezés szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést (2007. november 6.) követõ
30 napon belül.

A pályázat benyújtásának címe: Pacsa és Térsége Több-
célú Kistérségi Társulás, 8761 Pacsa, Kisfaludy u. 2.

A pályázat elbírálása: a pályázat benyújtásának határ-
idejét követõ társulási ülésen.

Az állás betölthetõ: az elbírálást követõ hónap 1-jétõl.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást nyújt: Vigh
László elnök, telefon: (30) 337-9796.

A pályázat eredményérõl az elbírálástól számított nyolc
napon belül a pályázók írásbeli értesítést kapnak.

Szigetszentmiklós Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
Hivatásos Önkormányzati Tûzoltó-parancsnokság,

Szigetszentmiklós
parancsnoki beosztásának betöltésére

Az állás az 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdésé-
ben, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú
tagjainak szolgálati viszonyáról szóló többször módosított
1996. évi XLIII. törvény 269. § (3) bekezdésében foglaltak
alapján tölthetõ be.

A pályázatot kiíró szerv: Szigetszentmiklós Város Ön-
kormányzata (2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.).

A szolgálati hely neve és címe: Hivatásos Önkormány-
zati Tûzoltó-parancsnokság Szigetszentmiklós, 2310 Szi-
getszentmiklós, Gyári út 68.

A beosztással járó feladatok rövid leírása:
– a hivatásos önkormányzati tûzoltóság tûzoltási, mû-

szaki-mentési, katasztrófa-elhárítási, tûzmegelõzési, tûz-
vizsgálati és munkavédelmi, minõsített idõszaki, gazdál-
kodási és személyügyi feladatai ellátásának felügyelete,
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,
– iskolai végzettség, képzettség: a belügyminiszter irá-

nyítása alá tartozó szervek és az önkormányzati tûzoltóság
szolgálati viszonyban álló tagjaival kapcsolatos hivatásos
beosztások meghatározásáról szóló 11/1997. (II. 18.) BM
rendelet 2. számú mellékletében meghatározott iskolai
végzettség és szakmai iskolai végzettség, illetve rendé-
szeti szakvizsga, rendészeti vezetõképzõ tanfolyami vég-
zettségének megléte, vagy azok elõírt határidõre történõ
elvégzésének vállalása,

– legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– legalább 5 éves, és legalább az 1996. évi XLIII. tv.

100/B. § c)–e) pontjai szerinti vezetõként szerzett vezetõi
gyakorlat tûzvédelmi igazgatás, tûzoltás vagy tûzmegelõ-
zés területén,

– foglalkozás-egészségügyi (fizikai, pszichológiai) al-
kalmasság,

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási ismeretek,
– felhasználói szintû számítástechnikai ismeretek,
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– idegen nyelv ismerete,
– legalább B kategóriás jogosítvány,
– vonulási körzet ismerete.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó személyi adatait is tartalmazó szakmai ön-

életrajzot,
– parancsnoki beosztással kapcsolatos szakmai progra-

mot, koncepciót,
– iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok

hiteles másolatát,
– igazolást: a hivatásos tûzoltóállományban eltöltött

idõrõl és a vezetõi gyakorlatról,
– rendészeti szakvizsga letételét igazoló iratot, ennek

hiányában nyilatkozatot a kinevezést követõ egy éven be-
lül történõ elvégzésérõl, illetve a rendészeti mestervezetõ-
képzõ tanfolyam elõírt határidõre történõ elvégzésérõl
szóló nyilatkozat,

– egészségi (fizikai, pszichológiai) alkalmasságot iga-
zoló okirat másolatát,

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

– nyilatkozatot arról, hogy: a döntést elõkészítõ bizott-
ság tagjai megismerhetik a pályázatot és annak szakmai
programja szabadon felhasználható.

Illetmény és egyéb juttatások megállapítása: a fegyve-
res szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati vi-
szonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény és végrehajtási
rendeletei alapján.

A munkakör legkorábban 2007. december 30. napjától
tölthetõ be, határozatlan idõre szóló kinevezéssel.

A pályázatot személyesen, vagy postai úton kell benyúj-
tani Szigetszentmiklós város polgármesteréhez címezve:
2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2., lezárt borí-
tékban. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat tûzoltó pa-
rancsnoki beosztásra”.

A pályázat beérkezési határideje: a Belügyi Közlönyben
történõ megjelenést (2007. november 6.) követõen 30 na-
pon belül.

A pályázatok elbírálásáról Szigetszentmiklós város
képviselõ-testülete a pályázat benyújtási határidejét kö-
vetõ képviselõ-testületi ülésen dönt.

A pályázók legkésõbb a pályázat elbírálását követõ
15 napon belül – pályázatuk egyidejû visszaküldésével –
írásbeli értesítést kapnak.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad a jegyzõ
a (24) 505-508-as telefonszámon.

Szorgalmatos Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
jegyzõi álláshely betöltésére

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori vagy okleveles közgazdász képesítéssel vagy okle-
veles közigazgatási menedzser szakképesítéssel és

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Orszá-
gos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által a tel-
jeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudomá-
nyos fokozat alapján adott mentesítés,

– legalább kétéves közigazgatásban szerzett gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– összeférhetetlenség hiánya.

Illetmény és egyéb juttatás a köztisztviselõk jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXIII. törvény szabályai alapján tör-
ténik.

A pályázathoz csatolandó:
– személyes adatokat, életutat és szakmai gyakorlatát

bemutató önéletrajz,
– elõírt képesítést igazoló okiratok másolatát,
– betöltendõ munkakörrel kapcsolatos szakmai tapasz-

talatok és elképzelések ismertetése,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy

annak megkérését igazoló dokumentum.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenést (2007. november 6.) követõ
30. nap.

Benyújtás helye: Takács Pálné polgármester, 4441
Szorgalmatos, Pacsirta u. 18/A, telefon: (42) 520-034.

A pályázat elbírálásának módja, ideje: a képviselõ-tes-
tület legkésõbb a pályázat benyújtására elõírt határidõt kö-
vetõ legközelebbi ülésén dönt.

Értesítés a döntésrõl írásban történik.
Az állás betöltésének idõpontja: a pályázat elbírálását

követõen az állás betölthetõ.

Kistarcsa Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot ír ki
városi fõépítészi feladatkör betöltésére

A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye: Kis-
tarcsa Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete,
2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.
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Megbízás alapján betöltendõ munkakör: városi fõépí-
tész határozatlan idõre heti 16 órában.

A városi fõépítész által ellátandó feladatok: az épített
környezet elemeinek alakításával és védelmével, továbbá
a terület- és településrendezéssel, a terület- és településfej-
lesztéssel kapcsolatos feladatok ellátása (az önkormány-
zati fõépítészi tevékenység ellátásának részletes szakmai
szabályairól és feltételeirõl szóló 9/1998. (IV. 3.) KTM
rendeletben foglaltak alapján).

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– építészmérnöki egyetemi végzettség,
– legalább ötéves – a településrendezésben, az építé-

szeti tervezésben, illetõleg az építésügyi igazgatásban
összesen eltöltött – gyakorlat,

– legalább nyolcéves – a településrendezésben, az épí-
tészeti tervezésben, illetõleg az építésügyi igazgatásban
összesen eltöltött – gyakorlat, valamint szakirányú felsõ-
fokú kiegészítõ szakképzettség,

– a feladatkör betöltéséhez építészkamarai tagság, va-
lamint a területileg illetékes építészkamara 90 napnál nem
régebbi szakmai véleménye.

A pályázatnak tartalmaznia kell: szakmai tevékenységet
is bemutató részletes önéletrajzot, a munkakör ellátására
vonatkozó szakmai elképzeléseket.

A pályázathoz csatolni kell: képesítést nyújtó okiratot
vagy annak közjegyzõ által hitelesített másolatát, három
hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Elõnyt jelent: önkormányzati igazgatásban szerzett
szakmai gyakorlat, elõzetesen beszerzett referencia, a tele-
pülés helyi ismerete.

Díjazás megállapodás szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhí-
vás Belügyi Közlönyben történõ megjelenésétõl (2007. no-
vember 6.) számított 30. nap.

A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõ
30 napon belül a képviselõ-testület dönt.

A pályázatot Kistarcsa város polgármesteri hivatal cí-
mére (2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.) személyesen vagy
postai kézbesítés útján lehet benyújtani.

Helyesbítés

Budaörs Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
jegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser
szakképesítés,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga vagy az Országos
Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által a teljeskö-
rûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fo-
kozat alapján adott mentesítés,

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

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– legalább tízéves közigazgatási gyakorlat,
– legalább ötéves jegyzõi gyakorlat.

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

nek, tevékenységének leírását,
– jelenlegi munkakörét, beosztását,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítést vagy okleveles közigazgatási mene-
dzser szakképesítést, valamint a közigazgatási szakvizsga
letételét igazoló okiratok másolatát,

– a jegyzõi munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai,
vezetési elképzeléseket.

A kinevezés határozatlan idõre szól.
A képviselõ-testület a kinevezésben a közszolgálati

jogviszony létesítésekor három hónapig terjedõ próbaidõt
köt ki.

Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló, módosí-
tott 1992. évi XXIII. törvény elõírásai szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben (22. szám) való megjelenéstõl számított 30. nap.

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

A képviselõ-testület jogosult a pályázatot eredményte-
lennek nyilvánítani.

Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A pályázatot Budaörs Város Önkormányzatának pol-

gármesteréhez kell benyújtani. Cím: 2040 Budaörs, Sza-
badság út 134. A borítékon kérjük feltüntetni: „Jegyzõi pá-
lyázat”.
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Szervezeti hírek

KÖZALAPÍTVÁNYOK ALAPÍTÓ OKIRATA

„Deszk Község Közoktatásért” Közalapítvány
alapító okirata

Deszk Község Önkormányzata jelen alapító okirattal
a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. tv.
74/A–G. §-ai alapján közalapítványt hozott létre
– mely szervezetet a Csongrád Megyei Bíróság Pk.
60.176/1998./3. számú végzésével 912. sorszám alatt nyil-
vántartásba vette – az alábbiakban meghatározott feltéte-
lek szerint. Az alapítvány alapító okiratát az alapító, az
alapítvány nevének, céljának és vagyonának sérelme nél-
kül – módosította, 2003. február 10. napján, 2004. novem-
ber 29., a 2005. május 9., valamint a 2007. október 2. nap-
ján kelt utolsó módosítás, melynek szövege vastag dõlt
betûvel került jelölésre:

1. A közalapítvány alapítója: Deszk Község Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete (6772 Deszk, Tempfli tér 7.)
Képviseli: a polgármester.

2. A közalapítvány neve: „Deszk Község Közoktatá-
sáért” Közalapítvány.

3. A közalapítvány székhelye: 6772 Deszk, Móra F. u. 2.

4. A közalapítvány idõtartama: A közalapítvány határo-
zatlan idõre jön létre.

5. A közalapítvány célja, jogállása:
5.1. A közalapítvány célja:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben az

önkormányzat alapfokú és a nemzeti és etnikai kisebbség
oktatásával kapcsolatban meghatározott kötelezettségei-
nek segítése. Ezen belül különösen:

a) tehetségkutatás, tehetséggondozás, a hátrányos hely-
zetû gyermekek felzárkóztatása.

b) a nem kötelezõ tanórán kívüli foglalkozási formák –
óvodai csoportok, diákkörök, iskolai sportkörök, verse-
nyek – fenntartásának, megrendezésének anyagi támoga-
tása,

c) a hatékony pedagógiai eljárások, az óvodai és az is-
kolai fejlesztési programok kidolgozásának ösztönzése és
megvalósításuk elõsegítése (pályázati kiírások útján),

d) a hazai és a külföldi oktatási intézményekkel együtt-
mûködési kapcsolatok kialakításának támogatása többek
között cserelátogatások költségeihez történõ hozzájárulás
formájában.

e) az óvodában és az iskolában dolgozó pedagógusok
továbbképzésének támogatása ösztöndíjak biztosításával,

f) az óvoda és az iskola mûködéséhez szükséges tárgyi
és anyagi feltételek javítása,

g) az óvodai és az iskolai képességfejlesztés elõsegíté-
sét szolgáló és célzó szakmai programok megvalósítása.

5.2. A közalapítvány létrehozása nem érinti az önkor-
mányzatnak a közoktatással kapcsolatosan jogszabályban
elõírt feladatainak ellátására vonatkozó kötelezettségét.

5.3. A közalapítvány a közhasznú szervezetekrõl szóló
1997. évi CLVI. törvény alapján közhasznú szervezet.

6. A közalapítvány vagyona:
6.1. A közalapítvány induló vagyona az alapító által

rendelkezésre bocsátott 1 millió forint. Az induló vagyon-
ból 900 000 forint a törzsvagyon. A közalapítvány egyéb
bevételei:

– az önkormányzat költségvetési rendeletében évente
meghatározott költségvetési támogatás,

– a csatlakozók által felajánlott vagyon,
– természetes és jogi személyek, vagy ezek jogi szemé-

lyiséggel nem rendelkezõ társasága részérõl a közalapít-
vány részére nyújtott hozzájárulás,

– a közalapítvány saját bevétele.
6.2. A közalapítvány törzsvagyona 2/3-ad része iskolai

nevelési, oktatási, ismeretterjesztési és képességfejlesztési
célokat, míg 1/3-ad része óvodai nevelési, oktatási, isme-
retterjesztési és képességfejlesztési célokat kell, hogy
szolgáljon.

7. A közalapítvány gazdálkodása
7.1. A közalapítvány vagyonának felhasználásról, a tá-

mogatások odaítélésérõl a kuratórium az alapító okirat, il-
letve a Szervezeti és mûködési szabályzat alapján dönt.

7.2. A vagyonfelhasználás célszerûségét és törvényes-
ségét az alapító a közalapítvány kuratóriumának rendsze-
res, legalább évi egyszeri beszámoltatásával közvetlenül is
ellenõrzi.

8. A közalapítvány szervezete
8.1. A közalapítvány vagyonának kezelõ és legfõbb

döntéshozó szerve az 7 tagú kuratórium.
8.2. A kuratórium elnökét és tagjait az alapító kéri fel.

A kuratórium tagjainak megbízatása határozatlan idõre
szól.

A kuratóriumi tagság megszûnik: a tag halálával, az ala-
pító általi visszahívással.

8.3. A kuratórium tagjai, beleértve az elnököt is, a köz-
alapítvány céljainak megvalósítása érdekében végzett te-
vékenységükért díjazásban nem részesülnek, azonban a
mûködésükkel kapcsolatban felmerült igazolt költségei
megtérítésére igényt tarthatnak.

8.4. A kuratórium tagjai:
1. elnök: dr. Bene Kálmánné – 6772 Deszk, Dózsa Gy.

u. 20.
2. tagok:
Gyorgyevics Jámen Jovánné – 6772 Deszk, Alkotmány

u. 55.
Molnár Katalin – 6772 Deszk, Majakovszkij u. 23.
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Õzéné Szilágyi Tünde – 6726 Szeged, Szövõ u. 14.
Királyné Takács Anikó – 6772 Deszk, Felszabadulás

u. 8.
Vid György – 6723 Szeged, Pille u. 20.
Hopenthalerné Fehér Ilona Mária – 6772 Deszk, József

A. u. 24.
8.5. A kuratórium tagja, illetve az ennek jelölt személy,

amennyiben más közhasznú szervezetnél is vezetõ tisztsé-
get tölt be, köteles errõl a közalapítványt tájékoztatni.

8.6. A közalapítványt a kuratórium elnöke képviseli. Az
elnök akadályoztatása esetén a közalapítvány képviseleté-
ben a kuratórium által kijelölt tag jár el. A bankszámla fe-
letti rendelkezéshez minden esetben két aláírásra van
szükség, a két aláíró a kuratórium elnöke és a kuratórium
által kijelölt tag.

9. A kuratórium mûködése
9.1. A kuratórium üléseit legalább negyedévente össze

kell hívni. A kuratóriumot elsõ alkalommal az alapító, a to-
vábbiakban, pedig az elnök hívja össze írásos meghívóval.
A meghívónak tartalmaznia kell az ülésen tárgyalni kívánt
napirendi pontokat és oly módon kell kiküldeni, hogy az
ülést megelõzõ 5 nappal a meghívottakhoz megérkezzék.

9.2. A kuratórium akkor határozatképes, ha azon a tag-
jainak több mint a fele jelen van. Határozatképtelenség
esetén az ülést 8 napon belül változatlan napirenddel össze
kell hívni.

10. A felügyelõbizottság
10.1. Az alapító a közalapítvány kezelõ szervének el-

lenõrzésére 3 tagú felügyelõbizottságot hoz létre.
A felügyelõbizottság tagjainak megbízatása határozat-

lan idõre szól.
10.2. A felügyelõbizottság tagja, illetve az ennek jelölt

személy, amennyiben más közhasznú szervezetnél is veze-
tõ tisztséget tölt be, köteles errõl a közalapítványt tájékoz-
tatni.

10.3. A felügyelõbizottság tagjai:
1. elnök: Pitiné Széll Katalin, Deszk, Alkotmány u. 2/C.

2. tagok:
Tokodiné Vass Erzsébet, Deszk, Május 1. u. 17.
Törökné Bencsik Zsuzsanna, Deszk, Tisza u. 16.
10.4. A felügyelõbizottság a tagjai közül elnököt vá-

laszt.

11. Záró rendelkezések
11.1. Az alapító okiratban nem szabályozott kérdések-

ben a Ptk., illetõleg a közalapítvány tevékenységére vonat-
kozó mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az
irányadóak.

11.2. A közalapítvány a bírósági nyilvántartásba vétel-
lel jön létre. A bírósági nyilvántartásba vételt követõen a
közalapítvány alapító okiratát hivatalos lapban (Magyar
Közlöny) közzé kell tenni.

11.3. A közalapítvány megszûnése esetén a közalapít-
vány vagyona az alapítót illeti meg, aki köteles azt a meg-
szûnt közalapítvány céljaihoz hasonló célra fordítani. A
közalapítvány megszûnésérõl a község lakosságát tájékoz-
tatni kell.

Záradék

A közalapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okirata Deszk Község Önkormányzat Kép-
viselõ-testületének a 233/1998. (IX. 8.) Öt. sz., a 72/1999.
(IV. 28.) Öt. sz. és a 20/2002. (I. 15.) Öt. számú, a 10/2003.
(II. 10.) Öt. sz. határozatával, a 24/2004. (XI. 29.) Kt. hatá-
rozatával, a 91/2005. (V. 9.) Kt. határozatával, a 19/2006.
(II. 27.) Kt. határozatával, valamint a 131/2007. (X. 2.) Kt.
határozatával elfogadott módosításokat helyesen tartal-
mazza.

Deszk, 2007. október 2.

Simicz József s. k.,
polgármester
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PÁLYÁZAT AUTÓBUSSZAL VÉGZETT MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS
SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRA

Pályázati felhívás
Göd városban a helyi, autóbusszal végzett,

menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatójának kiválasztására

1. A pályázat kiírója:
A pályázat kiírója: Göd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete (2131 Göd, Pesti út 81.). A pályázat kiírására Göd

Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 226/2007. (IX. 26.) számú határozata alapján kerül sor. A pályázat lebonyolí-
tását Göd Város Polgármesteri Hivatala látja el.

2. A pályázat célja és jellege:
2.1. A pályázat célja: Göd város közigazgatási határain belül a helyi tömegközlekedés autóbusszal történõ biztosítása

közszolgáltatási szerzõdés keretében.
2.2. A pályázat jellege: nyilvános, egyfordulós.
2.3. A pályázaton részt vehetnek belföldi vagy külföldi székhelyû jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasá-

gi társaságok vagy azok konzorciuma.
Külföldi székhelyû szolgáltató a pályázaton abban az esetben vehet részt, ha országában is biztosított a menetrend sze-

rinti autóbusz-közlekedésben a nemzeti elbánás a külföldiek számára.
2.4. A pályázat nyelve: magyar.
2.5. A pályázónak – konzorcium esetén annak egyik tagjának – a szolgáltatás megkezdésének határidejétõl visszame-

nõleg számított, legalább 1 év folyamatos helyi, menetrend szerinti autóbuszos személyszállítási gyakorlattal kell ren-
delkeznie.

2.6. Az ajánlattételi határidõ:

2008. január 11. 10 óra.

A pályázó az ajánlattételi határidõ lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja pályázati ajánlatát. Az ajánlattételi ha-
táridõ lejártát követõen a benyújtott ajánlatok nem módosíthatók.

2.7. A kiíró a pályázat nyertesével az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi
XXXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelõ közszolgáltatási szerzõdést köt.

2.8. A szolgáltatás megkezdésének határnapja: 2008. február 1.
2.9. Kiíró a közszolgáltatási szerzõdést határozott idõtartamra, 8 évre köti, a meghosszabbítás lehetõsége nélkül.
2.10. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai:
A szolgáltatások minõsége (pl.: gyakoriság, pontosság, megbízhatóság, zsúfoltság, utasbiztonság, tisztaság): 20 pont
A mozgásukban korlátozott személyek utazási lehetõségei: 15 pont
A jegyrendszer és az utastájékoztatás: 20 pont
A jármûvek és a szolgáltatási infrastruktúra színvonala, környezeti hatások: 15 pont
Referenciák: 30 pont
2.11. A pályázat nyertese csak az összességében legelõnyösebb ajánlatot tevõ pályázó lehet.
2.12. Eredményhirdetés: az ajánlatok bontására 2008. január 11-én 12 órakor kerül sor Göd Város Polgármesteri Hi-

vatal Jogi Irodájában.
A pályázat bontásán a pályázó vagy az általa írásban erre meghatalmazott személy vehet részt. A kiíró a pályázati

ajánlatok elbírálását követõen a pályázati ajánlatok bontásától számított legfeljebb 15 naptári napon belül, illetve az elbí-
rálási határidõ esetleges meghosszabbításának lejártát követõ legfeljebb 15 naptári napon belül írásban tájékoztatja a pá-
lyázókat a pályázati eljárás eredményérõl.

3. A Pályázati kiírás beszerzésének helye, módja, ideje és költsége:
3.1. A Pályázati kiírás Göd Város Önkormányzat Jogi Irodájában (2131 Göd, Pesti út 81.) 50 000 Ft + áfa befizetése

ellenében vehetõ át a pályázat benyújtására nyitva álló határidõig. A befizetés történhet készpénzzel vagy átutalással
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Göd Város Önkormányzat Bank Zrt.-nél 10700323- 42056506-51100005 számon vezetett bankszámlájára, „Buszközle-
kedés” megjelöléssel.

3.2. A pályázati eljárásban csak olyan pályázó jogosult részt venni, aki a Pályázati kiírást megvásárolta. A megvásá-
rolt Pályázati kiírás másra át nem ruházható. A Pályázati kiírás megvásárlását igazoló bizonylatot vagy annak hiteles má-
solatát az ajánlat benyújtásakor a pályázónak csatolnia kell.

4. További információk:
A pályázati eljárással kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ hetente Göd Város Polgármesteri Hivatalá-

ban [2131 Göd, Pesti út 81., tel.: 06 (27) 530-064, e-mail: varoshaza@god.hu].

Szentendre Város Önkormányzata
közbeszerzési eljárást indított

közösségi értékhatárt elérõ, hirdetménnyel induló tárgyalásos
(közbeszerzési eljárás)

autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás Szentendrén tárgyban

A pályázaton való részvétel részletes feltételeirõl az Európai Unió hivatalos lapjában http://ted.europa.eu/ és a kap-
csolattartónál kapnak tájékoztatást az érdeklõdõk.

A részvételi határidõ:

2008. január 10. 10 óra.

Az elbírálás módja: a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvényben (Kbt.) foglaltak szerint.
Az elbírálás szempontja: az összességében legelõnyösebb ajánlat.

Részszempontok Súlyszámok
Ár (nettó + áfa/hó) 80
A vállalt kötbér mértéke 3
a) Járatkimaradás: (minimum 20 000 Ft/eset) 1
b) Jogos utaspanasz: (minimum 10 000 Ft/eset) 1
c) Járatkésés: (több mint 5 perc, minimum 10 000 Ft/eset) 1

A pontkiosztás módszere, a pontozás alsó és felsõ határa:
Az ajánlatok értékelése során adható pontszám [Kbt. 57. § (3) bekezdés c) pont]: részszempontonként: 1–100 pont. Az

értékelhetetlen ajánlat (például nem megfelelõ a mértékegység) az adott részszempontra 0 pontot kap.
Értékelési módszer [Kbt. 57. § (3) bekezdés d) pont]: Értékarányosítás, a legkedvezõbb ajánlat maximális pontszámot

kap, míg a többi ajánlatra adandó pontszámok a legkedvezõbb ajánlathoz történõ arányosítással kerülnek meghatáro-
zásra. Képlet: 1. részszempont esetén P = A legjobb / A vizsgált x (P max – P min) + P min; a 2. részszempont esetén
P = A vizsgált / A legjobb x (P max – P min) + P min (P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma,
P max: a pontskála felsõ határa, P min: a pontskála alsó határa, A legjobb: a legelõnyösebb ajánlat tartalmi eleme,
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme).

Ajánlatkérõ számára az alacsonyabb összegû ajánlati ár és a magasabb összegû kötbér a kedvezõbb.

A részvételi dokumentáció beszerzésének határideje: 2008. január 10. 10 óra.
A dokumentációért fizetni kell: 30 000 HUF + áfa.
A fizetés feltételei és módja: a részvételi dokumentáció ellenértékét Szentendre Város Önkormányzat Raiffeisen

Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00122568-00100003 számú számlájára kell megfizetni. A dokumentáció megvásárlása
az eljárásban való részvétel feltétele.

A részvételi dokumentáció másra át nem ruházható. A részvételi dokumentáció az Európai Unió hivatalos lapjában
megjelent hirdetmény közzététele napjától a részvételi határidõ lejártának idõpontjáig (2008. január 10. 10 óra), hét-
fõ–csütörtök 8–16 óráig, péntek 8–13 óráig, 2008. január 10. napján 10 óráig 2000 Szentendre, Városház tér 3. címen
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személyesen, vagy kérésre postai úton szerezhetõ be. A részvételi dokumentációt a 06 (26) 310-726-os faxszámra kül-
dött megkeresésben kell elõzetesen igényelni, amelyben személyes átvétel esetén kérjük megadni annak pontos idõpont-
ját. A részvételi dokumentáció átvételekor az ellenérték megfizetését igazolni kell.

Az eredményhirdetés idõpontja: 2008. január 31. 16 óra.
A szerzõdéskötés tervezett idõpontja: 2008. február 11. 11 óra.
A szolgáltatás megkezdésének határnapja: 2008. március 3.
A szerzõdés idõtartama: 2008. március 3.–2012. február 29.

Az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványai Hivatala részére történõ feladás napja: 2007. október 29.
A wwww.szentendre.hu honlapon történõ közzététel napja: 2007. november 5.

Kapcsolattartó:
dr. Dóka Zsolt jogtanácsos, Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, 2000 Szentendre, Városház

tér 3. E-mail: doka@ph.szentendre.hu, tel.: 06 (26) 503-341, mobil: 06 (20) 980-9071, fax: 06 (26) 310-726.

KINCSTÁRI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉRE KIÍRT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
VISSZAVONÁSA

Az Országos Rendõr-fõkapitányság (1139 Budapest, Teve u. 4–6.) kiíró közzéteszi, hogy a Magyar Közlöny Hiva-
talos Értesítõ címû mellékletének 2007/42. számának 2574–2578. oldalain közzétett, a Budapest XXII., Gyár utca 16.
szám (hrsz.: 224989.) alatti ingatlan 31378/100000 tulajdoni hányadának értékesítésére vonatkozó nyilvános pályázati
felhívását visszavonja.

KINCSTÁRI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSE

A Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság (továbbiakban: eladó)

nyilvános árverés

keretében értékesít 29 db gépjármûvet.

Kikiáltási ár a mûszaki szakértõ által becsült forgalmi érték.
A gépjármû-technikai eszközök darabonként kerülnek árverésre.

Az árverés idõpontja: a hirdetmény megjelenését követõ 15. napot meghaladóan,

2007. december 19-én 10 óra.

Az árverés helye: a börgöndi volt katonai laktanya hangárjában.

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

A jelentkezés feltételei:
– személyazonosság igazolása, vagy meghatalmazás bemutatása (2 tanú aláírásával),
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– gazdasági társaság nevében történõ részvétel esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat, vagy a bejegyeztetés folya-
matba tételét igazoló cégeljárási igazolás átadása,

– az árverezõ írásbeli nyilatkozata arról, hogy nincs köztartozása,
– az árverezõ az ajánlati biztosítékot „bánatpénz”-t a helyszínen befizette (a kikiáltási ár 10%-át) és ezt nyugtával iga-

zolja.

Az árverésen értékesített eszköz a vevõ részére történõ átadására akkor kerülhet sor, ha a vevõ a megvásárolt gépjármû
ellenértékét az eladó kihelyezett házi pénztárába a helyszínen befizette. Eladó a gépjármûvek esetében az árverés
nyertesével azonnal adásvételi szerzõdést köt.

Az árverezésre került eszköz nem értékesíthetõ, ha:
– a felajánlott vételár nem érte el a minimum kikiáltási árat,
– az árverési vevõ nem fizette ki a teljes vételárat a szerzõdéskötéskor.

Az árverés érvénytelen, ha nincs vételi ajánlat.
Az eladó fenntartja jogát arra, hogy az árverést eredménytelennek nyilvánítsa.
Az árverés tárgyát képezõ eszközök megtekinthetõk az árverés napján 8 órától 10 óráig.
Az árveréssel kapcsolatban felvilágosítást ad: Hamar Sándor r. százados, telefon: (22) 541-600/22-52-es mellék.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapitányság

2007. december 18. (kedd) 9 órakor

nyilvános árverésen

értékesíti az alábbi gépjármûveket:

Gyártmány/típus Gyártási év Kikiáltási ár

6 db LADA NIVA 1,7 Vaz 21214 2000. 317 000–367 000
5 db OPEL Astra 1.4 2000–2001 460 000–617 000
6 db OPEL Astra 1.6 1995–1998 240 000–537 000
1 db SEAT Cordoba 1.8 1995. 290 000
1 db Skoda Favorit LX 1,3 1994. 30 000
3 db Skoda Felicia LX 1,3 1995–1998 250 000–320 000
1 db Volkswagen Golf CL 1.8 1992. 195 000
1 db FORD Escort 1,6 1992. 110 000
1 db SKODA Forman LX 1.3 1994. 10 000
1 db SKODA Octavia C.1,6 törött 2003. 380 000
1 db VW Bora Bázis 1.6 törött 2002. 697 000
1 db VW T-4 Kastenwagen 1996. 467 000
1 db FORD Tranzit 120 Van 2,5 D. 1992. 110 000

A kikiáltási ár az áfát tartalmazza.

Az árverésre jelentkezés feltétele:
– az árverési elõleg (50 000 Ft) helyszínen történõ befizetése,
– magánszemély esetén személyi igazolvány, más személy részére licitálás esetén a jelenlévõ nevére szóló meghatal-

mazás,
– gazdasági társaság esetén, amennyiben nem a társaság képviseletére jogosult személy jár el, az eljáró személy nevé-

re szóló meghatalmazás és 30 napnál nem régebbi cégkivonat.
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A gépjármûvek értékesítése a legmagasabb vételárat ígérõnek történik. A nyertes visszalépése esetén az árverés máso-
dik helyezettjével kötünk szerzõdést.

A befizetett árverési elõleg a nyertes esetében a vételárba beszámításra, a többi árverezõ részére az árverést követõen
visszafizetésre kerül.

Az árverés helye: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapitányság Nyíregyháza, Stadion u. 1–5. sz. alatti te-
lephelye.

A jármûvek megtekinthetõk: 2007. december 17-ig 9–12 óra között a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõka-
pitányság Nyíregyháza, Stadion u. 1–5. sz. alatti gépjármûszolgálat telephelyén.

Érdeklõdni a (42) 524-658-as telefonszámon Pápai Zsolt r. fõhadnagy, gépjármûalosztály-vezetõnél lehet.

Az Országos Rendõr-fõkapitányság (1139 Budapest, Teve u. 4–6., a továbbiakban: árvereztetõ) a Magyar Állam
tulajdonosi jogait a 2007. CVI. törvény alapján gyakorló Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács által kiadott 2/2007.
(X. 16.) NVT sz. határozat szerint felhatalmazott Kincstári Vagyoni Igazgatósággal kötött megbízási szerzõdés alapján,
az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 59. § (3) bekezdése és a kincstári vagyonnal való gazdálkodásról szóló
58/2005. (X. 4.) Korm. rendelet vonatkozó fejezetei alapján

árverés

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

Sor-
szám

Ingatlan címe Hrsz. Megnevezés
Eszmei
hányad

Kikiáltási ár
(bruttó Ft) Áfa (Ft)

1. Budapest XXII., Gyár u. 16. 224989. Kivett lakóház, udvar,
gazdasági épület és üzem

31378/100000 56 400 000 9 400 000

Árverési elõleg (ajánlati biztosíték) összege: 8 000 000 Ft, azaz nyolcmillió forint.
Az ajánlati biztosítékot HUF-ban a kiíró Magyar Államkincstárnál vezetett MÁK 10023002-01451722-00000000 számú számlájára
kell átutalni „GYÁR UTCA” jelige feltüntetésével, oly módon, hogy az az árverés idõpontjáig a fenti számlán jóváírásra kerüljön.
Licit az 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés szerint, azzal a megkötéssel, hogy a kikiáltási ár alá nem lehet licitálni.
Az árverezésre kerülõ ingatlan a Magyar Állam, a XXII. Kerületi Önkormányzat és a Lampart Budafoki Zománc Kft. osztatlan közös
tulajdonában áll. (A tulajdoni hányadok megoszlása a következõ: Magyar Állam 31378/100000 tulajdoni hányad;
XXII. Kerületi Önkormányzat 39446/100000 tulajdoni hányad; Lampart Budafoki Zománc Kft. 29176/100000 tulajdoni hányad.)
A kiíró vagyonkezelésében lévõ ingatlanhányadot a társtulajdonosok elõvásárlási joga, a teljes ingatlant a Fõvárosi Gázmûvek
vezetékjoga terheli. Egyebekben az ingatlan per-, teher- és igénymentes.
Az árverés idõpontja: 2007. december 11. 11 óra.
Az árverés helye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1–3. földszinti tárgyaló (az épület megközelítése a Dózsa György út felõl).
Az értékesítési eljárás során a Beruházási, Mûszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (BMSK Zrt.) (1146 Budapest,
Istvánmezei út 1–3. Postai cím: 1903 Budapest, Pf. 314, telefon: 325-1783, fax: 325-1767) mint értékesítési segéd – a továbbiakban:
értékesítési segéd – látja el az árvereztetõ valamennyi feladatát.
Az árverésre jelentkezés helye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1–3. földszinti tárgyaló (az épület megközelítése a Dózsa György út
felõl).
Az árverésre jelentkezés ideje: 2007. december 11. 11 óra.
Az ingatlan helyszíni bemutatásának ideje: 2007. december 3. 10 óra.
Az árverési eljárással kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ: Csávás József alezredes Országos Rendõr-fõkapitányság
[telefon: 06 (1) 469-2797], vagy az értékesítési segédnél: dr. Szederkényi Zsolt [telefon: 06 (1) 325-1783].

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 cégbírósági tanúsítvány és aláírási címpéldány átadása;
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– 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 (azaz az árverés megkezdéséig) készpénzben befizette az árvereztetõ pénztárába.

Egyéb feltételek:
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 vételárhát-
ralékra.

(Az árvereztetõ visszavonhatatlan fizetési garanciának tekinti a bankgaranciát, banki hitelígérvényt vagy a vételárhát-
ralék 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 vételárat a megadott számlaszámra a szerzõdéskötéssel egyidejûleg, vagy ha ezt a vételár nagyobb
összege vagy más fontos körülmény indokolttá teszi, a szerzõdésben meghatározott feltételekkel késõbbi – de a szerzõ-
déskötés idõpontjától számított legfeljebb 60 naptári napon belüli – idõpontban átutalni.

Az árverés 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 és felelõs a szerzõ-
déskötés meghiúsulásából az árvereztetõt ért károkért, továbbá viselni köteles az árvereztetõ ebbõl fakadó költségeit.

Az árvereztetõ fenntartja a 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 Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ (1024 Budapest, Keleti Károly u. 24., továbbiakban: árverez-
tetõ) az állami vagyonról szóló 2007. CVI. törvény 59. § és a kincstári vagyonnal való gazdálkodásról szóló 58/2005.
(IV. 4.) Korm. rendelet vonatkozó fejezetei alapján

árverés

keretében értékesíti a Magyar Állam tulajdonában és az árvereztetõ vagyonkezelésében lévõ alábbi vagyonelemeket:

Sor-
szám

Ingatlan címe Hrsz. Térmérték
(m2)

Megnevezés Tul. h.
Kikiáltási ár
(bruttó Ft) Áfa (Ft)

1. Monor 4424/13. 791 Kivett ipartelep 1/1 25 200 000 4 200 000

Árverési elõleg (ajánlati biztosíték) összege: 2 520 000 Ft.
Az ingatlan per-, teher- és igénymentes.

Az árverés idõpontja: 2007. december 5. 10 óra.

3124 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2007/47. szám



Sor-
szám

Ingatlan címe Hrsz. Térmérték
(m2)

Megnevezés Tul. h.
Kikiáltási ár
(bruttó Ft) Áfa (Ft)

Az árverés helye: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 24. III. emeleti tanácsterem.
Az árverésre jelentkezni az árverés helyén lehet, legkésõbb 2007. december 5. 10 óráig.
Ajánlat az ingatlanok vásárlására külön-külön tehetõ.
Az árverési eljárással kapcsolatban, valamint az ingatlanok megtekintésének lehetõségérõl felvilágosítás kérhetõ: Ürmösi Judittól
a 06 (1) 336-9067-es telefonszámon.

2. Tápiószele 1651. 2554 Kivett lakóház és udvar 1/1 8 000 000 –

Árverési elõleg (ajánlati biztosíték) összege: 800 000 Ft.
Az ingatlan per-, teher- és igénymentes.

Az árverés idõpontja: 2007. december 5. 11 óra.

Az árverés helye: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 24. III. emeleti tanácsterem.
Az árverésre jelentkezni az árverés helyén lehet, legkésõbb 2007. december 5. 11 óráig.
Ajánlat az ingatlanok vásárlására külön-külön tehetõ.
Az árverési eljárással kapcsolatban, valamint az ingatlanok megtekintésének lehetõségérõl felvilágosítás kérhetõ: Ürmösi Judittól
a 06 (1) 336-9067-es telefonszámon.

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 6 hónapnál régebbi lejárt köztartozása (adó-, vám-, társadalom-

biztosítási járulék és egyéb, az államháztartás alrendszereivel szemben fennálló fizetési kötelezettsége),
– igazolás bemutatása arról, hogy az árverezõ az árverési elõleget (ajánlati biztosítékot) a kitûzött árverés idõpontját

megelõzõen (azaz az árverés megkezdéséig) készpénzben befizette az árverezetõ pénztárába.

Egyéb feltételek:
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 ad az árvereztetõnek az árverési elõlegen felül a teljes vételárhátra-
lékra.

(Az árvereztetõ visszavonhatatlan fizetési garanciának tekinti a bankgaranciát, banki hitelígérvényt vagy a vételárhát-
ralék 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 idõpontjától számított 15 naptári napon belül szerzõdést köt. Az árve-
rés nyertese köteles a vételárat a megadott számlaszámra a szerzõdéssel egyidejûleg, vagy ha ezt a vételár nagyobb
összege vagy más fontos körülmény indokolttá teszi, a szerzõdésben meghatározott feltételekkel késõbbi – de a szerzõ-
déskötés idõpontjától számított legfeljebb 60 naptári napon belüli – idõpontban átutalni.

Az árverés eredménytelen, ha
– az árverezõk nem tettek érvényes vételi ajánlatot,
– egyetlen árverezõ sem jelent meg,
– 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.
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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: árvereztetõ) az állami vagyonról
szóló 2007. évi CVI. törvény és a kincstári vagyonnal való gazdálkodásról szóló 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet vonat-
kozó fejezetei alapján

árverés

keretében értékesíti a Magyar Állam tulajdonában és a vagyonkezelõ vagyonkezelésében lévõ alábbi vagyonelemeket:

KVI Észak-Magyarországi Regionális Igazgatóság Heves Megyei Irodája

Sor-
szám

Ingatlan címe Hrsz. Terület
(m2)

Megnevezés Tul. h.
Kikiáltási ár
(bruttó Ft) Áfa (Ft)

1. Gyöngyös,
Róbert Károly út 21–2.

2429/2. 52 Beépítetlen terület 1/1 144 000 24 000

Árverési elõleg (ajánlati biztosíték) összege: 14 400 Ft.
Az ingatlan per-, teher- és igénymentes.

2. Istenmezeje,
Petõfi u. 11.

445. 1158 Lakóház, udvar 1/1 280 000 0

Árverési elõleg (ajánlati biztosíték) összege: 28 000 Ft.
Megjegyzés: a lakóház martinsalak hozzáadásával készült, életveszélyes, jogerõs bontási határozattal terhelt.
Az épület elbontása a vevõ feladata.
Egyébiránt az ingatlan per-, teher- és igénymentes.

3. Tarnalelesz,
Arany J. u. 18.

949. 1683 Lakóház, udvar 1/1 350 000 0

Árverési elõleg (ajánlati biztosíték) összege: 35 000 Ft.
Megjegyzés: a lakóház martinsalak hozzáadásával készült, életveszélyes, jogerõs bontási határozattal terhelt.
Az épület elbontása a vevõ feladata.
Egyébiránt az ingatlan per-, teher- és igénymentes.

Az árverés idõpontja: 2007. december 11. 10 óra.

Az árverés helye: KVI Észak-Magyarországi Regionális Igazgatóság Heves Megyei Irodája, 3300 Eger, Deák Ferenc út 51.
Az árverésre jelentkezés ideje: 2007. december 11. 9 óra.
Licit az 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés szerint.
Az árverési eljárással kapcsolatban, valamint az ingatlanok megtekintésének lehetõségérõl felvilágosítás kérhetõ: Vékony Róberttõl,
telefon: (36) 310-884, fax: (36) 413-529.

Nyugat-Dunántúli Regionális Igazgatóság

Sor-
szám

Ingatlan címe Hrsz. Terület
(m2)

Megnevezés Tul. h.
Kikiáltási ár
(bruttó Ft) Áfa (Ft)

1. Gyõr, Szent István u. 51. 6605. 298 Kivett épület 53/1000 54 563 320 9 077 220

Árverési elõleg (ajánlati biztosíték) összege: 5 456 332 Ft.
Licit az 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdése szerint.
Az ingatlan per-, teher- és igénymentes.
Megjegyzés: az ingatlan osztatlan közös tulajdonban van. A társtulajdonosokat elõvásárlási jog illeti meg.

Az árverés idõpontja: 2007. december 11. 10 óra.
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Sor-
szám

Ingatlan címe Hrsz. Terület
(m2)

Megnevezés Tul. h.
Kikiáltási ár
(bruttó Ft) Áfa (Ft)

2. Sopron,
Kölcsey Ferenc u. 5.

3636/A/1. 150 Kivett irodák 1/1 23 954 526 9 077 220

Árverési elõleg (ajánlati biztosíték) összege: 2 395 453 Ft.
Licit az 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdése szerint.
Az ingatlan per-, teher- és igénymentes.
Megjegyzés: az ingatlan bérlet útján hasznosított. A bérlõt elõvásárlási jog illeti meg.

Az árverés idõpontja: 2007. december 11. 10 óra 30 perc.

3. Sopron,
Kölcsey Ferenc u. 5.

3636/A/2. 160 Kivett irodák 1/1 30 640 481 5 106 747

Árverési elõleg (ajánlati biztosíték) összege: 3 064 048 Ft.
Licit az 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdése szerint.
Az ingatlan per-, teher- és igénymentes.
Megjegyzés: az ingatlan bérlet útján hasznosított. A bérlõt elõvásárlási jog illeti meg.

Az árverés idõpontja: 2007. december 11. 11 óra.

4. Sopron,
Kölcsey Ferenc u. 5.

3636/A/5. 54 Kivett raktár 1/1 4 807 678 801 280

Árverési elõleg (ajánlati biztosíték) összege: 480 768 Ft.
Licit az 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdése szerint.
Az ingatlan per-, teher- és igénymentes.

Az árverés idõpontja: 2007. december 11. 11 óra 30 perc.

Az árverés és a jelentkezés helye: Kincstári Vagyoni Igazgatóság Nyugat-Dunántúli Regionális Igazgatósága 9021 Gyõr, Király u. 6.
Az árverésre jelentkezés ideje minden egyes tétel esetében: 2007. december 11. 10 óra.
Az ingatlanok helyszíni bemutatása: 1. számú ingatlan: 2007. december 6. 9 óra; 2–4. számú ingatlanok: 2007. december 5. 10 óra.
Az árverési eljárással kapcsolatban, valamint az ingatlanok megtekintésének lehetõségérõl felvilágosítás kérhetõ:
Hegedüsné Cseter Renátától, tel.: 06 (96) 524-549, fax: 06 (96) 317-465.

Észak-Alföldi Regionális Igazgatóság Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Iroda

Sor-
szám

Ingatlan címe Hrsz. Terület
(m2)

Megnevezés Tul. h.
Kikiáltási ár
(bruttó Ft) Áfa (Ft)

1. Nyírbátor, Ady út 27. 2209. 4256 Irodaház 106/425 1 200 000 200 000

Árverési elõleg (ajánlati biztosíték) összege: 120 000 Ft.
Az értékesítésre kerülõ tulajdoni hányadrészre a tulajdonostársakat elõvásárlási jog illeti meg. Egyebekben az ingatlan per-, teher-
és igénymentes.
A Magyar Állam tulajdonát képezõ eszmei tulajdoni hányadrész 43 m2 alapterületû gépkocsitárolót és 10 m2 alapterületû raktárt takar.
Licit az 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdése szerint.

2. Tiszalök,
József Attila u. 2. I/8.

224/2/A/8. 85 Iroda 1928/10000 300 000 50 000

Árverési elõleg (ajánlati biztosíték) összege: 30 000 Ft.
Az értékesítésre kerülõ tulajdoni hányadrészre a tulajdonostársakat elõvásárlási jog illeti meg. Egyebekben az ingatlan per-, teher-
és igénymentes.
A Magyar Állam tulajdonát képezõ eszmei tulajdoni hányadrész 17 m2 alapterületû irodát takar.
Licit az 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdése szerint.

3. Tiszakóród,
Szabadság u. 91.

270. 1761 Beépítetlen terület 1/1 96 000 16 000

Árverési elõleg (ajánlati biztosíték) összege: 9600 Ft.
Az ingatlan per-, teher- és igénymentes.
Licit az 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdése szerint.

4. Nyírkáta, Császári u. 5. 124. 577 Beépítetlen terület 180/480 72 000 12 000

Árverési elõleg (ajánlati biztosíték) összege: 7200 Ft.
Az értékesítésre kerülõ tulajdoni hányadrészre a tulajdonostársakat elõvásárlási jog illeti meg. Egyebekben az ingatlan per-, teher-
és igénymentes.
Licit az 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdése szerint.
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Sor-
szám

Ingatlan címe Hrsz. Terület
(m2)

Megnevezés Tul. h.
Kikiáltási ár
(bruttó Ft) Áfa (Ft)

5. Nyírkáta, Császári u. 7. 125. 614 Beépítetlen terület 1/1 204 000 34 000

Árverési elõleg (ajánlati biztosíték) összege: 20 400 Ft.
Az ingatlan per-, teher- és igénymentes.
Licit az 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdése szerint.

6. Tiszavasvári 343. 1284 Beépítetlen terület 6/8 63 000 10 500

Árverési elõleg (ajánlati biztosíték) összege: 6300 Ft.
Az értékesítésre kerülõ tulajdoni hányadrészre a tulajdonostársakat elõvásárlási jog illeti meg. Egyebekben az ingatlan per-, teher-
és igénymentes.

7. Tiszavasvári, Kabok
Lajos u. 7.

358. 3075 Lakóház, udvar,
gazdasági épület

1280/3075 624 390 0

Árverési elõleg (ajánlati biztosíték) összege: 6244 Ft.
Az értékesítésre kerülõ tulajdoni hányadrészre a tulajdonostársakat elõvásárlási jog illeti meg. Egyebekben az ingatlan per-, teher-
és igénymentes.

8. Mátészalka 2459. 304 Árok 1/1 150 000 0

Árverési elõleg (ajánlati biztosíték) összege: 15 000 Ft.
Az ingatlan per-, teher-, és igénymentes.

Az árverés idõpontja: 2007. december 11. 10 óra.

Az árverés és a jelentkezés helye: Kincstári Vagyoni Igazgatóság Észak-Alföldi Regionális Igazgatóság Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Iroda, Nyíregyháza, Arany János u. 7. III. emelet.
Az árverésre jelentkezés ideje: 2007. december 11. 9 óra.
Az árverési eljárással kapcsolatban, valamint az ingatlanok megtekintésének lehetõségérõl felvilágosítás kérhetõ: dr. Biri Erikától,
tel.: 06 (42) 313-260, fax: 06 (42) 504-294.

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 köztartozása (adó-, vám-, társadalombiztosítási járulék és egyéb,

az államháztartás alrendszereivel szemben fennálló fizetési kötelezettsége);
– igazolás bemutatása arról, hogy az árverezõ az árverési elõleget a kitûzött árverés idõpontját megelõzõen (azaz az

árverés megkezdéséig) készpénzben befizette az árvereztetõ pénztárába.

Egyéb feltételek:
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 vételár-
hátralék 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 idõpontjától számított 15 naptári napon belül szerzõdést köt. Az árve-
rés nyertese köteles a teljes vételárat a megadott számlaszámra a szerzõdéskötéssel egyidejûleg, vagy ha ezt a vételár na-
gyobb összege vagy más fontos körülmény indokolttá teszi, a szerzõdésben meghatározott feltételekkel késõbbi – de a
szerzõdéskötés idõpontjától számított legfeljebb 60 naptári napon belüli – idõpontban átutalni.
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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 Budapesti Rendõr-fõkapitányság (továbbiakban: árvereztetõ)

nyilvános árverés

keretében értékesít 2 db használatból kivont úszómûvet, amelyek egyenként kerülnek árverésre.

Az árverés helye: BRFK Dunai Vízirendészeti Rendõrkapitányság Rendészettechnikai osztály (Budapest IX. ker.,
Ferencvárosi kikötõ).

Az árverés idõpontja:

2007. november 27. 15.30 óra.

Az árverés közjegyzõ jelenlétében történik.
Az árvereztetõ az árverés megkezdésekor ismerteti az árverés részletes feltételeit.
Az árverezõnek személyesen vagy képviselõje útján legkésõbb a meghirdetett idõpont elõtt 30 perccel jelentkeznie, il-

letve regisztráltatnia kell magát az árverésen való részvételre.

A jelentkezés feltételei:
– személyazonosság igazolása, vagy meghatalmazás bemutatása,
– gazdasági társaság nevében történõ résztvétel esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat, vagy bejegyeztetés folya-

matba tételét igazoló cégeljárási igazolás átadása.

Az árverésen értékesített úszómûnek a nyertes vevõ részére történõ átadására csak akkor kerülhet sor, ha a vevõ a vé-
telárat megfizette.

Az árverésre került tételek nem értékesíthetõek, ha
– a felajánlott vételár nem éri el a kikiáltási árat, vagy nincs érvényes vételi ajánlat,
– a nyertes vevõ nem fizeti ki a teljes vételárat,
– az árverési eljárás tisztaságát súlyosan sértõ cselekmény miatt az árverés érvénytelenítésérõl kell dönteni.
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Az árvereztetõ fenntartja magának a jogot, hogy az árverést eredménytelennek és/vagy érvénytelennek nyílvánítsa.
Az árverés tárgyát képezõ úszómûvek az árverés napján 10 órától az árverés helyszínén megtekinthetõek. Az árverés-

sel, illetve az árverésre bocsátott egységekkel kapcsolatosan további felvilágosítás a 06 (1) 215-2644-es vagy a 06 (20)
970-6976-os telefonszámokon Tóth János r. alezredestõl kérhetõ.

A Semmelweis Egyetem (1085 Budapest VIII., Üllõi út 26.) a továbbiakban: kiíró, az állami vagyonról szóló
2007. évi CVI. törvény 59. § (3) bekezdése és a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács mint a Magyar Állam tulajdonosi
jogainak gyakorlója a 2/2007. (X. 16.) NVT. számú határozat felhatalmazása alapján az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. tv. és a kincstári vagyonnal való gazdálkodásról szóló 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet (továbbiak-
ban: kormányrendelet) vonatkozó fejezetei alapján a Kincstári Vagyoni Igazgatóság (továbbiakban: KVI) megbízásából

nyilvános pályázat

keretében értékesíti a Magyar Állam tulajdonában, és a kiíró vagyonkezelésében lévõ, természetben Budapest XII.,
Mátyás király út 17–19. (illetve Béla király út 10–12.) számok alatt található, Budapest XII., 9520. helyrajzi számon
nyilvántartott, kivett kórház megnevezésû, mûemléki környezet bejegyzésû ingatlant.

Ajánlati biztosíték: 100 000 000 Ft, azaz egyszázmillió Ft.
Az ajánlati biztosítékot HUF-ban, „Mátyás király út 17–19.” jelige megjelölésével, a kiíró Magyar Államkincstárnál

vezetett MÁK 10032000-00282819-00000000 számú számlájára kell átutalni úgy, hogy legkésõbb az ajánlattételi határ-
idõ lejártának napján beérkezzen.

Az ajánlati biztosíték a nyertes ajánlattevõ esetén a vételárba beszámításra kerül.
Az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat magyar forintban (HUF) kell megfizetni.
Az ingatlant a 19/2001. (XI. 14.) NKÖM rendelet mûemléki jelentõségû területté nyilvánította.
Az ingatlant – a Tulajdoni lap III. rész 2. sorszám alatt, 12.P.21019/2006/1 számon – perfeljegyzés terheli, jogosult-

ként a Fõvárosi Bíróság van megjelölve.
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, 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:
Az ingatlan Budapest XII. kerületében, a Mátyás király út–Vilma út–Béla király út–Laura út által határolt tömbben

helyezkedik el, mind a Mátyás király úttal, mind a Béla király úttal határos. Az ingatlan telekterülete 12 620 m2. A telken
két épület áll. Az ingatlanon álló épületek felújítandók.

Az ingatlan IZ-XII/AI1 jelû, „jelentõs zöldfelületû intézményterületek” építési övezetbe tartozik.
Az ingatlant a 19/2001. (XI. 14.) NKÖM rendelet mûemléki jelentõségû területté nyilvánította.
Az ingatlan tulajdoni lapján „Mûemléki környezet” bejegyzés szerepel.
A kerületi szabályozási tervlapon az ingatlan mûemléki jelentõségû terület és mûemléki környezet, ezenkívül a telek

középsõ harmada megtartandó facsoport, illetve növényállományként szerepel.
Kiíró az ingatlanról bõvebb információt tartalmazó pályázati dokumentációt bocsát térítés ellenében a pályázók ren-

delkezésére.

3130 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2007/47. szám



Pályázati dokumentáció:
A pályázaton való részvétel alapfeltétele a pályázati dokumentáció megvásárlása.
A pályázati dokumentáció 100 000 Ft + 20 000 Ft áfa, összesen 120 000 Ft, azaz egyszázhúszezer forint árnak csekken

történõ befizetését követõen, titkossági nyilatkozat aláírása ellenében a Semmelweis Egyetem Beruházási és Vagyon-
gazdálkodási Igazgatóság titkárságán (Budapest VIII., Rökk Sz. u. 13. I. emelet 103.) személyesen vagy meghatalmazott
útján vehetõ át. A meghatalmazott köteles közokirattal vagy teljes bizonyító erejû magánokirattal igazolni képviseleti jo-
gosultságát, illetve annak mértékét.

A dokumentáció a vételár megfizetésének igazolása ellenében vehetõ át a pályázati felhívásnak a Magyar Közlöny
mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben történõ megjelenését követõ elsõ naptól, munkanapokon 10–13 óra kö-
zött, a megjelölt helyen.

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

Az ingatlan bemutatása:
Az ingatlan megtekintését a kiíró a pályázati felhívás megjelenésétõl a pályázatok beadásának határidejét megelõzõ

napig, elõzetes egyeztetés alapján tudja biztosítani.
Az ingatlan megtekintése nem feltétele az érvényes ajánlattételnek, azonban ennek elmulasztásából adódó károkért a

kiíró felelõsséget nem vállal.

Pályázatok beadásának módja:
A vételre vonatkozó pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban, „Mátyás király út 17–19.” jelige feltünte-

tésével 3 példányban (1 eredeti és 2 másolati példányban), magyar nyelven, személyesen, illetve meghatalmazott útján,
kiíró Beruházási és Vagyongazdálkodási Igazgatóság titkárságán (Budapest VIII., Rökk Sz. u. 13. I. emelet 103.) kell
benyújtani úgy, hogy az ajánlat az ajánlattételi határidõn belül a kiíróhoz megérkezzék. A pályázó köteles az eredeti pél-
dányt megjelölni „Eredeti” felírással. Ha a pályázatok között eltérés adódik, az így megjelölt ajánlatban foglaltak az
irányadók.

Ajánlattételi határidõ: a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben történt közzétételétõl szá-
mított 30. naptári napon, ha az munkaszüneti nap, akkor az azt követõ elsõ munkanap 10 óráig személyesen, vagy meg-
hatalmazott útján történõ benyújtással.

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 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 60 naptári napon belül egy összegben kell kiegyenlí-
teni (4. számú formanyomtatvány),
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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 10032000-00282819-00000000 számú számlájára beérkezzék) (6. számú
formanyomtatvány),

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

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

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

10. a nem magánszemély pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy csõd-, felszámolási eljárás ellene nem indult, to-
vábbá végelszámolását nem kezdeményezték, jogutód nélküli megszüntetése nincs folyamatban, illetve – önkormányzat
esetében – adósságrendezési eljárás ellene nem indult (10. számú formanyomtatvány),

11. a pályázó nyilatkozatát, melyben tudomásul veszi, hogy a kiíró a Magyar Állam tulajdonjogát a teljes vételár ki-
egyenlítéséig fenntartja és a kiíró az adásvételi szerzõdésben egyoldalú elállási jogot köt ki azon esetekre, ha a vételár
határidõben nem kerül megfizetésre (11. számú formanyomtatvány) és

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

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

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

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

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

eredménytelensége kihirdetésének napjától számított15 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
további 30 naptári nappal meghosszabbíthat. Ennek függvényében az ajánlati kötöttség idõtartama is 30 nappal meg-
hosszabbodik.

Az ártárgyalás, illetve az ajánlatmódosítás elbírálása az ártárgyalás kitûzésétõl, illetve az ajánlatmódosításra történõ
felhívás idõpontjától számított 30 naptári napon belül történik.
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A kiíró az elbírálási határidõ lejártát követõ 15 naptári napon belül írásban tájékoztatja a pályázókat a pályázati eljárás
eredményérõl.

Az ajánlat beadása:
Az ajánlatokat kiíró Beruházási és Vagyongazdálkodási Igazgatóság titkárságán (Budapest VIII., Rökk Sz. u. 13.

I. emelet 103.) kell a fent megjelölt ajánlattételi határidõig leadni.

A pályázat elbírálásakor alkalmazott értékelési szempontok fontossági sorrendben:
– a megajánlott vételár összege,
– fizetési feltételek, fizetési mód és határidõ,
– a kiíróval hosszú távú együttmûködési lehetõségek megajánlása az értékesített ingatlan egészségügyi célú haszno-

sításában.

A pályázat nyertese az, aki a pályázati felhívásban rögzített feltételek teljesítése mellett a legjobb ajánlatot tette.
A beérkezett pályázatokat a Kiíró értékeli és rangsorolja, majd ezt követõen az értékelés és rangsorolás dokumentu-

mait megküldi a KVI részére a nyertes pályázat kiválasztása céljából. A kiíró az elbírálási határidõt egy alkalommal,
30 naptári nappal meghosszabbíthatja. Ennek függvényében az ajánlati kötöttség idõtartama is meghosszabbodik.

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, valamint

– külföldi magánszemély, illetve jogi személy pályázó esetén 8 naptári napon belül igazolást küld arról, hogy a
7/1996. (I. 18.) Korm. rendelet rendelkezései szerint jogosult az adásvételi szerzõdés megkötésére.

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 vonatkozóan – beleértve a forgalmi adót is, az ajánlatban vállalt határ-
idõ 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
vonatkozóan – beleértve a forgalmi adót is, az ajánlatban vállalt határidõ figyelembevételével.

A kiíró a fentiekben említett, vételárhátralék kifizetésének biztosítékául szolgáló iratokat magyarországi I. osztályú
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 10032000-00282819-00000000 számú számláján történõ megjelenését
követõen haladéktalanul, de legkésõbb 15 naptári napon belül történik.

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 Értesítõje mellékletben történõ megjelentetését kö-
vetõ 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.
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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 (gazdasági társaság esetén cég-

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

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

Hiánypótlásra kizárólag a pályázat beadási határidejétõl számított 15 naptári napon belül, „a részvétel feltételei” cím
5. 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 az ajánlattevõ, vagy az érdekkörébe tartozó más személy a pályázat titkosságát megsérti, a kiíró az ajánlatát ér-

vénytelennek nyilvánítja.
A jelen pályázati eljárással és az ingatlanok megtekintésének lehetõségével kapcsolatban további felvilágosítás kér-

hetõ: Kapelnerné Szõnyey Éva igazgatótól, tel.: 266-0446, és Lakatos Péter osztályvezetõtõl, tel.: 267-0671 munkana-
pokon 8–16 óra között.

A Kincstári Vagyoni Igazgatóság (1054 Budapest V., Zoltán utca 16.) a továbbiakban kiíró, az állami vagyonról
szóló 2007. évi CVI. törvény 59. § (3) bekezdése és a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács mint a Magyar Állam tulaj-
donosi jogainak gyakorlója a 2/2007. (X. 16.) NVT. számú határozat felhatalmazása alapján az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. tv. és a kincstári vagyonnal való gazdálkodásról szóló 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet (továbbiak-
ban: kormányrendelet) vonatkozó fejezetei alapján

nyilvános pályázat

keretében értékesíti a Magyar Állam tulajdonában, és a kiíró vagyonkezelésében lévõ, természetben Budapest XII.,
Eötvös út 13. szám alatt található, Budapest XII., 9418. helyrajzi számon nyilvántartott, kivett lakóház udvar megneve-
zésû ingatlant.

Ajánlati biztosíték: 60 000 000 Ft, azaz hatvanmillió Ft.
Az ajánlati biztosítékot HUF-ban, „Eötvös út 13.” jelige megjelölésével, a kiíró Magyar Államkincstárnál vezetett

MÁK 10032000-01637511-00000000 számú számlájára kell átutalni úgy, hogy legkésõbb az ajánlattételi határidõ
lejártának napján beérkezzen.

Az ajánlati biztosíték a nyertes ajánlattevõ esetén a vételárba beszámításra kerül.
Az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat magyar forintban (HUF) kell megfizetni.
Az ingatlant a 19/2001. (XI. 14.) NKÖM rendelet mûemléki jelentõségû területté nyilvánította.
Az ingatlant érinti a Budapest XII. Hegyvidék Önkormányzata 7/2007. (II. 21.) számú rendeletével elrendelt változta-

tási tilalma.
Az ingatlan fentieken kívül 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
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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, 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:
Az ingatlan Budapest XII. kerületében, az Eötvös út–Menyét út csatlakozásánál helyezkedik el. Az ingatlan telekte-

rülete 5293 m2. A telken két épület van, egy villaépület és egy irodaépület. Az épületek általános állapota elhanyagolt,
rossz, felújításra szorulnak. Az ingatlant a 19/2001. (XI. 14.) NKÖM rendelet mûemléki jelentõségû területté nyilvání-
totta. A villaépület és a kert helyi védelemre javasolt.

Az ingatlan L6/A-XII/Sz1 jelû építési övezetbe tartozik.
Kiíró az ingatlanról bõvebb információt tartalmazó pályázati dokumentációt bocsát térítés ellenében a pályázók ren-

delkezésére.

Pályázati dokumentáció:
A pályázaton való részvétel alapfeltétele a pályázati dokumentáció megvásárlása.
A pályázati dokumentáció 50 000 Ft + 10 000 Ft áfa, összesen 60 000 Ft, azaz hatvanezer forint árnak csekken történõ

befizetését követõen, titkossági nyilatkozat aláírása ellenében a Kincstári Vagyoni Igazgatóság Értékesítési fõosztály tit-
kárságán (Budapest V., Zoltán. u. 16. I. emelet 101.) személyesen vagy meghatalmazott útján vehetõ át. A meghatalma-
zott köteles közokirattal vagy teljes bizonyító erejû magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak
mértékét.

A dokumentáció a vételár megfizetésének igazolása ellenében vehetõ át a pályázati felhívásnak a Magyar Közlöny
mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben történõ megjelenését követõ elsõ naptól, munkanapokon (hétfõ–csütör-
tök: 8–16 óra között, péntek: 8–13.30 óra között), a megjelölt helyen.

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 kiíró a pályázati dokumentáció megvásárlásáról a pályázó nevére igazolást állít ki. A dokumentáció megvásárlását
igazoló bizonylat másolatát az ajánlat benyújtásakor a pályázónak csatolni kell.

Az ingatlan bemutatása:
Az ingatlan megtekintését a kiíró a pályázati felhívás megjelenésétõl a pályázatok beadásának határidejét megelõzõ

napig, elõzetes egyeztetés alapján tudja biztosítani.

Pályázatok beadásának módja:
A vételre vonatkozó pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban, „Eötvös út 13.” jelige feltüntetésével

3 példányban (1 eredeti és 2 másolati példányban), magyar nyelven, személyesen, illetve meghatalmazott útján, kiíró
Értékesítési fõosztály titkárságán (Budapest V., Zoltán. u. 16. I. emelet 101.) kell benyújtani úgy, hogy az ajánlat az
ajánlattételi határidõn belül a kiíróhoz megérkezzék. A pályázó köteles az eredeti példányt megjelölni „Eredeti” felírás-
sal. Ha a pályázatok között eltérés adódik, az így megjelölt ajánlatban foglaltak az irányadók.

Ajánlattételi határidõ: a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjében történt közzétételétõl számított 30. naptári napon,
ha az munkaszüneti nap, akkor az azt követõ elsõ munkanap 10 óráig személyesen, vagy meghatalmazott útján történõ
benyújtással.

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.

2007/47. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 3135



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

Az ingatlan megtekintése nem feltétele az érvényes ajánlattételnek, azonban ennek elmulasztásából adódó károkért a
kiíró felelõsséget nem vállal.

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 (csekkmásolat), illetve eredeti hivatalos banki igazo-
lást, (a pályázónak gondoskodnia kell arról, hogy a HUF-ban befizetett ajánlati biztosíték legkésõbb az ajánlattételi ha-
táridõ lejártának napján a kiíró Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01637511-00000000 számú számlájára be-
érkezzék) (6. számú formanyomtatvány),

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

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

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

10. a nem magánszemély pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy csõd-, felszámolási eljárás ellene nem indult, to-
vábbá végelszámolását nem kezdeményezték, jogutód nélküli megszüntetése nincs folyamatban, illetve – önkormányzat
esetében – adósságrendezési eljárás ellene nem indult (10. számú formanyomtatvány),

11. a pályázó nyilatkozatát, melyben tudomásul veszi, hogy a kiíró a Magyar Állam tulajdonjogát a teljes vételár ki-
egyenlítéséig fenntartja és a kiíró az adásvételi szerzõdésben egyoldalú elállási jogot köt ki azon esetekre, ha a vételár
határidõben nem kerül megfizetésre (11. számú formanyomtatvány),

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

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

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

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

kozik, úgy a kiíró a formanyomtatványokban foglaltakat tekinti irányadónak.
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.
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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
további 30 naptári nappal meghosszabbíthat. Ennek függvényében az ajánlati kötöttség idõtartama is 30 nappal meg-
hosszabbodik.

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

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

Az ajánlat beadása:
Az ajánlatokat kiíró Értékesítési fõosztály titkárságán (Budapest V., Zoltán. u. 16. I. emelet 101.) kell a fent megjelölt

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

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

– külföldi magánszemély, illetve jogi személy pályázó esetén 8 naptári napon belül igazolást küld arról, hogy a
7/1996. (I. 18.) Korm. rendelet rendelkezései szerint jogosult az adásvételi szerzõdés megkötésére.

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 vonatkozóan – beleértve a forgalmi adót is, az ajánlatban vállalt határ-
idõ 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
vonatkozóan – beleértve a forgalmi adót is, az ajánlatban vállalt határidõ figyelembevételével.

A kiíró a fentiekben említett, vételárhátralék kifizetésének biztosítékául szolgáló iratokat magyarországi I. osztályú
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 számú számláján történõ megjelenését
követõen haladéktalanul, de legkésõbb 15 naptári napon belül történik.

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 Értesítõje mellékletében történõ megjelentetését
követõ 10 munkanapon belül, a dokumentáció visszaadása ellenében visszafizeti.
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A pályázatot követõ nyilvános ártárgyalás során a pályázók ajánlataikat módosíthatják, azzal, hogy a korábban meg-
ajánlott vételár nem csökkenthetõ, és a módosított ajánlatnak is meg kell felelnie a pályázati felhívásban meghatározott
valamennyi feltételnek.

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

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

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

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

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

A hiánypótlást a pályázó önként megteheti. Ha a pályázó önként kíván élni 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 az ajánlattevõ, vagy az érdekkörébe tartozó más személy a pályázat titkosságát megsérti, a kiíró az ajánlatát ér-
vénytelennek nyilvánítja.

A jelen pályázati eljárással és az ingatlan megtekintésének lehetõségével kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ
a Kincstári Vagyoni Igazgatóság Értékesítési fõosztályán Nagy Enikõtõl (telefon: 373-5721/71) vagy az Értékesítési fõ-
osztály titkárságán [telefon: +36 (1) 373-5714, fax: +36 (1) 373-5716] munkanapokon.

A Semmelweis Egyetem (1085 Budapest VIII., Üllõi út 26.) a továbbiakban: kiíró, az állami vagyonról szóló 2007.
évi CVI. törvény 59. § (3) bekezdése és a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács mint a Magyar Állam tulajdonosi jogai-
nak gyakorlója a 2/2007. (X. 16.) NVT. számú határozat felhatalmazása alapján az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. tv. és a kincstári vagyonnal való gazdálkodásról szóló 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet (továbbiakban: kor-
mányrendelet) vonatkozó fejezetei alapján a Kincstári Vagyoni Igazgatóság (továbbiakban: KVI) megbízásából

nyilvános pályázat

keretében értékesíti a Magyar Állam tulajdonában, és a kiíró vagyonkezelésében lévõ természetben Budapest
XII., Eötvös út 10–14. szám alatt található, Budapest XII., 9316. helyrajzi számon nyilvántartott, kivett szanatórium
megnevezésû, védett terület bejegyzésû ingatlant.

Ajánlati biztosíték: 250 000 000 Ft, azaz kettõszázötvenmillió Ft.
Az ajánlati biztosítékot HUF-ban, „Eötvös u. 10–14.” jelige megjelölésével, a kiíró Magyar Államkincstárnál vezetett

MÁK 10032000-00282819-00000000 számú számlájára kell átutalni úgy, hogy legkésõbb az ajánlattételi határidõ
lejártának napján beérkezzen.

Az ajánlati biztosíték a nyertes ajánlattevõ esetén a vételárba beszámításra kerül.
Az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat magyar forintban (HUF) kell megfizetni.
Az ingatlant a 19/2001. (XI. 14.) NKÖM rendelet mûemléki jelentõségû területté nyilvánította. A Bp. XII. Önkor-

mányzat helyi védettséget kimondó 11/2006 (VII. 12.) rendelete alapján védett terület.
Az ingatlan-nyilvántartásban elektromosfeszültség-váltóház lebontására vonatkozó kötelezettség szerepel, melynek

jogosultjaként a Fõvárosi Tanács VB. (1052 Budapest V., Városház utca 9–11.) van megjelölve. Ezenkívül csatornaát-
vezetésére vonatkozó szolgalmi jog van bejegyezve a 9325. helyrajzi számú ingatlan mindenkori tulajdonosa javára.
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Az ingatlan fentieken kívül 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, 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:
Az ingatlan Budapest XII. kerületében, az Eötvös út–Karthausi utca–Karthausi út–Mûvész út által határolt tömbben

helyezkedik el. Területének határai az Eötvös út, Karthausi utca, Karthausi út közterületek, illetve a negyedik oldalon, a
Mûvész út felõl szabadonálló beépítésû ingatlanok.

Az ingatlan telekterületének nagysága 33 765 m2. A telek be nem épített területén értékes növényekkel is beültetett
díszkert van. A szabályozási tervlap a területen nagy kiterjedésû területrészeket alkotó facsoportokat, növényállományt
megtartandónak, egy kis területet pedig védelemre javasolt kertnek jelöl.

Az ingatlant a 19/2001. (XI. 14.) NKÖM rendelet mûemléki jelentõségû területté nyilvánította. A Bp. XII. Önkor-
mányzat helyi védettséget kimondó 11/2006. (VII. 12.) rendelete alapján Védett terület.

Az ingatlanon tizenöt épület, illetve építmény áll, valamikori funkciójuk miatt szervesen összekapcsolódnak. A sza-
bályozási tervlap a terület középsõ részén álló két épületet védelemre javasolja. A Budapest XII. Önkormányzat
11/2006. (VII. 12.) számú rendeletével az 1926–27-ben épült épületegyüttest, az ún. fõépületet és a terápiás épületet
– mint helyi (kerületi) jelentõségû építészeti értéket – védetté nyilvánította.

Az ingatlan a „Jelentõs egészségügyi létesítmények területei K-EÜ-XII/1” jelû építési övezetbe tartozik, mely kórhá-
zak, szanatóriumok elhelyezésérére szolgál.

Kiíró az ingatlanról bõvebb információt tartalmazó pályázati dokumentációt bocsát térítés ellenében a pályázók
rendelkezésére.

Pályázati dokumentáció:
A pályázaton való részvétel alapfeltétele a pályázati dokumentáció 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 Semmelweis Egyetem Beruházási és
Vagyongazdálkodási Igazgatóság titkárságán (Budapest VIII., Rökk Sz. u. 13. I. emelet 103.) személyesen vagy megha-
talmazott útján vehetõ át. A meghatalmazott köteles közokirattal vagy teljes bizonyító erejû magánokirattal igazolni
képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét.

A dokumentáció a vételár megfizetésének igazolása ellenében vehetõ át a pályázati felhívásnak a Magyar Közlöny
mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben történõ megjelenését követõ elsõ naptól, munkanapokon 10–13 óra
között, a megjelölt helyen.

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

Az ingatlan bemutatása:
Az ingatlan megtekintését a kiíró a pályázati felhívás megjelenésétõl a pályázatok beadásának határidejét megelõzõ

napig, elõzetes egyeztetés alapján tudja biztosítani.
Az ingatlan 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, „Eötvös u. 10–14.” jelige feltüntetésével

3 példányban (1 eredeti és 2 másolati példányban), magyar nyelven, személyesen, illetve meghatalmazott útján, kiíró Be-
ruházási és Vagyongazdálkodási Igazgatóság titkárságán (Budapest VIII., Rökk Sz. u. 13. I. emelet 103.) kell benyújta-
ni úgy, hogy az ajánlat az ajánlattételi határidõn belül a kiíróhoz megérkezzék. A pályázó köteles az eredeti példányt
megjelölni „Eredeti” felírással. Ha a pályázatok között eltérés adódik, az így megjelölt ajánlatban foglaltak az irányadók.

Ajánlattételi határidõ: a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben történt közzétételétõl szá-
mított 30. naptári napon, ha az munkaszüneti nap, akkor az azt követõ elsõ munkanap 10 óráig személyesen, vagy meg-
hatalmazott útján történõ benyújtással.

A pályázó az ajánlattételi határidõ lejártáig módosíthatja, vagy visszavonhatja pályázati ajánlatát. Az ajánlattételi határ-
idõ 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 ártárgyalás
megkezdéséig köteles titokban tartani ajánlata tartalmát. A kiíró a kormányrendelet 48. § (3) bekezdés szerint köteles a pá-
lyázók 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 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 60 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 10032000-00282819-00000000 számú számlájára beérkezzék) (6. számú
formanyomtatvány),

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

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

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

10. a nem magánszemély pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy csõd-, felszámolási eljárás ellene nem indult, to-
vábbá végelszámolását nem kezdeményezték, jogutód nélküli megszüntetése nincs folyamatban, illetve – önkormányzat
esetében – adósságrendezési eljárás ellene nem indult (10. számú formanyomtatvány),

11. a pályázó nyilatkozatát, melyben tudomásul veszi, hogy a kiíró a Magyar Állam tulajdonjogát a teljes vételár ki-
egyenlítéséig fenntartja és a kiíró az adásvételi szerzõdésben egyoldalú elállási jogot köt ki azon esetekre, ha a vételár
határidõben nem kerül megfizetésre (11. számú formanyomtatvány) és

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

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

15. a pályázó titoktartási nyilatkozatát (15. számú formanyomtatvány).

Amennyiben a pályázó ajánlatának szöveges részei és a kitöltött formanyomtatványok tartalma között eltérés mutat-
kozik, úgy a kiíró a formanyomtatványokban foglaltakat tekinti irányadónak.

Az ajánlati biztosítékot a kiíró a pályázati felhívás visszavonásáról szóló hirdetmény közzétételének, illetve az eljárás
eredménytelensége kihirdetésének napjától számított 15 munkanapon belül visszafizeti a pályázók részére. Eredményes
pályázat esetén a kiíró az ajánlati biztosítékot a nem nyertes pályázók részére az ajánlatok elbírálásának napjától számí-
tott 15 munkanapon belül fizeti vissza. A kiíró ugyancsak visszafizeti az ajánlati biztosítékot, ha a KVI az elbírálási ha-
táridõt meghosszabbítja, melynek függvényében az ajánlati kötöttség idõtartama is meghosszabbodik, és a pályázó a ha-
táridõ meghosszabbításáról szóló értesítés kézhezvételétõl számított 7 naptári napon belül nyilatkozik, hogy ajánlati 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 kiíró Beruházási és Vagyongazdálkodási Igazgatóság titkárságán (Budapest VIII., Rökk Sz. u. 13.

I. emelet 103.) kell a fent megjelölt ajánlattételi határidõig leadni.

A pályázat elbírálásakor alkalmazott értékelési szempontok fontossági sorrendben:
– a megajánlott vételár összege,
– fizetési feltételek, fizetési mód és határidõ,
– a kiíróval hosszú távú együttmûködési lehetõségek megajánlása az értékesített ingatlan egészségügyi célú haszno-

sításában.

A pályázat nyertese az, aki a pályázati felhívásban rögzített feltételek teljesítése mellett a legjobb ajánlatot tette.
A beérkezett pályázatokat a kiíró értékeli és rangsorolja, majd ezt követõen az értékelés és rangsorolás dokumentu-

mait megküldi a KVI részére a nyertes pályázat kiválasztása céljából.
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, valamint

– külföldi magánszemély, illetve jogi személy pályázó esetén 8 naptári napon belül igazolást küld arról, hogy a
7/1996. (I. 18.) Korm. rendelet rendelkezései szerint jogosult az adásvételi szerzõdés megkötésére.
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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 vonatkozóan – beleértve a forgalmi adót is, az ajánlatban vállalt határ-
idõ 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
vonatkozóan – beleértve a forgalmi adót is, az ajánlatban vállalt határidõ figyelembevételével.

A kiíró a fentiekben említett, vételárhátralék kifizetésének biztosítékául szolgáló iratokat magyarországi I. osztályú
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 10032000-00282819-00000000 számú számláján történõ megjelenését
követõen haladéktalanul, de legkésõbb 15 naptári napon belül történik.

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 Értesítõje mellékletben történõ megjelentetését kö-
vetõ 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 (gazdasági társaság esetén cég-

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

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

Hiánypótlásra kizárólag a pályázat beadási határidejétõl számított 15 naptári napon belül, „a részvétel feltételei” cím
5. 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.
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Ha az ajánlattevõ, vagy az érdekkörébe tartozó más személy a pályázat titkosságát megsérti, a kiíró az ajánlatát ér-
vénytelennek nyilvánítja.

A jelen pályázati eljárással és az ingatlanok megtekintésének lehetõségével kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ: Kapelnerné Szõnyey Éva igazgatótól, tel.: 266-0446, és Lakatos Péter osztályvezetõtõl, tel.: 267-0671 munkana-
pokon 8–16 óra között.

AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK VIZSGÁLATAI

Összefoglaló
a munkaképesség megõrzésére fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenõrzésérõl (0731)

A 90-es évek elején Magyarországon másfél millióval csökkent a foglalkoztatottak száma, de ennek csak egy része je-
lent meg a munkanélküliség emelkedésében. Az akkori szabályozás tág teret engedett a „rokkantosításnak”, amely így
lehetõséget nyújtott a munkaerõ-piaci helyzetében (is) alapvetõen meggyengült rétegeknek alacsony szintû, de megélhe-
tést biztosító ellátások megszerzésére. A lehetõség igénybevételét a lakosság rossz egészségi állapota, valamint az orvosi
és a foglalkoztatási rehabilitáció intézményrendszerének kiépítetlensége is lehetõvé tette. A folyamat következtében az
állam ezzel egyre növekvõ szerepvállalásra kényszerült a passzív ellátás területén. Az aktív korú rokkantsági nyugdíjas
létszám 2006-ban 454 000 fõ volt. A munkaképesség csökkenésén alapuló ellátásokra – a rendszeres szociális segélyt
nem számítva – a korhatár alatti megváltozott munkaképességûeknek 2004–2006 között 1103,9 Mrd Ft-ot folyósítottak,
amelybõl 954,6 Mrd Ft jutott a nem teljesen munkaképtelenek ellátására.

Az ellenõrzés a 2004–2006. évekre terjedt ki, a folyamatokat a vizsgálat lezárultáig kísértük figyelemmel, hangsúllyal
a komplex rehabilitációs rendszer átalakítását, amely az ellenõrzéssel egyidejûleg zajlott/zajlik. Helyszíni ellenõrzést a
MEH-Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél, az Egészségügyi Minisztériumnál, a Pénzügyminisztériumnál, a Szociális és
Munkaügyi Minisztériumnál, a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalnál, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál és az
Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóságnál végeztünk. Kérdõíves megkereséssel tájékozódtunk valamennyi régiót
érintõen 14 munkaügyi kirendeltségnél az azt felkeresõ megváltozott munkaképességû álláskeresõk véleményérõl, a
szolgáltatásokról és a szolgáltatókról.

Az ellenõrzés során azt vizsgáltuk, hogy a megváltozott munkaképességûek foglalkoztatásának elõsegítésére kitûzött
kormányzati és uniós célok megvalósulása eredményesen szolgálta-e társadalmi reintegrációjukat; az orvosi rehabilitá-
ció szabályzása, intézményrendszere, forrásai, ellenõrzése elõsegíti-e a munkaképesség helyreállítását; a foglalkozási
rehabilitáció szabályozása, intézményrendszere, forrásai, ellenõrzése elõsegíti-e a munka világába való visszatérést; a
munkaképesség orvosszakértõi minõsítése, illetve a passzív ellátások rendszere hozzájárul-e a megváltozott munkaké-
pességûek rehabilitációjához.

A számvevõszéki ellenõrzés fõbb megállapításai:
A vizsgált idõszak (2004–2006) kormányprogramjainak mindegyike foglalkozott a kérdéskörrel. A 2006–2010. évek

kormányprogramja és az Új Magyarország Fejlesztési Terv – igazodva az Európa Tanács irányelveihez – feladatként je-
lölte meg a rehabilitációs célú egészségügyi intézmények fejlesztését, az integrált foglalkoztatási és szociális szolgálta-
tó-rendszer infrastrukturális feltételeinek megteremtését, az aktív foglalkoztatási eszközök alkalmazásának támogatását,
kiemelten segítve a megváltozott munkaképességûeket.

A kormányzati és az európai uniós célkitûzések, intézkedések iránya egyértelmûen a megváltozott munkaképességû-
ek társadalmi reintegrációját kívánja elõsegíteni. A vizsgált idõszakban az orvosi rehabilitációs ellátásban lényegi válto-
zások nem voltak, de 2007. március–áprilisban a rehabilitációs fekvõbeteg-kapacitás jelentõsen (18,2%) nõtt, ugyanak-
kor a rehabilitációs szolgáltatásoknak sem a személyi, sem a tárgyi minimumfeltételeit pontosan nem rögzítették. A ka-
pacitásnövekedés szakmai megoszlásáról, illetve a döntés megalapozásáról az Egészségügyi Minisztérium dokumentu-
mot nem bocsátott az ellenõrzés rendelkezésére. A megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatása támo-
gatási rendszerének átalakítása az ellenõrzés ideje alatt befejezõdött. Az ÁFSZ szervezeteinek megerõsítése a tárgyi fel-
tételek tekintetében folyamatos volt, a személyi feltételek javítása esetében ellentmondásosan valósult meg. 2007. jú-
nius 18-án az Országgyûlés elfogadta a rehabilitációs járadékról szóló törvényt, amelynek alapvetõ célja ösztönözni a re-
habilitálható megváltozott munkaképességûek foglalkoztatását, a sikeres rehabilitációt követõen. Az Európai Unió cél-
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kitûzései, irányelvei a megváltozott munkaképességûek életminõségének javítását, munkaerõpiacra visszatérésük elõse-
gítését célozzák, a szociális, munkaügyi és egészségügyi szektor részvételével létrejövõ integrált ellátórendszer kiépíté-
sével. A célok megvalósításához pénzügyi forrásokat allokálnak, amelynek túlnyomó részét a Strukturális Alapokon be-
lül az Európai Szociális Alap (ESZA), kisebb részét az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) biztosítja. A moni-
toring indikátorok teljesülése várható minden vizsgált intézkedésben.

A munkaképesség orvosszakértõi minõsítési rendszere sem elveiben (jogszabályi felhatalmazás), sem gyakorlatában
nem járul hozzá a megváltozott munkaképességûek rehabilitációjához. A minõsítés az egyén munkaképességének csök-
kenésére és annak jogszabályban rögzített mértékére irányul, mert ez a pénzbeli ellátások folyósításának egyik feltétele.
A minõsítéseket végzõ orvosi gárda jól képzett. A középtávú (5 év) feladatellátás szempontjából kockázatot hordoz,
hogy az intézményben a minõsítõ orvosok 51%-a nyugdíjas, további 16%-a 5 éven belül nyugdíjjogosult lesz, utánpótlá-
suk nem látszik megoldottnak. Az Országos Orvosszakértõi Intézet informatikai rendszere korszerûtlen, központi adat-
bázisa a véleményezésekrõl nincs, a telephelyek online összeköttetéssel nem rendelkeznek, bevételei a vizsgált idõszak-
ban folyamatosan csökkentek.

A foglalkozási rehabilitáció intézményrendszere elõsegítette a megváltozott munkaképességûek munkaerõ-piaci rein-
tegrációját, a hazai és uniós források szolgálták a munka világába visszatérésük lehetõségét. Az átalakított munkaadói
ösztönzõ rendszer foglalkoztatásra gyakorolt hatása, a jelen vizsgálatban még nem volt megítélhetõ. A munkaügyi köz-
pontokban, kirendeltségeken és regionális képzõ központokban fizikai és kommunikációs akadálymentesítõ beruházá-
sok valósultak meg, fejezeti kezelésû elõirányzatokból, valamint az MPA rehabilitációs alaprésze központi keretébõl.
A foglalkoztatást elõsegítõ, munkaadókat ösztönzõ, a megváltozott munkaképességû személyek foglalkozási támogatá-
sának korábbi meghatározó eszköze a munkáltatók normatív alapú támogatása, az ún. dotáció volt. A dotációs rendszert
2005–2007 során fokozatosan átalakították. A korábbi normatív támogatást szigorúbb elszámoltatású finanszírozás,
részben pályáztatás váltotta fel 2006-ban. Új elem a normatív alapú bér-, illetve a pályázattal elnyerhetõ költségkompen-
zációs támogatás. A támogatás alapja az akkreditációs rendszer, amelynek célja, hogy az állami támogatás elnyeréséhez
minõségi követelményeket érvényesítsen a foglalkoztatóknál. A rehabilitációs költségtámogatást olyan védett szerveze-
ti szerzõdéssel rendelkezõ munkáltató kaphatja, amely közhasznú társaságként mûködik és a nyílt munkaerõpiacon nem
foglalkoztatható megváltozott munkaképességû dolgozókat alkalmaz. A rehabilitációs költségtámogatás elnyeréséhez
akkreditáció nem kötelezõ. Nem indokolt, hogy a jogalkotó a védett szervezeti szerzõdést kötõ szervezeteknél ettõl el-
tekint.

Javasoltuk az egészségügyi miniszternek, hogy intézkedjen a döntések, intézkedések megalapozását szolgáló anya-
gok, elemzések, folyamatok nyomon követhetõ dokumentálásáról, határozza meg az orvosi rehabilitáció szakmánkénti
kapacitásszükségletét, illetve a szolgáltatások személyi és tárgyi minimumfeltételeit, valamint a fekvõbeteg-rehabilitá-
ciót ellátás szakmánkénti – költséggyûjtésen alapuló – szorzóit, illetve a fekvõ- és járóbeteg-rehabilitációs kapacitás
szükséges arányát; a szociális és munkaügyi miniszternek, hogy határozza meg az Állami Foglalkoztatási Szolgálaton
belül a megváltozott munkaképességûeket érintõ egyes szolgáltatások személyi és tárgyi minimumfeltételeit, valamint
fontolja meg a támogatási rendszerben a minõsítési rendszer (akkreditáció) általánossá tételét; az önkormányzati és terü-
letfejlesztési miniszternek, hogy intézkedjen arról, hogy a 2007–2013. évek új programozási idõszakra a megváltozott
munkaképességûek célcsoportjához kapcsolódó intézkedések aktuális állapotáról információt biztosító monitoring indi-
kátorokat határozzanak meg; a Kormánynak, hogy kísérje figyelemmel az ellenõrzés megállapításainak, javaslatainak
hasznosítását.

Az elkészített jelentés az interneten a www.asz.hu címen olvasható.
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HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium közleményei

Pályázati felhívás
a Dél-dunántúli Operatív Program,

a Közép-dunántúli Operatív Program
és a Nyugat-dunántúli Operatív Program

A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázat elkészítéséhez

Kódszám:
DDOP-2007/2.1.1/2F
KDOP-2007/2.1.1/2F

NYDOP-2007/2.2.1/2F

A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak
meg.

A Támogatás célja és háttere
A Balaton Kiemelt Üdülõkörzet számára az általános távlati cél – hogy a Balaton Európa egyik legvonzóbb lakó-,

munka- és üdülõhelyévé váljon – igényességet és új minõséget követel meg a fejlesztések tervezésében, menedzsmentjé-
ben és a kialakítandó szolgáltatások színvonalában.

A turizmus fejlesztési céljai illeszkednek az általános fejlesztési célokhoz. A Balaton Európában egyedülálló térségi
adottságaira építve olyan új, exkluzív, változatos és komplex turisztikai kínálatot kell kialakítani, amely

– megfelel az új keresleti igényeknek,
– különbözõ piaci szegmensek (célcsoportok) eltérõ igényeinek a kielégítését teszi lehetõvé,
– kevésbé koncentrálódik a nyári vízparti fürdõzésre,
– kevésbé terheli a természeti környezetet,
– javítja a térség gazdasági-társadalmi alkalmazkodó képességét a globálisan változó környezeti hatásokkal szemben,
– jobb gazdasági eredményeket ér el és
– összhangban van a térség jövõképével, a helyi közösség érdekeivel.

Általános fejlesztési célok:
– A turisztikai termékek tervezését, fejlesztését, mûködtetését és marketingjét megvalósító regionális turisztikai in-

tézményrendszer teljes megújítása.
– A turizmus versenyképességének és jövedelemtermelõ képességének javítása, ehhez a turizmus tér- és idõbeli

szétterítése.
– Turisztikai termékek – a turisztikai vonzerõk és az azokra alapozott szolgáltatások – összehangolt fejlesztése.

Rendelkezésre álló forrás
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg várhatóan 4,6 milliárd forint az

alábbi statisztikai régiók szerinti bontásban:
A statisztikai régiók között az alábbi indikatív forrásfelosztás érvényesül:
– Dél-Dunántúl: 2,701 milliárd forint,
– Közép-Dunántúl: 1,8 milliárd forint,
– Nyugat-Dunántúl: 0,16 milliárd forint.
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Pályázók köre

Jogi forma
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak:

I. Költségvetési szervezetek és intézményeik (KSH 3):
1. központi költségvetési szervek és intézményeik (KSH 31)
2. önkormányzatok (1990. évi LXV. tv. alapján) és intézményeik (1992. évi XXXVIII. tv. alapján)

= helyi és helyi kisebbségi önkormányzatok és intézményeik (KSH 32)
= megyei önkormányzatok és intézményeik (KSH besorolás nem ismert)

3. önkormányzati társulások (KSH 36), többcélú kistérségi 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 szervezetek (KSH 59)
4. 2009. január 1-jéig közhasznú társaságok (KSH 57)
5. egyházak, egyházi intézmények, egyházi jogi személyek (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 bejegyzett székhelyû vagy telephelyû gazdasági társaságok, vállalkozá-
sok (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)

A pályázat benyújtására és megvalósítására a jelen pontban meghatározott szervezetek által alkotott konzorcium kere-
tében is van lehetõség, ebben az esetben be kell nyújtani az útmutató XIV. számú mellékletét képezõ „Konzorciumi
együttmûködési megállapodást”.

Székhely
Devizajogszabályok alapján belföldinek minõsülõ, Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség

területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkezõ, a B1 pontban meghatározott kedvezményezettek pá-
lyázhatnak.

A pályázat tartalma

Támogatható tevékenységek köre
– Meglévõ és új turisztikai attrakciók fejlesztése, melyek a régió turisztikai adottságaira, sajátos természeti értékeire

építenek. Széles körû partnerségre építõ területi és termékalapú vonzerõfejlesztések az alábbi témakörökben:

= Vízi turizmus fejlesztése:
1. A balatoni strandok színvonalának növelése, új szolgáltatások kialakítása, családbarát jellegének erõsítése
a) Balatoni nyilvános strandok értéknövelõ, funkcióbõvítõ fejlesztése, higiénés, esztétikai, biztonsági, információs,

környezeti állapotának, vízminõségének javítása (pl.: kültéri tusolók kialakítása, mozgássérültek részére is megfelelõ ki-
szolgáló létesítmények, bejárók kialakítása stb.),

b) Korszerû strandi játszóparkok, játszóterek kialakítása;
c) A strandokhoz kapcsolódó, rekreációt szolgáló minõségi fejlesztések, egészségturisztikai szolgáltatásokhoz kap-

csolódó fejlesztések komplex egészségturisztikai célok érdekében (pl.: élményfürdõ, pezsgõfürdõ, masszázs, fitness-
szolgáltatások megvalósítása stb.);
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d) A strandokhoz kapcsolódó medencék létesítése. A medencék létesítése esetén a strand nyitva tartása alatt minden
idõjárási körülmény között biztosítani kell legalább 25 °C-os vízhõmérsékletet,

e) Aktív sportos strandélet infrastrukturális feltételeinek a megteremtése (sportpályák kialakítása, strandröplabda, fo-
ci mély homokkal stb.), kisebb parti vízi vidámpark és csúszda létesítmények létesítése;

f) A nyilvános strandok, fürdõhelyek komplex, egységes arculatú építészeti fejlesztése, fürdõházak, strandkiegészítõ
létesítmények kialakítása;

g) A kijelölt strandi vízfelület és a hozzá kapcsolódó vízparti területek kapcsolódásának átalakítása, fejlesztése (stran-
di szemétzugok megszüntetése, partvédõ mûvek átalakítása, lídós partszakaszok kialakítása stb.), hatályos vízjogi enge-
dély alapján,

h) Szolgáltatások kialakítása, fejlesztése, (úgymint: parkoló családbarát szolgáltatások kialakítása, játszószoba,
babakocsi-tároló, pelenkázó, animációs helyiség kialakítása, animációs eszközök beszerzése, animátor foglalkoztatása.)
A tevékenység önállóan nem, csak az a–g) pontokban foglalt fejlesztések valamelyikének keretében pályázható.

A pályázat keretében kereskedelmi célú strandi létesítmények (étterem, büfé, játékterem stb.), szálláshelyek fejleszté-
sére támogatás nem igényelhetõ.

Összevont beruházás esetén a beruházás kereskedelmi egységként mûködtetendõ hányada a támogatási alapba nem
számítható bele.

2. Vitorláskikötõk fejlesztése
a) Balatoni vitorlásturizmushoz kapcsolódó létesítmények értéknövelõ, funkcióbõvítõ fejlesztése, bõvítése, korszerû-

sítése. A fejlesztés a kikötõk és a hozzájuk tartozó infrastruktúra (vizesblokk, kiszolgáló létesítmény) építését, felújítá-
sát, bõvítését, kikötõi szakmai szolgáltatások (pl.: daru stb.) fejlesztését tartalmazhatja. Meglévõ kikötõhöz tartozó fej-
lesztések csak érvényes vízjogi üzemeltetési és kikötõi engedéllyel rendelkezõ kikötõk esetében támogathatóak.

A pályázat keretében kereskedelmi célú kikötõi létesítmények (kikötõhelyek, büfé, étterem stb.), szálláshelyek fej-
lesztésére támogatás nem igényelhetõ.

Összevont beruházás esetén a beruházás kereskedelmi egységként mûködtetendi hányada a támogatási alapba nem
számítható bele.

Kikötõk létesítésére csak érvényes vízjogi létesítési engedéllyel lehet pályázatot benyújtani. A kikötõhöz tartozó egyéb
fejlesztések csak érvényes vízjogi üzemeltetési és kikötõi engedéllyel rendelkezõ kikötõk esetében támogathatóak.

– Termál- és gyógyvízhez kötõdõ turizmus fejlesztése
a) meglévõ termál- és gyógyfürdõk szolgáltatási színvonalának fejlesztése (ezen belül technológiai korszerûsítés, ki-

szolgáló infrastruktúra, fedett területek növelése, szabadtéri medencék kialakítása, wellness és kiegészítõ szolgáltatások
fejlesztése), gyógyászati szolgáltatások fejlesztésével a gyógyfürdõkben (pl. egészségügyi szolgáltatások, gyógyturisz-
tikai infrastruktúra), valamint indokolt esetben új termál- és gyógyfürdõk létesítése (Új termál- és gyógyfürdõ létesítésé-
re csak a Közép-dunántúli régióban van lehetõség).

A pályázat keretében kereskedelmi célú létesítmények (büfé, étterem, fodrász stb.), szálláshelyek fejlesztésére támo-
gatás nem igényelhetõ. Összevont beruházás esetén a beruházás kereskedelmi egységként mûködtetendõ hányada a tá-
mogatási alapba nem számítható bele.

– Kerékpáros turizmus:
a) Az egyes turisztikai vonzerõkhöz közvetlenül kapcsolódó, azokat összekötõ turisztikai célú kerékpárutak építése,

fejlesztése, értéknövelõ felújítása az Országos Területrendezési Tervvel összhangban.
b) A Balaton Kiemelt Üdülõkörzet külsõkerékpárút-kapcsolatainak fejlesztése.
c) Egy-egy turisztikai vonzerõ típushoz kapcsolódó tematikus kerékpárutak, túraútvonalak létrehozása.
d) Több települést érintõ, összefüggõ kerékpárút-hálózat létesítése a Balaton Kiemelt Üdülõkörzetben.
e) A kerékpáros turizmus kiszolgáló létesítményeinek fejlesztése: kerékpáros pihenõhelyek, szervizpontok, fedett

zárható tárolók létesítése és kitáblázása kötelezõ eleme a kerékpáros fejlesztéseknek, mértéke a kerékpáros projektele-
mek költségvetésének minimum 20%-a kell legyen. A kiszolgáló létesítményeknek a Balaton-part menti településeknél
a kerékpárút mentén, a parttól távolabbi települések esetén a kerékpárúttól maximum 500 méteres távolságban (kitáblá-
zás biztosítása mellett) kell elhelyezkedniük.

f) Kerékpárutak fenntartáshoz szükséges eszközök beszerzése. Az eszközbeszerzés önállóan nem, csak a beruházási
projekt részeként pályázható. Önálló kerékpárút építése esetén a kerékpárútnak a célcsoport számára megfelelõen meg-
közelíthetõnek kell lennie.

A kerékpárutak építése esetén csak a hatályos kerékpárutakra vonatkozó útügyi mûszaki elõírásoknak (ÚT 2-1.203
Útügyi Mûszaki Elõírás – Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése és az abban hivatkozott jogszabályoknak) megfe-
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lelõ kerékpárutak építése támogatható. 1500 egységjármû/nap forgalom alatti közúton, burkolt erdészeti, mezõgazdasá-
gi vagy önkormányzati úton megközelíthetõ turisztikai attrakcióhoz vezetõ kerékpárutak építése nem támogatható.

A fejlesztésnek már meglévõ, vagy a projekt elemeként megvalósítandó turisztikai attrakciókat kell összekötnie.

– Ökoturizmus:
a) Multifunkcionális ökoturisztikai látogatóközpontok kialakítása, kiszolgáló egységekkel, higiénés létesítmé-

nyekkel.
b) Gyalogos túraútvonalak kialakítása, értéknövelõ, funkcióbõvítõ felújítása, pihenõhelyek szeméttárolók kihelyezé-

sével, Magyarországon érvényben lévõ szabványos turistajelzések használatával. A szeméttárolók elhelyezésénél töre-
kedni kell a könnyen megoldható hulladékelszállítás biztosítására.

c) Kilátók értéknövelõ, funkcióbõvítõ felújítása, új kilátók létrehozása.
Az ökoturizmus pontos meghatározása megtalálható a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium honlapján

(www.kvvm.hu)

– Kulturális turizmus:
a) Kastélyok, várak, romok, egyházi létesítmények, mûemlékek értéknövelõ megújítása, turisztikai funkciókkal való

bõvítése, amelyek hozzájárulnak új munkahelyek teremtéséhez [a felújításokhoz kapcsolódó infrastrukturális beruházá-
sokkal; látogatóbarát szolgáltatások fejlesztéseivel, kastélykert, várkert, egyházi létesítményhez tartozó park felújításá-
val, turisztikai funkciók kialakításával (pl. gyûjtemények bemutatására alkalmas kiállítótereken, rendezvényhelyszíne-
ken keresztül) stb.]

b) Múzeumok, kiállítóhelyek és régészeti lelõhelyek látogatóbarát szolgáltatásainak fejlesztése és szükség szerint fel-
újítása, bõvítése, különösen az élményelemekkel, újszerû, kreatív bemutatási módszerek bevezetésével kapcsolatos be-
ruházások megvalósítása.

c) Balaton térség specifikus, tematikus kulturális utakhoz, zarándokutakhoz kapcsolódó turisztikai infrastruktúra és
szolgáltatások fejlesztése.

d) Hálózati egységét képezõ múzeumok komplex fejlesztése.
e) Meglévõ gyûjtemények turisztikai célú bemutathatóságát szolgáló fejlesztések.
f) Kiegészítõ turisztikai szolgáltatások, (úgymint: információs pontok, „audio guide”-rendszerek ruhatárak, kávézók,

múzeumi boltok, parkoló, vizesblokk) kialakítása, fejlesztése. A tevékenység önállóan nem, csak az a) és b) pontokban
foglalt fejlesztés keretében pályázható.

g) A projektek közvetlen környezetében utcák, terek turisztikai funkciókkal (pl. fény- és hangjáték) történõ megújítá-
sa. A tevékenység önállóan nem, csak az a) és b) pontokban foglalt támogatható tevékenységgel együtt támogatható.

A pályázat keretében elõnyt élveznek azok a projektek, melyek látogathatóságuk vagy a kapcsolódó szolgáltatásaik
révén bevételt generálnak (pl. belépõjegy).

– Rendezvények
Rendezvények megvalósítása:
A Balaton Kiemelt Üdülõkörzetben megvalósuló, nemzetközi, országos jelentõségû, a Balaton régió imázsát megha-

tározó, turisztikai vonzerõvel bíró, évente/kétévente ismétlõdõen megrendezésre kerülõ turisztikai rendezvények (feszti-
válok, programsorozatok) megvalósításának támogatása. A támogatás igényelhetõ a 2008, 2009 és/vagy 2010. évben
megvalósítandó rendezvényekre. Évente megrendezésre kerülõ rendezvények esetén a támogatás mindhárom évben
megvalósítandó rendezvényre is igényelhetõ.

A pályázat keretében az alábbi rendezvények támogathatók:
– Balaton Kiemelt Üdülõkörzetben valósul meg és hozzájárul a régióról alkotott pozitív kép kialakításához,
– évente/kétévente ismétlõdõen megszervezett rendezvény, ez alól kivételt képeznek a különleges alkalomhoz kap-

csolódóan egy alkalommal megrendezett események (pl. világtalálkozók stb.)
– programterv/struktúra: egész évre elõre ismert legalább 5-6 különbözõ programból áll,
– a rendezvény programja/idõpontja legalább egy évvel a megvalósítás elõtt ismert,
– költségvetése legalább 20 millió forint, illetve a korábbi évben már megrendezett rendezvény éves költségvetése is

elérte a 20 millió Ft-ot,
– széles tömegeket megmozgató esemény, a közönség létszáma igazoltan legalább 5 ezer fõ,
– saját bevétellel rendelkezik (jegybevétel, bérleti díjból származó bevétel), amely eléri költségvetésének legalább

20%-át,
– költségvetésének legalább 20%-át marketingre fordítja,
– marketingszemléletû: évente megrendezésre kerülõ rendezvények esetén középtávra (3-4 év) szóló, részletes kon-

cepcióval rendelkezik,
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– a jegyek elõértékesítése szervezett,
– a célcsoportoknak/célországoknak megfelelõ, minimum országos hatókörû marketingtevékenységet folytat,
– a pályázó szakmai referenciái megbízhatók, és ennek megítélése érdekében a pályázati adatlapon minimum 3 ko-

rábbi rendezvényét ismerteti, és külön mellékeli (maximum 3 oldalban) az utolsó megvalósult rendezvény szakmai be-
számolóját,

– a pályázó vállalja, hogy a rendezvény turisztikai hatásvizsgálatát elkészíti (referenciákkal rendelkezõ készítõ által).

Rendezvényhelyszínek fejlesztése, létrehozása:

1. Turisztikai egységet képezõ települések közös mobilszínpad beszerzése komplett színpadtechnikai felszereléssel,
mely tartalma

– mobilszínpad – minimum 60 m2 alapterülettel,
– fénytechnika,
– hangtechnika,
– sátor, vagy más színpad- és nézõtérfedési lehetõség,
– technikus szakember alkalmazása maximum 3 éves idõtartamra.
A pályázat benyújtható a teljes egységcsomagra, illetve már meglévõ elemek esetén a hiányzó elemek beszerzésére.

A már meglévõ infrastrukturális elemek rendelkezésre állását a pályázónak be kell mutatnia az eszköz méretére, kapaci-
tására, a beszerzés idejére vonatkozó információkkal, és az eszköz állapotát igazoló fotókkal.

Csak olyan pályázat támogatható, melynek eredményeként valamennyi fent felsorolt eszköz rendelkezésre fog állni.

2. Szabadtéri színpadok, víziszínpad kialakítása, felújítása, egyéb innovatív rendezvényhelyszínek kialakítása

– Innovatív termékek/tematikus parkok:
régiós jelentõséggel bíró, egész napos programlehetõséget biztosító innovatív termékek és tematikus parkok kialakí-

tása (élménypark, témapark, aquapark, multifunkcionális szórakoztató központ stb.).

– Kisvasutak:
A már meglévõ, kisvasutak mûködéséhez szükséges mûszaki fejlesztések, rekonstrukciók támogatása. A kerékpáros

fejlesztésekhez hasonlóan, a fejlesztendõ kisvasutaknak már meglévõ, vagy a projekt elemeként megvalósítandó turisz-
tikai attrakciókat kell összekötnie.

A pályázat bírálata során elõnyben részesül a komplex, több vonzerõ fejlesztését együttesen megvalósító projektek,
termékcsomagok kialakítása. A termékcsomagok elemeinek összeállításánál fõ szempont kell legyen az összekapcsolt
turisztikai fejlesztések összhangja. Elkerülendõ a különbözõ célcsoportokat megcélzó, turisztikai szempontból nem
összehangolható elemek termékcsomaggá történõ fejlesztése.

A termékcsomagok valamennyi projektelemére vonatkozó általános kritérium, hogy a fejlesztés nyomán az egyes ele-
mek önmagukban is vonzerõt képviseljenek. A beruházások valódi turisztikai funkciókkal töltsék meg a fejlesztés tár-
gyát, mely által látogatószám-növekedés érhetõ el.

Önállóan nem, csak a fenti témakörökben megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódóan támogatható:
– A projekthez közvetlenül kapcsolódó marketingeszközök, online tartalmak fejlesztése.
– A minõségi turisztikai szolgáltatások nyújtásához szükséges megfelelõ szakképzettségû és nyelvismerettel rendelke-

zõ munkaerõ biztosítása, ennek keretében szakmai nyelvi képzések szervezése, szakmai továbbképzések lebonyolítása.

Projekt területi korlátozása
A pályázat megvalósulásának helye kizárólag a Balaton Kiemelt Üdülõkörzet területe lehet. Jogszabályi lehatárolás: a

Balaton Kiemelt Üdülõkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési szabályzat meg-
állapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény 2. számú melléklete.

A komplex turisztikai termékcsomagok kialakításakor, amennyiben a területi komplexitás igényli, lehetõség van a
BKÜ-n kívül esõ települések támogatására is, azonban költségvetésük az összköltségvetés 10%-át nem haladhatja meg.

A kifejezetten kerékpáros turizmus fejlesztési projektek esetében a kerékpárút-építés csak az Országos Területrende-
zési Tervben vagy annak felülvizsgálata során javasolt nyomvonalba illeszkedõ kerékpárutak fejlesztése támogatható.

Pénzügyi feltételek

Támogatás formája és jogcíme
A támogatás formája vissza nem térítendõ támogatás.
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Támogatás mértéke
A támogatás maximális mértéke maximum az összes elszámolható költség 30–85%-a. Az egyes témakörökhöz tartozó

maximális támogatási mértéket az alábbi táblázat tartalmazza.
A 85/2004. (IV. 19.) számú az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami tá-

mogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrõl szóló Korm. rendelet alapján a megvalósítandó
projektek attól függõen, hogy melyik statisztikai régió területén valósulnak meg, eltérõ támogatási arányban részesülhet-
nek. Az egyes régiókra vonatkozó támogatásai arányokat az alábbi táblázatban jelöltük:

Terméktípus
Támogatásintenzitás

Dél-Dunántúl Közép-Dunántúl Nyugat-Dunántúl

Vízi turizmus – strandfejlesztés 50% 40%,
KKV esetén 45%

30%

Vízi turizmus – vitorláskikötõ-fejlesztés 50% 40%,
KKV esetén 45%

30%

Termál- és gyógyvízhez kötõdõ fejl. 50% 40%,
KKV esetén 45%

30%

Kerékpáros turizmus 70% 70% 70%

Ökoturizmus 85% 85% 85%

Kulturális turizmus

Kastélyok, várak, egyházi létesítmények, mûemlékek 80% 85% 85%

Múzeumok, régészeti lelõhelyek 80% 80% 85%

Rendezvények megvalósítása 50% 50% 50%

Innovatív termékek/tematikus parkok 50% 40%,
KKV esetén 45%

30%

Kisvasutak 70% 70% 70%

KKV: kis- és középvállalkozások

A „D1. Támogatás formája és jogcíme” pont „I. Állami támogatásnak minõsülõ támogatások” címû alpontjának 3. része
szerinti kulturális célú tevékenységekhez, valamint a „II. Állami támogatásnak nem minõsülõ támogatások” címû alpontjá-
ban felsorolt tevékenységekhez igényelt támogatás maximális mértéke a központi költségvetési szerv kedvezményezettek
és a kizárólag központi költségvetési szerv tagokból álló konzorciumok által megvalósítandó projektek esetén 90%.

Központi költségvetési szervnek az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-ának (1) bekezdése alap-
ján az Országgyûlés, a Kormány, valamint a fejezet felügyeletét ellátó szerv által alapított költségvetési szerv minõsül.

Azon projekt esetében, amelyben többféle, eltérõ intenzitással támogatott tevékenység kerül megvalósításra, a projekt
összes elszámolható költségeire vetített végleges támogatási intenzitás az egyes tevékenységek projekten belüli aránya
alapján kerül meghatározásra.

A regionális beruházásokra vonatkozóan a támogatási intenzitás elméleti felsõ határát a 85/2004. (IV. 19.) Korm. ren-
delet 30. §-ában meghatározott támogatási intenzitások jelentik.

Egy projekthez igénybe vett összes támogatás – függetlenül attól, hogy annak finanszírozása közösségi, országos, re-
gionális vagy helyi forrásból történik, tehát beleértve az 1998/2006/EK rendelet alapján nyújtott csekély összegû támo-
gatásokat is – támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó közösségi szabályban – regionális beruházás ese-
tén a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 30. §-ában – vagy az Európai Bizottság határozatában meghatározott támogatási
intenzitást.

Az elszámolható költségek mértékének, és az az alapján nyújtható támogatás összegének megállapítására az Európai Bi-
zottság 4. számú munkadokumentuma vonatkozó útmutatásai alapján készített, a jelen pályázati útmutató mellékletét képe-
zõ „Útmutató megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez” címû dokumentum 7. Pénzügyi elemzés pontja ad módszertani
útmutatást. (lásd V. számú melléklet)
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Támogatás összege

A jelen pályázat keretében elnyerhetõ támogatás mértéke (millió Ft):

Terméktípus
Dél-Dunántúl Közép-Dunántúl Nyugat-Dunántúl

Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum

Vízi turizmus – strandfejlesztés 20 100 20 100 20 100

Vízi turizmus – vitorláskikötõ-
fejlesztés

20 100 20 100 20 100

Termál- és gyógyvízhez kötõdõ fejl. 20 400 20 400 20 160

Kerékpáros turizmus 20 400 20 400 20 160

Ökoturizmus 20 400 20 400 20 160

Kulturális turizmus

Kastélyok, várak, egyházi
létesítmények, mûemlékek

20 300 20 300 20 160

Múzeumok, régészeti lelõhelyek 20 300 20 300 20 160

Rendezvények megvalósítása 20 50 20 50 20 50

Rendezvényhelyszínek fejlesztése 20 100 20 100 20 100

Innovatív terméke/tematikus parkok 20 800 20 800 20 160

Kisvasutak 20 300 20 300 20 160

Kiválasztási kritériumok
A pályázatok kiválasztása a pályázati dokumentáció részét képezõ pályázati útmutatóban közzétett jogosultsági, teljes-

ségi és szakmai értékelési szempontok alapján történik.

Adminisztratív információk

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázatot 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat), valamint további 1 elektronikus példányban (kizárólag CD/DVD

lemezen), zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével a következõ címre
kell beküldeni:

Dél-dunántúli Régió területén megvalósuló pályázatok esetén:

Dél-dunántúli Operatív Program
Kódszám: (megnevezés)-OP-2007-(megnevezés)

Közremûködõ szervezet:
Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.

7621 Pécs, Mária u. 3.

A pályázatok személyes leadására is lehetõséget biztosítunk az Ügynökség alábbi irodáin munkanapokon hétfõtõl
csütörtökig 8–16.30 között, pénteken 8–14 óráig

Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség pécsi iroda: 7621 Pécs, Mária u. 3.
Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség kaposvári iroda: 7400 Kaposvár, Szántó u. 5.
Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség szekszárdi iroda: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11–13.
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Közép-dunántúli Régió területén megvalósuló pályázatok esetén:

Közép-dunántúli Operatív Program
Kódszám: (megnevezés)-OP-2007-(megnevezés)

Közremûködõ szervezet:
Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.

8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.

Nyugat-dunántúli Régió területén megvalósuló pályázatok esetén:

Nyugat-dunántúli Operatív Program
Kódszám: (megnevezés)-OP-2007-(megnevezés)

Közremûködõ szervezet:
Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.

9400 Sopron, Csatkai utca 6.
9700 Szombathely, Kõszegi utca 23.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatok személyes benyújtására is lehetõség nyílik a Nyugat-dunántúli Regionális
Fejlesztési Ügynökség fenti irodáiban hétfõtõl csütörtökig 8–16 óráig, pénteken 8–14 óráig.

Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon a „…………-OP-2007-…… Szombathely/Sop-
ron” címzést kell feltüntetni.

Kérjük, hogy a CD/DVD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati felhívás kódszámát (megneve-
zés-OP-2007-megnevezés), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenõrizze a kitöltött adatokat, illetve gyõzõdjön meg a ki-
töltés sikerességérõl, az adathordozó épségérõl!

A nyomtatott és elektronikus formában (kizárólag CD/DVD lemezen) benyújtott projekt adatlapban és a mellékletben
található eltérés esetén a nyomtatott és cégszerûen aláírt példány tekintendõ hitelesnek, azzal, hogy a nyomtatott és az
elektronikus formájú projekt adatlap és a melléklet megegyezõségérõl a pályázó köteles gondoskodni.

A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban információkat az NFÜ honlapján www.nfu.hu talál, felvilágosí-
tást pedig a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség telefonos ügyfélszolgálata nyújt.

Az NFÜ telefonos ügyfélszolgálatának kék száma: 06 (40) 638-638.

A pályázatok benyújtása 2007. november 26-tól 2008. február 1-jéig lehetséges. Postai feladás esetén a feladás dátu-
mát (postai bélyegzõ) kell figyelembe venni. A pályázatok benyújtása és elbírálása szakaszos.

Az elsõ fordulóban kiválasztott pályázatok esetében megindulhat a projektfejlesztési szakasz, melynek hossza projek-
tenként változó, de legfeljebb 1 év. Ebben az idõszakban kell biztosítani a megfelelõ kidolgozottsági szintû és minõségû
projektdokumentációt. A második forduló folyamatos beadási határidejû, azt a rendelkezésre álló idõkereten belül a pro-
jektdokumentumok összeállításának idõigénye határozza meg. A második fordulóban kizárólag az elsõ fordulóban kivá-
lasztott projektek vehetnek részt.

A pályázatok elbírálása az adott szakaszban, az elõzetesen meghatározott értékelési szempontok alapján, a rendelkezésre
álló keret erejéig történik. A rendelkezésre álló források függvényében egy újabb szakasz kerül meghirdetésre.

A II. fordulóra vonatkozó határidõk:
A II. fordulóra az elsõ fordulón és a projektfejlesztési tanácsadáson túljutott pályázatok számára lehetséges. A pályá-

zatok benyújtása folyamatos, de legkésõbb az elsõ fordulóban meghozott döntést követõ 1 éven belül lehetséges.

A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok a www.nfu.hu honlapon keresztül tölthetõk le. További fel-
világosítás a www.nfu.hu honlapon, illetve a 06 (40) 638-638-as telefonszámon kapható.

A Pályázati felhívás elválaszthatatlan része a Pályázati útmutató és a Projekt adatlap, ezek együtt tartalmazzák a pá-
lyázáshoz szükséges összes feltételt.
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ORTT-KÖZLEMÉNYEK, SZABÁLYZATOK

Lang Péter közmûsor-szolgáltató
mûsor-szolgáltatási szabályzata

Az Országos Rádió és Televízió Testület
közleménye

Az Országos Rádió és Televízió Testület tájékoztatja az
érdekelteket, hogy a 1590/2007. (VII. 4.) számú határoza-
tával közmûsor-szolgáltatóvá nyilvánította Lang Péter
(6320 Solt, Törley Bálint út 10. I/4.) mûsorszolgáltatót,
akinek mûsor-szolgáltatási szabályzatát alább közöljük.

Lang Péter mûsor-szolgáltatási szabályzata
a Solt Helyi TV

és a Szabadszállás Helyi TV mûsorszolgáltatásra

1. Alapelvek

Lang Péter egyéni vállalkozó (székhelye: 6320 Solt,
Törley Bálint utca 10. I./4. vállalkozói igazolvány szám:
ES-125708 a továbbiakban: SoltTV mûsorszolgáltató
vagy mûsorszolgáltató) az Országos Rádió és Televízió
Testülethez történt bejelentés alapján 2003. március 1-je
óta végez televíziós mûsorszolgáltatást.

1.2. A SoltTV mûsorszolgáltató mûsor-szolgáltatói te-
vékenységét a Rádiózásról és a Televíziózásról szóló
1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rttv., vagy törvény),
alapján 2007. július 1. napjától közmûsor-szolgáltatóként
folytatja. A SoltTV mûsorszolgáltató a közmûsor-szolgál-
tatás törvényes és szakmai feltételeinek érvényre juttatásá-
ról a jelen szabályzatban rendelkezik.

1.3. Jelen szabályzat kötelezõ tartalommal bír a SoltTV
mûsorszolgáltató a minden munkavégzésre (tartalomszol-
gáltató tevékenységre) irányuló, bármely a SoltTV-vel
jogviszonyban álló alkalmazottjára (valamilyen formában
foglalkoztatottjára) nézve. A szabályzat a foglalkoztatási
jogviszony – így különösen – a mûsor-szolgáltatói jogvi-
szony, a Polgári Törvénykönyv alapján kialakított megbí-
zási, vállalkozási jogviszony – létesítése céljából megkö-
tött bármely szerzõdés része.

A SoltTV mûsorszolgáltató dokumentumfilmes jellegû
mûsorszámaival a valóságot igyekszik láttatni kommentár
nélkül a helyi és országos politikától függetlenül. Fõ szlo-
genünk: „A nézõközönségért vagyunk hitelesen!”

2. Általános szabályok
2.1. Jelen szabályzat az Rttv. 2. § (Értelmezõ rendelke-

zések) alatt felsorolt fogalmi meghatározásait használja.

2.2. A SoltTV mint mûsorszolgáltató mûsorideje (kép-
újsággal együtt) naponta 24 óra, amely többnyire közszol-
gálati mûsorszámokból áll. A közszolgálati mûsorszámok
– így különösen a helyi kötõdésû hírek, kulturális esemé-
nyek, közérdekû információk – a napi mûsoridõnek több
mint 60%-át teszik ki. A SoltTV mint mûsorszolgáltató
legalább 15 órában szolgáltat saját készítésû közszolgálati
mûsorszámokat hetente, melyek aktuálisak még az adásba
kerülésükkor is.

A képújságban országos hírek, idõjárás és útinformáció
közléseket teszünk közzé. A törvény által elõírt nemzet-
biztonsági, rendõrségi, katasztrófavédelmi és polgárvé-
delmi feladatainak is eleget tesz a SoltTV, mint mûsorszol-
gáltató.

2.3. A reklám tényállásaiért – a tudatos félrevezetés ki-
vételével – a SoltTV mint mûsorszolgáltató felelõsséggel
nem tartozik, habár mindent megtesz ennek elkerüléséért.
(Már eddigi gyakorlatunk során és az Rttv. § alapján min-
den információt hiteles forrásból ellenõrzünk több soron.)
Lelkiismereti, illetve világnézeti meggyõzõdést mûsoride-
jében sem adásidejében nem terjeszt. Adásba teszi doku-
mentumfilmes mûfajban a városi ünnepi rendezvényeket,
vallási és egyházi szertartásokat, sporteseményeket, vala-
mint óvodai és iskolai kulturális mûsorokat. A város ta-
goltságából adódóan a SoltTV mint mûsorszolgáltató le-
hetõségei szerint igyekszik mindenhol megjelenni és fel-
vételt készíteni. A nemzeti ünnepek, vallási és egyházi
szertartások mûsorra tûzésekor az adásszerkesztés szabá-
lyai szerint reklámot nem közvetítünk közvetlenül elõtte
és utána sem.

A SoltTV mint mûsorszolgáltató híreket közlõ és idõ-
szerû politikai tájékoztató mûsorában rendszeresen sze-
replõ belsõ és külsõ munkatársai sem képben sem hangban
nem jelenhetnek meg reklámban és politikai hirdetésben.

2.4. A SoltTV mint mûsorszolgáltató választási idõ-
szakban az országgyûlési képviselõk, illetõleg a városi,
megyei képviselõk, polgármesterek választásáról, továbbá
a kisebbségi önkormányzatok választásáról szóló kor-
mányrendeletek és törvények szabályai szerint jár el a rek-
lám tevékenységében. Választási idõszakon kívül politikai
hirdetést csak a már elrendelt népszavazással kapcsolatban
közöl.

2.5. A reklám a közérdekû közlemény a jótékonysági
felhívás és politikai hirdetés közzétételének megrendelõje,
továbbá az aki, akinek ezekhez érdeke fûzõdik, a SoltTV
mint mûsorszolgáltató felelõsségét, vagy szabadságát
érintõ módon nem befolyásolhatja a mûsor tartalmát, vagy
– az idõpont kivételével – mûsorszám idõbeli elhelyezését.
A SoltTV a közérdekû közlemény, a jótékonysági felhívás
és politikai hirdetés tartalmáért felelõsséggel nem tartozik.

2.6. A SoltTV mint mûsorszolgáltató nem tesz közzé
dohányáru, lõszer, alkoholtartalmú italt népszerûsítõ és is-
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mertetõ, kizárólag orvosi rendelvényre vásárolható gyógy-
szert ismertetõ reklámot. A törvényi elõírásokat ebben a
témakörben is maximálisan betartja és a kiskorúak védel-
me érdekében ezt megteszi. A SoltTV mint mûsorszolgál-
tatót nem támogathatja a fõ tevékenysége szerint dohány-
áru, illetõleg alkoholtartalmú ital elõállítóját vagy forgal-
mazóját.

2.7. A reklám nem célozhat meg közvetlen formában
kiskorúakat, hogy szüleiket vagy más felnõtteket játékok,
vagy más áru és szolgáltatás vásárlására ösztönözze. A
reklám tényleges természetét figyelembe véve nem lehet
félrevezetõ. A reklám nem mutathat gyermekeket erõsza-
kos helyzetben és nem buzdíthat erõszakra.

2.8. A mûsorszám támogatóját a közzétételt közvetlenül
megelõzõen vagy azt követõen meg kell nevezni. A támo-
gató vagy az általa meghatározott harmadik személy a tá-
mogatott mûsorszámban nem hívhat fel és nem befolyásol-
hat üzleti tevékenységének igénybevételére, illetõleg az
attól való tartózkodásra. A támogató a mûsorszolgáltató
felelõsségét, szabadságát érintõ módon nem befolyásol-
hatja. A támogató a mûsor vagy a támogatott mûsorszám
tartalmát vagy mûsorbeli elhelyezését – az idõpont kivéte-
lével – olyan mûsorszámot, amelyben a mûsorszám támo-
gatójának védjegye, megkülönböztetõ jele vagy jelszava
megjelenik, nem kényszerítheti a támogatás visszavonásá-
val. A politikai hírmûsorszám nem támogatható. Nem tá-
mogathat mûsorszámot párt, politikai mozgalom, valamint
az a vállalkozás amely – fõ tevékenysége szerint – a
SoltTV szabályzata szerint nem reklámozható terméket ál-
lít elõ, nagykereskedelmi forgalomban értékesít, illetve
ilyen termékekkel kapcsolatos szolgáltatást nyújt. A tila-
lom nem vonatkozik a gyógyszerekre és a gyógyászati el-
járás tekintetében érintett vállalkozás neve és védjegye
közlésére kötött támogatásra. A támogató megnevezésé-
ben (feltüntetett nevében) a logó és jelszava nem szere-
pelhet.

2.9. A SoltTV különösen köteles a nemzet, a nemzeti, az
etnikai, nyelvi és más kisebbségek méltóságát és alapvetõ
érdekeit tiszteletben tartani, nem sértheti más nemzetek
méltóságát. A SoltTV rendszeresen, átfogóan, elfogulatla-
nul, hitelesen és pontosan tájékoztat a közérdekû helyi ese-
ményekrõl, a vételkörzetben élõk életét jelentõsen befo-
lyásoló eseményekrõl, vitatott kérdésekrõl. Az esemé-
nyekrõl alkotott jellemzõ véleményekrõl az eltérõ vélemé-
nyeket is beleértve. Ezen feladatok ellátása során gondos-
kodik az Rttv. 137. §-ban nem említett közérdekû közle-
mények nyilvánosságra hozataláról is. A SoltTV vállalja a
mûsorszámok és a nézetek sokszínûségének közlését és a
kisebbségi álláspontoknak a megjelenítését. Igyekszik a
mûsorszámok változatosságával megcélozni és gondos-
kodni a nézõk széles körét színvonalas dokumentumfilmes
mûsorszerkezettel. A SoltTV különös figyelmet fordít az
egyetemes és a nemzeti kulturális örökségek ápolására.
Elõtérbe helyezi a kiskorúak testi, lelki és erkölcsi fejlõdé-
sét és érdeklõdését szolgáló, ismereteit gazdagító mûsor-
számokat. Lehetõséget ad a vallási és egyházi, továbbá a

nemzeti és más kisebbségi kultúrák érdekeinek megjelení-
tésére, az életkoruk, szellemi és lelki állapotuk és hovatar-
tozásuk következtében súlyosan hátrányos helyzetû cso-
portok számára fontos információk elérhetõvé tételére.
Különös tekintettel leszünk a gyermeki jogokat ismertetõ,
a gyermekek védelmét szolgáló, az igénybe vehetõ szol-
gáltatásokról tájékoztatást adó mûsorok bemutatása. Lehe-
tõségeinkhez mérten bemutatjuk a térség különbözõ terü-
leteinek társadalmi, gazdasági, kulturális életét megje-
lenítõ eseményeket, lehetõségeink szerint teljes terjede-
lemben.

2.10. A reklám idõtartama a törvényben külön a közmû-
sor-szolgáltatóra vonatkozóan megjelenõ szabály, hogy
közmûsor-szolgáltatónál a reklám idõtartama egyetlen
– bármiként számított – mûsorórában sem haladhatja meg
a hat percet. A napi mûsoridõ átlagában számított óránként
a reklám idõtartama nem haladhatja meg az öt percet.
A reklám idõtartamába a reklámtartalmú képernyõszöveg
– kivéve a mûsoridõn kívüli képernyõszöveget – megjele-
nítése is beleszámít. A közmûsor-szolgáltatásban reklám
csak mûsorszámok – összetett mûsorszámokban az egyes
mûsorszámok – között tehetõ közzé. A sport- és más olyan
közvetítésekben, amelyekben természetes szünetek van-
nak, a reklám a részek között és a szünetekben közzétehe-
tõ. Dohány és alkoholtartalmú ital nem reklámozható.
A közmûsor-szolgáltató mûsorszámait nem támogathatja
fõ tevékenysége szerint dohány és alkoholtartalmú ital elõ-
állítója és forgalmazója.

2.11. Csak a következõ mûsorszámok támogathatók:
vallási és egyházi jellegû mûsorszámok, mûvészeti és kul-
turális eseményeket bemutató, közvetítõ mûsorszámok, a
nemzeti és az etnikai kisebbségi anyanyelvû, illetve a
nemzeti és etnikai kisebbségek életét, kultúráját bemutató
mûsorszámok, az életkoruk, testi, szellemi vagy lelki álla-
potuk, társadalmi helyzetük következtében súlyosan hátrá-
nyos helyzetben lévõ csoportok számára készített mûsor-
számok.

2.12. A rendszeresen szereplõ belsõ és külsõ munkatár-
sak – a munkavégzésükre irányuló jogviszonyuktól füg-
getlenül – sem képben sem hangban nem jelenhetnek meg
a mûsorszolgáltatónál reklámban, illetve politikai hirde-
tésben. Az erõszak öncélú alkalmazását követendõ maga-
tartási mintaként bemutató, illetõleg a szexualitást ön-
célúan ábrázoló mûsorszámot tilos közzétenni.

3. A pártoktól és a politikai mozgalmaktól való függet-
lenség

3.1. A SoltTV ezen szabályzat szerint közmûsor-szol-
gáltatói tevékenységét politikai pártoktól és mozgalmaktól
függetlenül folytatja, a Magyar Köztársaság Alkotmányá-
ban foglalt, a véleménynyilvánítás és a sajtószabadságra
vonatkozó szabályzók alapján.

3.2. A pártok és politikai mozgalmak tevékenységérõl
és elveirõl a mûsorszolgáltató folyamatosan tájékoztatást
ad, amely objektív, tárgyszerû, kiegyensúlyozott arányú és
pártatlan mûsorszámnak kell lennie. Nem befolyásolhatja
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direkt módon a televíziónézõ véleményét közvetlen mó-
don. Ettõl függetlenül az eltérõ álláspontokat meg kell vi-
lágítani és lehetõséget kell adni arra, hogy a nézõ a véle-
ményeket összehasonlíthassa.

3.3. A politikai pártok és mozgalmak sem közvetve,
sem közvetlenül nem befolyásolhatják sem maguk, sem
más hasonló szervezetek megjelenítésének körülményeit.
A mûsorszolgáltató nem készít olyan mûsorszámot, amely
egyetlen politikai párt vagy szervezet nézeteit népszerûsí-
ti, továbbá nem toborozhat párt vagy mozgalom rendezvé-
nyein való részvételre.

3.4. A mûsorszolgáltató politikai hirdetést csak az or-
szággyûlési és az önkormányzati választások, továbbá az
elrendelt népszavazások idején tehet meg. Természetesen
a kampánycsend betartása mellett. A politikai hirdetések
közzétételeinek szabályaira nézve a mûsorszolgáltatót
csak a jogszabályi elõírások kötelezik.

3.5. A mûsorszolgáltató az általa megválasztott formá-
ban szerepelteti a helyi politikai közélet érdeklõdésére szá-
mot tartó személyiségeit, azonban ebben az esetben sem
válhat a mûsorfolyam egyetlen politikai vagy eszmei né-
zetrendszer kifejezésévé.

3.6. A mûsorszolgáltató a politikai és mozgalmak által
nyilvánosságra hozott dokumentumokat szerkesztett for-
mában teszi közzé. Politikai pártok és mozgalmak, ország-
gyûlési és önkormányzati képviselõk, polgármesterek és
alpolgármesterek kommentárt, magyarázatot és jegyzete-
ket a mûsorszolgáltató mûsoraihoz nem fûzhetnek.

3.7. Politikai pártok és mozgalmak, országgyûlési és
önkormányzati képviselõk, polgármesterek és alpolgár-
mesterek bármely megnyilvánulása esetén a mûsorszol-
gáltató közli a megszólaló személy tisztségét és pártállá-
sát, illetve az általa képviselt mozgalom megnevezését.
Mellõzni csak akkor lehet, ha a megszólaló személy politi-
kai tevékenységétõl függetlenül teljes mértékben, függet-
len minõségben szólal meg. A mûsorszolgáltató azonban
még ebben az esetben is ragaszkodjon a tisztség, a pártál-
lás, illetve a mozgalom megnevezéséhez.

3.8. A mûsorszolgáltatón sem politikai párttól és moz-
galomtól, sem központi vagy helyi államhatalmi vagy ál-
lamigazgatási szervtõl, sem azok tisztségviselõitõl közvet-
len vagy közvetett utasítást nem fogadhat el, amely a mû-
sorszolgáltatás vagy a mûsorszámok tartalmára, idejére,
mûsorkörnyezetre, idõtartamára, továbbá a szerkesztésre
kihatással van.

4. A hírek, idõszerû politikai mûsorok bemutatására vo-
natkozó elvek

4.1. A SoltTV közmûsor szolgáltató feladata, hogy hite-
lesen, pontosan tárgyilagosan, idõszerûen és kiegyensú-
lyozottan dokumentumfilmes jelleggel tájékoztasson az
országban történõ eseményekrõl, közvetítse a nemzeti és
egyetemes kultúra és tudomány értékeit és eredményeit.
Biztosítson esélyegyenlõséget a társadalom tagjainak
megnyilvánulásaira és szolgálja a társadalom rétegeinek
speciális igényeit és érdeklõdését.

4.2. A mûsorszolgáltató köteles gondoskodni arról,
hogy a közvéleményt foglalkoztató, a közérdekre számot
tartó, vagy a vitatott kérdésekben minden lényeges, a helyi
közélet szempontjából befolyásoló vélemény megismer-
hetõ legyen.

4.3. A hírekben, illetve a politikai mûsorokban a véle-
mények kinyilvánításának jogát csak a mûsor idõtartama
korlátozhatja, de még így is az arányossági szempontok
alapjait figyelembe kell venni.

4.4. A mûsorszolgáltató köteles arra, hogy a nézõi véle-
mények kialakításához szükséges minden lényeges infor-
mációt és véleményt megjelenítsen.

4.5. A mûsorszolgáltató törekszik arra, hogy a hírekben,
illetve a politikai mûsorokban a helyi közéletet meghatáro-
zó társadalmi csoportok véleményei is helyet kapjanak.

4.6. A mûsor közzétételének nem akadálya, ha valamely
álláspont képviseletére, objektív okból nincs lehetõség.
Ebben az esetben az akadály okáról a mûsorszolgáltató a
nézõket tájékoztatni köteles.

4.7. A hír-, illetve politikai mûsorokban megjelenõ in-
formációk forrását a mûsorszolgáltató ellenõrzi, és ahol
szükséges megjelöli eredetét. Ha több információ ellenté-
tes tartalommal áll rendelkezésre, azok közül legalább két,
egymástól független hírforrásból származó információt
kell közzétenni, amely érzékelteti a nézõvel az ellentmon-
dást, amelyet feliratozással vagy audiovizuális megjelení-
téssel meg kell erõsíteni. Így tudatosodik a televíziónézõ-
ben a hír kétessége.

4.8. A különbözõ vélemények megszólaltatásakor a mû-
sorszolgáltató a véleménynyilvánításhoz fûzõdõ alkotmá-
nyos jog elvei szerint lehetõséget ad arra, hogy a megszó-
laló az álláspontját ismertesse. Ez azonban nem járhat a
személyiséghez fûzõdõ jogok sérelmével, megfogalmazá-
sában pedig nem lehet durva, illetve alkalmas arra, hogy
más becsületét vagy jó hírnevét sértse. Ha ez a megnyilvá-
nulás – különösen élõ mûsorban – mégis elõfordulna a mû-
sorszerkesztõnek haladéktalanul közölnie kell, hogy ez a
megszólaló nem pedig a mûsorszolgáltató véleménye, ál-
láspontja az ami elhangzott.

4.9. Hír és politikai mûsorokban a mûsorvezetõ saját po-
litikai kötõdését nem jelenítheti meg, saját véleményt az
elhangzott álláspontok mellett vagy ellen nem fejtheti ki.

4.10. Bármely állásfoglalás vagy vélemény a szerkesz-
tés során nem változhat meg úgy, hogy az ellentmondás-
ban álljon a megkérdezett álláspontjával.

4.11. A hír vagy politikai mûsorban tartalmi vagy tárgyi
tévedés hangzott el, azt a lehetõ leghamarabb korrigálni
kell úgy, hogy a nézõ figyelmének erre egyértelmû felhí-
vása is megtörténjen.

4.12. Politikai mûsorban a mûsorvezetõnek törekednie
kell arra, hogy a résztvevõk egymás emberi méltóságát
tiszteletben tartásával fejezzék ki véleményüket, állás-
pontjukat.

4.13. Helyreigazítást, illetve kifogást lehet közzé tenni
az érintett felek kérelmére. Kötelezõ a közzététel akkor, ha
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ez jogerõs bírói ítélet, vagy az ORTT határozata elõírja
ezt.

4.14. A mûsorszolgáltató politikai tájékoztató és hír-
szolgáltató mûsorszámaiban mûsorvezetõként, hírolvasó-
ként, tudósítóként rendszeresen közremûködõ munkatár-
sak – a munkavégzésükre irányuló jogviszonyuktól füg-
getlenül – mûsorszolgáltatónál politikai hírhez véleményt,
értékelõ magyarázatot – kivéve a hírmagyarázatot – nem
fûzhet.

5. Az anyanyelvi kultúra ápolásának követelményei
5.1. A SoltTV Szabályzat elõírásainak alkalmazása so-

rán a mûsorszolgáltató köteles a magyar nyelv helyes és
pontos használatát elõirányozni, kerülni az anyanyelvet
rontó szófordulatokat és kifejezéseket. A magyarul is kife-
jezhetõ idegen szavak indokolatlan és gyakori használatát
kerülni kell. Idegen szavak és kifejezések használatakor a
mûsorszolgáltató az adott nyelv fonetikai és kiejtési szabá-
lyait figyelembe kell hogy vegye, kivéve, ha a használt név
vagy kifejezés magyaros kiejtéssel került a köztudatba.

5.2. A mûsorvezetõnek ügyelni kell arra, hogy a meg-
szólalókat – személyük sérelme nélkül – a magyar nyelv
helyes használatára ösztönözze.

5.3. A mûsorszolgáltató köteles kerülni a durva, trágár,
illetve a személyre sértõ kifejezéseket.

6. A nemzeti és etnikai kisebbségek bemutatásának kö-
vetelményei

6.1. A mûsorszolgáltató – az erre hivatott mûsorokon kí-
vül is – e szabályzat elvárásainak megfelelõen sokoldalúan
és tárgyilagosan mutatja be a nemzeti és etnikai kisebbsé-
gek életét, kultúráját és hagyományait. Ennek során a szol-
gáltató nem ad helyt a nemzeti és etnikai kisebbségekre
vonatkozó negatív beidegzõdéseknek.

6.2. A nemzeti és etnikai kisebbségekhez tartozó szemé-
lyeket a társadalmi élet különbözõ megnyilvánulásaiban
kell bemutatni, és tartózkodni kell az egyoldalú megjelení-
téstõl.

6.3. A nemzeti és etnikai kisebbségek bemutatásakor fi-
gyelmet kell szentelni arra, hogy a hagyományaik, kultúrá-
juk és mûvészetük megfelelõ súllyal tért nyerjen.

6.4. A nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó személy-
nek akkor is joga van saját nyelvén megnyilvánulni, ha a
magyar nyelvet egyébként érti és beszéli. Ebben az eset-
ben a mûsorszolgáltató feladata a tolmácsolás vagy felira-
tozás biztosítása a magyar anyanyelvû nézõk számára.

7. A kulturális, tudományos, világnézet és vallási témák
bemutatása

7.1. A mûsorszolgáltató kulturális mûsoraiban törekszik
arra, hogy dokumentumfilmes jelleggel (egészében) be-
mutassa a nemzeti és egyetemes mûvészet értékeit, vala-
mennyi nézõi réteg érdeklõdésének figyelembevételével.

7.2. A mûsorszolgáltató mûsoraiban népszerûsíti a mû-
vészeti alkotásokat és elõsegíti azok befogadását. A mû-
sorszolgáltató a kulturális értékek terjesztését elõtérbe he-

lyezi, amit úgy végez, hogy megkülönböztetést vagy kizá-
rólagosságot nem alkalmazva a nézõt a kulturális fontossá-
gát elismerje és segítse.

7.3. A mûsorszolgáltató rendszeresen beszámol a tudo-
mányos eredményeirõl. Tudományos kérdésekben biztosí-
tani kell az eltérõ vélemények megjelenítését. Új tudomá-
nyos eredmények ismertetése a nézõben nem kelthet meg-
alapozatlan várakozást. Általánosan még el nem fogadott
tudományos eredmények közlésekor az ellentétes vélemé-
nyek ismertetése sem kerülhetõ el. A nézõ figyelmét egy-
értelmûen fel kell hívni az eredmény bizonytalanságára.

7.4. A tudományos eredmények közlésekor törekedni
kell a közérthetõségre. Amennyiben szükséges, tudomá-
nyos kérdésekben igénybe kell venni szakértõ személyek
vagy szervezetek segítségét.

7.5. Nem szolgáltatható olyan tudományos mûsor,
melynek célja a nézõ egészségi állapotának közvetlen be-
folyásolása, illetve erre a célra ajánl különbözõ módszere-
ket, eszközöket.

7.6. A mûsorszolgáltató felelõs azért, hogy világnézeti,
vallási meggyõzõdést sértõ nézetek ne hangozzanak el a
mûsorban. A világnézeti, vallási mûsorszám nem szolgál-
hat mûsor-politikai nézetek népszerûsítésére, illetve nem
irányulhat más világnézet vagy vallás ellen.

7.7. A mûsorszolgáltató köteles a világnézeti, vallási
nézeteket elfogulatlanul ábrázolni a világnézeti, vallási
kérdésekben. A mûsorszolgáltató mûsorában nem folytat-
ható világnézeti vagy vallási propaganda.

7.8. A mûsorszolgáltató egyformán biztosít lehetõséget
a történelmi egyházak hitéleti tevékenységének bemutatá-
sára. Ennek során az érintett történelmi egyház számára
konzultációs lehetõséget biztosít, illetve az adott mûsor-
szám szerkesztésébe részvételt tesz lehetõvé a mûsorszol-
gáltató. Az egyházi szertartások tartalmáért a mûsorszol-
gáltató nem tartozik felelõsséggel. A szertartások és a kü-
lönbözõ egyházi események közvetítésekor a mûsorkör-
nyezet kialakításánál figyelembe kell venni a hitélet mél-
tóságát és a vallásos ember érzelmeit.

7.9. Világnézeti vagy vallási tartalmú mûvészeti alkotás
bemutatásakor a világnézeti vagy vallásos tartalomra fel
kell hívni a nézõ figyelmét, különösen abban az esetben,
ha az alkotás megítélése vitatott.

8. A megkülönböztetett jelzéssel ellátott mûsorszámok
közzététele

8.1. A SoltTV a szabályzat alábbi meghatározásai sze-
rint a következõ mûsorszámokat látja el szöveges felveze-
téssel és jelzéssel:

– közérdekû közlemények, jótékonysági felhívások,
– kiskorúak számára nem ajánlott mûsorok,
– politikai és választási hirdetések,
– támogatott mûsorszámok,
– világnézeti vagy vallási mûsorok,
– reklámok,
– kommentár, hírmagyarázat.
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Közérdekû közlemény, jótékonysági felhívás közzété-
telekor mindig meg kell nevezni a közzétevõ szervezetet,
illetve a közlemény forrását. A jótékonysági felhívás nem
használható reklámozásra.

8.2. A reklámot a mûsortól elkülönítetten, azonosítható
módon szignállal kell közzé tenni, akkor is, ha reklámri-
port formájában hangzik el.

8.3. A nézõ figyelmét külön fel kell hívni minden olyan
mûsorszámra, amely hátrányosan befolyásolhatja a kisko-
rú fejlõdését. A törvényben e körbe utalt mûsorokon kívül
az ilyen mûsorszámok körét a mûsorszolgáltató maga ha-
tározza meg. A korlátozásokra utalni kell az újságokban,
mûsor-elõzetesben, mûsorajánlókban is.

8.4. A politikai és választási hirdetéseket a mûsortól el-
különítetten kell közzétenni, megjelölve a közzététel okát
(népszavazás, önkormányzati vagy országgyûlési képvise-
lõk választása).

8.5. Támogatott mûsorszám esetén a közzétételt meg-
elõzõen vagy azt követõen a mûsorszám támogatóját egy-
értelmûen meg kell nevezni. A megnevezés nem járhat
együtt a támogató reklámjával.

8.6. A vallási és világnézeti mûsorok esetében közvetle-
nül a mûsort megelõzõen és azt követõen a nézõt egyértel-
mûen tájékoztatni kell a mûsor jellegérõl. Egyházi ese-
mény vagy szertartás esetén az esemény közvetítésekor
meg kell nevezni a mûsor tartalmáért felelõs egyházat.

8.7. A politikai tájékoztató- és hírmûsorokban a szerzõ
megnevezésével, a hírektõl elkülönítve kell közzétenni a
hírekhez fûzött kommentárt, jegyzetet, magyarázatot.

9. A kiskorúakra vonatkozó szabályok
9.1. A mûsorszolgáltató nem szolgáltathat a kiskorú

szellemi és erkölcsi fejlõdésére súlyosan ártalmas mûsor-
számokat.

9.2. A mûsorszolgáltató igyekszik mûsoraival elõsegí-
teni a kiskorúak szellemi, erkölcsi, társadalmi fejlõdését, a
pozitív magatartásminták közvetítését, a világ megisme-
rését.

9.3. A mûsorszolgáltató védi a kiskorúak személyiségi
jogait és emberi méltóságát. A mûsorszolgáltató nem él
vissza a kiskorú tapasztalatlanságával, nem használja ki
azt, nem hozza a kiskorút nevetséges helyzetbe, nem teszi
ki sem fizikai sem lelki megpróbáltatásnak. A mûsorban
csak szülõje, törvényes képviselõje engedélyével szólal-
tatható meg kiskorú személy.

9.4. A kiskorúak számára készült mûsorokban durva,
szeméremsértõ kifejezés, káromkodás nem használható,
még megkülönböztetõ jelzéssel történõ helyettesítéssel
sem.

9.5. Nem szerepeltethetõ gyermekkorú személy szexuá-
lis helyzetben, vagy arra utaló körülmények között. A rek-
lámok közzétételekor a mûsorszolgáltató az alábbi szabá-
lyokat köteles megtartani:

– a reklámok nem beszélhetik rá a kiskorúakat hiszé-
kenységük és tapasztalatlanságuk kihasználásával egy

adott termék megvételére vagy szolgáltatás igénybevé-
telére;

– a reklámok nem biztathatják a kiskorúakat arra, hogy
szüleiket vagy másokat rábeszéljenek egy adott termék
megvásárlására vagy egy szolgáltatás igénybevételére, il-
letve nem tartalmazhatnak közvetlen vásárlási ajánlatot
számukra;

– a reklámok nem használhatják ki azt a tiszteletet, amit
a kiskorúak a szüleikkel, tanáraikkal, más személyekkel
kapcsolatban éreznek;

– a reklámok hanghatásokkal vagy egyéb módon nem
mutathatnak indokolatlanul kiskorúakat veszélyes hely-
zetben.

A reklámok nem kelthetik a kiskorúakban, fiatalokban
olyan érzést, hogy a reklámozott áru megvétele vagy a
szolgáltatás igénybevétele nélkül alacsonyabb rendûek
társaiknál. A reklám nem utalhat arra, hogy az áru megvá-
sárlása vagy a szolgáltatás igénybevétele minden család
költségvetése elbír.

10. Reklám, támogatás
10.1. A reklám nem élhet vissza a fogyasztó bizalmával,

nem használhatja ki tudatlanságát vagy tapasztalatlan-
ságát.

10.2. A reklám nem kelthet félelmet, nem mutathatja be
természetesnek az emberi és természeti környezet károsí-
tását, az állatok kínzását, az erõszakos magatartást.

10.3. A reklám nem igazolhat semmiféle hátrányos faji,
nembeli, vallási megkülönböztetést, ábrázolásmódja nem
sértheti az emberi méltóságot.

10.4. A reklám nem irányulhat nem kellõ mennyiségben
rendelkezésre álló árura, szolgáltatásra.

10.5. A reklám nem lehet túlzó, nem tévesztheti meg, il-
letve nem vezetheti félre a fogyasztót sem, közvetett sem
közvetlen módon, különös tekintettel:

– a termék vagy szolgáltatás legfontosabb tulajdonsá-
gaira,

– az áru értékére és a ténylegesen kifizetendõ teljes árra,
– a fizetés egyéb feltételeire,
– a szállításra, visszavételre, cserére, javításra karban-

tartásra,
– a garanciális feltételekre,
– a szerzõi jogokra és ipari tulajdonjogokra,
– a hivatalos minõsítésre,
– a jótékonysági célra fordítható hányadra.
10.6. A reklám nem élhet vissza tudományos és mûszaki

kutatási eredményekkel, nem tüntethet fel tudományosan
megalapozottnak olyan állításokat, amelyek nem azok. A
reklám nem kelthet olyan képzetet, hogy a terméket vagy
szolgáltatást orvos ajánlja.

10.7. A reklámban bemutatott összehasonlításoknak bi-
zonyítható tényeken kell alapulniuk, amelyek független
forrásból származnak.

10.8. A reklám nem ronthatja más termékek, cégek, sze-
mélyek hitelét, jó hírnevét, nem másolhatja le más reklá-
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mok részleteit, általános megjelenését oly módon, hogy az
a nézõ számára félrevezetõ legyen.

10.9. A reklám nem mutathat be olyan személyt, vagy
tulajdonát, aki erre elõzetesen nem adott engedélyt.

10.10. A reklám csak magyar nyelvû lehet, kivéve a rek-
lámdalt, szlogent, azonban a szlogent magyar nyelven is
közölni kell. A reklámban nem használhatók durva vagy a
közízlést sértõ szavak, kifejezések.

10.11. A nemzeti ünnepekrõl vagy egyházi események-
rõl készült mûsorszámokat megelõzõen vagy azt követõen
reklám nem közölhetõ.

A szabályzat céljainak megvalósulása érdekében a
SoltTV fõszerkesztõje meghatározhat egyéb olyan mûsor-
számokat és mûsoridõket, amelyekben reklám nem tehetõ
közzé.

10.12. Ha a közzététel után jut a mûsorszolgáltató tudo-
mására, hogy a reklámot nem lehetett volna közvetíteni,
köteles a reklám közvetítését haladéktalanul megszün-
tetni.

10.13. A mûsor támogatója nem befolyásolhatja a mû-
sorszám tartalmát, illetve elhelyezését. A támogatót a mû-
sorszám elõtt és után egyértelmûen meg kell nevezni.
A megnevezés nem járhat együtt reklámmal.

11. A közérdekû közlemények közzététele
11.1. A közérdekû közlemény forrását és hitelességét a

mûsorszolgáltató ellenõrzi.
11.2. A helyi önkormányzati feladatot ellátó szervezet

által közölni kívánt közérdekû közleményeket a mûsor-
szolgáltató ingyenesen teszi közzé. Méltánylást érdemlõ
ok esetén a természetes személy által közzétenni kívánt
közérdekû közlemény is ingyenes.

11.3. A mûsorszolgáltató térítés ellenében teszi közre a
közérdekû cél támogatására irányuló közérdekû közle-
ményt. Térítésmentes közérdekû közlemény csak írásban
fogadható el az arra illetékes személytõl.

11.4. A közérdekû közleményt haladéktalanul, az átvé-
teltõl számított elsõ mûsorszámot megelõzõen kell közzé-
tenni, amennyiben a közzététel elmaradása élet- és vagyon-
biztonságot veszélyeztetné, illetve károkozással járna.

12. A mûsorkészítõk önállósága, függetlensége, felelõs-
sége

12.1. A mûsorszolgáltatónál mûsorkészítõk tevékeny-
ségüket az arra vonatkozó jogszabályok és jelen szabály-
zat keretein belül függetlenül végzik. A mûsorkészítõt a
mûsorszolgáltató arra illetékes vezetõin kívül nem utasít-
hatják. A mûsorkészítõnek joga van arra, hogy a jogsza-
bályt sértõ vagy e szabályzattal ellentétes utasítás végre-
hajtását megtagadja. Az utasítás megtagadásának okairól,
körülményeirõl haladéktalanul a mûsorszolgáltató illeté-
kes vezetõje és a mûsorkészítõ által aláírt jegyzõkönyvet
kell felvenni. A felelõs szerkesztõ és a fõszerkesztõ mûsor-
készítõ mûsorértékelése nem minõsül a mûsorkészítõi füg-
getlenség megsértésének. Abban az esetben, ha a mûsorér-

tékelés a mûsorkészítõ számára sérelmes, joga van ezt írás-
ban rögzíteni.

12.2. A mûsorkészítõ nem kötelezhetõ meggyõzõdésé-
vel vagy lelkiismeretével ellentétes tartalmú mûsorszám
készítésére, vagy az abban való közremûködésre. Ebben
az esetben a mûsorkészítõnek joga van nevét a mûsor-
számról levétetni, ez azonban nem akadályozza meg a mû-
sor közzétételét. A mûsorkészítõt megilleti a jogszabályok
szerint a szellemi alkotáshoz fûzõdõ jog védelme. Ennek
szabályait a mûsorkészítõ foglalkoztatására irányuló szer-
zõdésben rögzíteni kell.

12.3. A mûsorkészítõt alkotmányos jogainak gyakorlá-
sában a mûsorszolgáltató nem akadályozhatja meg. A mû-
sorkészítõt tevékenysége során megilleti a sajtóról szóló
1986. évi II. törvényben foglalt védelem.

12.4. A mûsorkészítõ fontos információkat nem hallgat-
hat el vitás esetben, különösen akkor, ha az információ
személyiségi jogokat sértene vagy erkölcsi, vagy anyagi
kárt okozna, a mûsorkészítõ köteles konzultálni az illeté-
kes vezetõvel.

12.5. A mûsorkészítõ nem felelõs azokért a változtatá-
sokért, amelyeket tudta nélkül vagy tiltakozása ellenére
hajtottak végre mûsorán.

12.6. A mûsorkészítõ saját véleményét, meggyõzõdését
vagy elõítéleteit a mûsorban nem fejtheti ki, továbbá nem
kelthet ilyen benyomást, hogy az elhangzott álláspont a
mûsorszolgáltató véleménye.

12.7. A mûsorkészítõnek a mûsorban való személyes
közremûködése során kerülnie kell az indulatos megnyil-
vánulásokat, illetve azt, hogy más indulatos megnyilvánu-
lásokat elfogadjon. A mûsorkészítõnek tiszteletben kell
tartania a mûsorban részt vevõk álláspontját, illetve sze-
mélyes megjelenését. A mûsorvezetõ nem tehet megjegy-
zést a mûsorban résztvevõk társadalmi helyzetére, testi
adottságaira, nevére, családi állapotára, és nem használhat
olyan kifejezéseket, vagy teremthet olyan helyzetet,
amelyben a részt vevõk nevetségessé válnának, vagy
egyébként megalázó helyzetbe kerülnének.

12.8. A mûsorkészítõ közvetlenül részt vehet a mûsor-
készítés elveinek kialakításában, ehhez észrevételeket fûz-
het. Álláspontjuk kifejtésében a mûsorkészítõk egyenlõ
jogokat élveznek.

13. Összeférhetetlenségi és magatartási szabályok
13.1. A mûsorszolgáltató munkatársa minden, a mûsor-

szolgáltatóval bármely foglalkoztatási – így különösen:
munka-, a Polgári Törvénykönyv alapján kialakított meg-
bízási, vállalkozási jogviszonyban álló, a mûsorfolyam el-
készítésében alkotói felelõsséggel közremûködõ személy.

13.2. A munkatársak magatartásukkal, viselkedésükkel
és külsõ megjelenésükkel sem magánéletükben, sem mun-
kahelyükön kívüli társadalmi életükben nem veszélyeztet-
hetik a mûsorszolgáltató jó hírnevét. 13. oldal

13.3. A 13.1. pont szerinti munkatárs nem lehet politikai
párt vagy mozgalom vezetõ tisztségviselõje. A hírekben és
a politikai mûsorokban szereplõ 13.1. pont szerinti munka-
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társ politikai párt vagy mozgalom nevében közszereplést
nem vállalhat.

13.4. Ha a munkatárs egyesület, vagy nem politikai cél-
ra létrejött társadalmi szervezet vezetõségi tagja, illetve
alapítvány kuratóriumi tagja, gazdálkodó szervezet tulaj-
donosa vagy felügyelõbizottságának a tagja, ezen szerve-
zetekkel foglalkozó mûsort nem készíthet.

13.5. Amennyiben a mûsorkészítõ országgyûlési vagy
önkormányzati képviselõ-jelöltséget vállal, ennek bejelen-
tésétõl a választás napjáig (két forduló esetén a számára
döntést hozó napig) a mûsorkészítésben nem vehet részt.
Ha a mûsorkészítõt országgyûlési vagy önkormányzati
képviselõvé választják, mandátuma érvényessége idején
politikai, közéleti vonatkozású mûsor készítésében nem
vehet részt.

13.6. A mûsorkészítõ más mûsorszolgáltatónál tevé-
kenységet csak a mûsorszolgáltató vezetõjének írásos en-
gedélyével végezhet.

13.7. A mûsorszolgáltató vezetõi, illetve azok közeli
hozzátartozói nem lehetnek vezetõ tisztségviselõi, tulajdo-
nosai és felügyelõbizottsági tagjai azon gazdálkodó szer-
vezetnek, amelyekkel a mûsorszolgáltató gazdasági célra
irányuló szerzõdést köt.

13.8. A pénzügyi élet eseményeivel foglalkozó mûso-
rokban a mûsorkészítõ bennfentes információkat nem kö-
zölhet. A mûsorkészítõ csak a mûsorszolgáltató vezetõjé-
nek elõzetes engedélyével nyilatkozhat olyan pénzügyi
mûveletrõl, illetve értékpapírról, amelyben részt vett, illet-
ve amely a birtokában van.

13.9. Támogatott mûsorszám mûsorkészítõje nem lehet
a támogató gazdálkodó szervezet tulajdonosa, felelõs
tisztségviselõje, felügyelõbizottságának tagja, és nem áll-
hat a támogatóval munkavégzésre irányuló jogviszony-
ban. Ezeket a rendelkezéseket alkalmazni kell a felsorolt
személyek közeli hozzátartozóira is.

13.10. A munkatárs nem hozhat nyilvánosságra olyan
adatot, amely a mûsorszolgáltató üzleti titokkörébe tarto-
zik. Az üzleti titok körét a munkatárs munkavégzésre irá-
nyuló szerzõdésében rögzíteni kell.

13.11. A mûsorkészítõnek mindig figyelembe kell azt
vennie, hogy a mûsorban megjelenõ személyek szálmára a
nyilvánosság nem természetes közeg, ezért törekednie kell
arra, hogy a szereplõ személy ilyen irányú feszültségét
csökkentse. A mûsorban szereplõ személy tapasztalatlan-
ságával a mûsorkészítõ nem élhet vissza, különösen kisko-
rúak és társadalmi szerepkörükben kiszolgáltatott szemé-
lyek esetében.

13.12. A mûsorkészítõ magatartásában nem tehet kü-
lönbséget a résztvevõk társadalmi helyzete között. Ezen
belül törekednie kell arra, hogy egyforma megszólításokat
alkalmazzon a szereplõk irányában, azok társadalmi hely-
zetétõl függetlenül. A megszólításokban a köznyelvbe
szereplõ udvarias formákat kell használni, ideértve a sze-
replõ hivatali rangjával vagy foglalkozásával történõ meg-
szólítást. A tegezõdést lehetõség szerint kerülni kell. A
mûsorkészítõ nem használhat bizalmas megszólításokat,

illetve olyan megszólításokat, amelyek a szereplõ személy
alárendelt társadalmi helyzetére utalnak. Kiskorú személyt
csak 14 éves kora alatt lehet tegezni, és keresztnevén szólí-
tani.

13.13. Az ifjúság számára készült mûsorokban, ha a
mûsorkészítõk és szereplõk e korosztályba tartoznak, a te-
gezõdés és az ifjúságra jellemzõ bizalmas hangnem hasz-
nálata megengedett.

13.14. A mûsorkészítõ külsõ megjelenésében kerülje a
szélsõségeket, és ne utaljon saját anyagi helyzetére. A mû-
sorkészítõ öltözködésében lehetõség szerint alkalmazkod-
jék ahhoz a társadalmi közeghez, amelynek bemutatására a
mûsor irányul. A mûsorkészítõ külsõ megjelenésében is
kerülje fensõbbségének kifejezõdését.

13.15. A mûsorkészítõ ne hangsúlyozza a mûsor tárgyát
meghatározó társadalmi közegben való bennfentességét,
és kerülje az ezekre vonatkozó, a nézõ által nem érthetõ ki-
fejezések és fordulatok használatát.

14. A mûsorkészítés szakmai szabályai
14.1. A mûsorszolgáltató színvonalas elõkészítõ mun-

kával és felkészülten közelít a mûsorszolgáltatásban elõ-
adódó témákhoz, mellõzi az elõítéleteket, a közhelyeket és
sztereotípiákat.

14.2. A mûsorszolgáltató az általa elkövetett tévedést
azonnal elismeri, és a nézõ tudomására hozza. A mûsor-
szolgáltató a tudatos megtévesztés eszközeivel soha, és
semmilyen körülmények között nem él.

14.3. A mûsorszolgáltatónak tartózkodnia kell ellenõri-
zetlen tények, számok és adatok közlésétõl. Olyan közlés
esetén, amely az emberi életre vonatkozik így balesetek,
tûzesetek, bûnügyek, terrorcselekmények stb. esetében –
az áldozatok megnevezése csak akkor lehetséges, ha ez hi-
vatalos megerõsítést nyert, és az áldozat hozzátartozói a
közzétételhez hozzájárultak. Közismert személyek eseté-
ben e rendelkezés alól kivételt lehet tenni.

14.4. Az erre hatáskörrel rendelkezõ állami szerv által
elrendelt hírzárlatot a mûsorszolgáltató tiszteletben tartja,
de a hírzárlat kimondását közölheti. Ha bármely más tájé-
koztató eszköz útján a hírzárlat megsérül, az ennek ered-
ményeképpen nyilvánosságra került hírt a forrás megjelö-
lésével közölni lehet.

14.5. A mûsorszolgáltató tiszteletben tartja az ártatlan-
ság vélelméhez fûzõdõ alkotmányos jogot.

14.6. Bûncselekménnyel gyanúsított személyek meg-
szólaltatása esetén a mûsorszolgáltatónak ügyelnie kell ar-
ra, hogy a bûnelkövetés ne tûnhessék fel pozitív színben.
A bûncselekmények helyszínén készült hangfelvételek
közzétételét megelõzõen – amennyiben azok alkalmasak a
nézõ fizikai vagy érzelmi megrendülésének kiváltására – a
következményre a nézõk figyelmét fel kell hívni.

14.7. A nemzeti, etnikai és egyéb kisebbségek, vallási
felekezetek, népek és nemzetek, mozgáskorlátozottak, fo-
gyatékosok, bármely korosztályhoz tartozó emberek meg-
nevezésekor nem hangozhat el olyan kifejezés, amely az
érintettekre nézve sértõ.
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14.8. A mûsorszolgáltató – indokolt kritika kivételé-
vel – nem nyilvánít véleményt más mûsorszolgáltatóról.
A mûsorszolgáltató belsõ életérõl információt csak akkor
lehet közétenni, ha az érinti a közéletet, és számot tarthat a
nézõ érdeklõdésére. A mûsorszolgáltató nevében nyilat-
kozó személyek körét a mûsorszolgáltató vezetõje írásban
határozza meg.

14.9. A szereplõket tájékoztatni kell arról, hogy a mû-
sornak mi a célja, és ki lesz a többi szereplõ. Egyenes adás-
ban a szereplõkkel ismertetni kell az egyenes adás sajátos-
ságait és a szükséges viselkedési szabályokat. A felvétel a
szereplõ hozzájárulása nélkül nem használható fel, azon-
ban a szereplõ nem ellenõrizheti a részvételével készült
mûsorszámban más szereplõk által mondottakat. A felelõs
tisztséget betöltött személyt a mûsorkészítõ törvényben
foglalt tájékoztatási kötelezettségére figyelmeztetheti.

14.10. Rejtett kamerát és mikrofont a SoltTV nem hasz-
nál. Névtelen, kép-, illetve hangtorzítást, alkalmazó köz-
lést vagy felvételt csak akkor szabad közzétenni, ha azt
különösen súlyos társadalmi vagy személyes érdek indo-
kolja.

14.11. Ha a nézõ a mûsorban közvetlenül közölheti né-
zeteit, a telefonálók között válogatni nem szabad. Ebben
az esetben a mûsorvezetõnek kell ismertetnie a hívásokban
nem megnyilvánult álláspontokat.

14.12. A mûsorok szerkesztési folyamata a szereplõk
mondanivalóját nem módosíthatja. Utólag felvett kérdést

nem szabad a mûsorban olyan látszattal közölni, mintha az
a helyszínen hangzott volna el.

14.13. Titokvédelem körébe, illetve a személyes adatok
védelmére vonatkozó törvényben foglalt adatok tárgyába
esõ kérdésre a szereplõ személy a válaszadást megtagad-
hatja, melyre fel kell hívni a figyelmét.

14.14. A szereplõ személyek magánéletére vonatkozó
kérdés csak akkor tehetõ fel, ha a kérdés feltevésébe a sze-
mély elõzetesen beleegyezett. Még ebben az esetben is
ügyelni kell arra, hogy a kérdés a jó ízlést, illetve a sze-
mély jó hírnevét és becsületét ne sértse.

14.15. Közvélemény-kutatási eredményeket és statiszti-
kákat mûsorban felhasználni csak pontosan, a forrás meg-
jelölésével, és az adatok manipulálása nélkül szabad, elté-
rõ eredmények esetében több kutatás bemutatásával.

14.16. Archív anyag felhasználásakor egyértelmûen
meg kell jelölni a készítés idõpontját, és tekintetbe kell azt
venni, hogy az archív anyagban szereplõ személyek állás-
pontjának megváltozása folytán jogaik és jogos érdekeik
ne sérüljenek.

Solt, 2007. június 1.

Lang Péter s. k.,
egyéni vállalkozó
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A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ TÁJÉKOZTATÓJA

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvû kiadásában megjelent jogi aktusokról
(2007. november 8–14.)

(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

290. 50. évfolyam L 290. szám (2007. november 8.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 1302/2007/EK rendelete (2007. november 7.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék be-
lépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 1303/2007/EK rendelete (2007. november 5.) a halászati tevékenységekre vonat-
kozó információ elektronikus rögzítésérõl és jelentésérõl, valamint a távérzékelés eszközei-
rõl szóló, 2006. december 21-i 1966/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó
részletes szabályok megállapításáról

* A Bizottság 1304/2007/EK rendelete (2007. november 7.) a bizonyos áruszállítási módokra
vonatkozó egységes NST 2007 áruosztályozás létrehozása céljából a 95/64/EK tanácsi
irányelv, az 1172/98/EK tanácsi rendelet, a 91/2003/EK és az 1365/2006/EK európai parla-
menti és tanácsi rendelet módosításáról

* A Bizottság 1305/2007/EK rendelete (2007. november 7.) az 1290/2005/EK tanácsi rendelet-
nek az EMGA és az EMVA keretében a kifizetõ ügynökségek számlavezetésére, a kiadásiga-
zoló és a bevételi nyilatkozatokra, valamint a kiadások visszatérítési feltételeire vonatkozó
részletes alkalmazási szabályairól szóló 883/2006/EK rendelet módosításáról

A Bizottság 1306/2007/EK rendelete (2007. november 7.) a bizonyos vámkontingensek és prefe-
renciális megállapodások alapján történõ cukortermék-behozatalra vonatkozó, 2007. október 29. és
november 2. között kérelmezett engedélyek kibocsátásánál alkalmazandó odaítélési együttható
meghatározásáról

291. 50. évfolyam L 291. szám (2007. november 9.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 1307/2007/EK rendelete (2007. november 8.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék be-
lépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

A Bizottság 1308/2007/EK rendelete (2007. november 8.) a további feldolgozás nélkül exportált fe-
hér cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

2007/47. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 3161
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A Bizottság 1309/2007/EK rendelete (2007. november 8.) a 900/2007/EK rendelet által elõírt fo-
lyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés
rögzítésérõl

A Bizottság 1310/2007/EK rendelete (2007. november 8.) az 1060/2007/EK rendelet által elõírt fo-
lyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés
rögzítésérõl

A Bizottság 1311/2007/EK rendelete (2007. november 8.) a kérelmek teljesítése százalékos mérté-
kének és a visszatérítés végleges mértékének meghatározásáról a B rendszerû kiviteli engedélyek
esetében a gyümölcs- és zöldségágazatban (paradicsom, narancs, citrom, csemegeszõlõ, alma és
õszibarack)

A Bizottság 1312/2007/EK rendelete (2007. november 8.) az A3 rendszerû kiviteli engedélyek
kibocsátásáról a gyümölcs- és zöldségágazatban (paradicsom, narancs, citrom, csemegeszõlõ és
alma)

* A Bizottság 1313/2007/EK rendelete (2007. november 8.) a 2076/2002/EK rendeletnek a
91/414/EGK tanácsi irányelv 8. cikke (2) bekezdésében említett idõszaknak a metalaxilra
vonatkozó meghosszabbítása tekintetében történõ módosításáról és a 2024/2006/EK rende-
letnek a metalaxilra vonatkozó eltérés törlése tekintetében történõ módosításáról1

* A Bizottság 1314/2007/EK rendelete (2007. november 8.) a 499/96/EK rendeletnek az Iz-
landról származó egyes halak és halászati termékek közösségi vámkontingensei tekinteté-
ben történõ módosításáról

* A Bizottság 1315/2007/EK rendelete (2007. november 8.) a légi forgalom szervezésében ellá-
tandó repülésbiztonsági felügyeletrõl és a 2096/2005/EK rendelet módosításáról1

* A Bizottság 1316/2007/EK rendelete (2007. november 8.) a Hollandia lobogója alatt közle-
kedõ hajók által az ICES VIIb–k, VIII, IX és X övezetben, valamint a CECAF 34.1.1 övezet
közösségi vizein folytatott közönségestõkehal-halászat tilalmáról

A Bizottság 1317/2007/EK rendelete (2007. november 8.) a gabonafélék, illetve rizs felhasználásá-
val készült feldolgozott termékek exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítésérõl

* Tájékoztatás az 1891/2006/EK tanácsi rendelet és a 876/2007/EK és a 877/2007/EK bizott-
sági rendelet hatálybalépésének idõpontjáról

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

* A Tanács 2007/720/KKBP együttes fellépése (2007. november 8.) az EU bosznia és hercego-
vinai katonai mûveletérõl szóló 2004/570/KKBP együttes fellépés módosításáról

292. 50. évfolyam L 292. szám (2007. november 9.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

KÖLTSÉGVETÉSEK

2007/694/EK:

* Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a
2007-es pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

1EGT-vonatkozású szöveg
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2007/695/EK:

* Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a
2007-es pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

2007/696/EK:

* Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a
2007-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

Euróban kifejezett összegek, amennyiben nincs másként feltüntetve.

293. 50. évfolyam L 293. szám (2007. november 10.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 1318/2007/EK rendelete (2007. november 9.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék be-
lépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 1319/2007/EK rendelete (2007. november 9.) a 2092/91/EGK tanácsi rendelet
I. mellékletének az ökológiai gazdálkodásra történõ átállásuk elsõ évében lévõ parcellákról
származó takarmányok felhasználása tekintetében történõ módosításáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács

2007/722/EK:

* A Tanács határozata (2007. október 22.) a romániai hatóságok által a 2006/2007. évi száraz-
ság mezõgazdasági ágazatra gyakorolt következményeinek enyhítése céljából nyújtott
rendkívüli állami támogatásról

2007/723/EK:

* A Tanács határozata (2007. november 8.) a Régiók Bizottsága három szlovák tagjának és
három szlovák póttagjának kinevezésérõl

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

2007/724/KKBP:

* A Politikai és Biztonsági Bizottság BiH/10/2007 határozata (2007. szeptember 25.) az Euró-
pai Unió boszniai-hercegovinai katonai mûvelete EU mûveleti parancsnokának kinevezé-
sérõl

2007/725/KKBP:

* A Politikai és Biztonsági Bizottság BiH/12/2007 határozata (2007. szeptember 25.) az Euró-
pai Unió bosznia-hercegovinai katonai mûvelete tekintetében a nápolyi EU Vezetési Elem
parancsnokának kinevezésérõl

2007/47. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 3163

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOHtml.do?uri=OJ:L:2007:293:SOM:HU:HTML


294. 50. évfolyam L 294. szám (2007. november 13.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 1320/2007/EK rendelete (2007. november 12.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék be-
lépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 1321/2007/EK rendelete (2007. november 12.) a polgári légiközlekedési esemé-
nyekre vonatkozó, a 2003/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerint cserélt in-
formációk központi adattárba történõ rendezésével kapcsolatos végrehajtási szabályok
meghatározásáról1

* A Bizottság 1322/2007/EK rendelete (2007. november 12.) az integrált szociális védelmi sta-
tisztikák európai rendszerérõl (ESSPROS) szóló, 458/2007/EK európai parlamenti és taná-
csi rendeletnek az ESSPROS-alaprendszerben és a nyugdíjban részesülõk moduljában
használt megfelelõ adattovábbítási formátumok, a továbbítandó eredmények és a minõség-
mérési feltételek tekintetében történõ végrehajtásáról

* A Bizottság 1323/2007/EK rendelete (2007. november 12.) az állati eredetû élelmiszerekben
található állatgyógyászati készítmények maximális maradékanyag-határértékeinek megál-
lapítására szolgáló közösségi eljárás kialakításáról szóló 2377/90/EGK tanácsi rendelet
I. mellékletének a firokoxib tekintetében történõ módosításáról1

* A Bizottság 1324/2007/EK rendelete (2007. november 12.) a tejre és tejtermékekre vonatko-
zó behozatali szabályok és a vámkontingensek megnyitása tekintetében az 1255/1999/EK
tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló
2535/2001/EK rendelet módosításáról

* A Bizottság 1325/2007/EK rendelete (2007. november 12.) a Franciaország lobogója alatt
közlekedõ hajók által az ICES Vb és VIb, valamint a VIa N övezet közösségi vizein folytatott
heringhalászat tilalmáról

* A Bizottság 1326/2007/EK rendelete (2007. november 12.) a Franciaország 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

Európai Parlament és Tanács

2007/726/EK:

* Az Európai Parlament és a Tanács határozata (2007. október 23.) az európai globalizációs
alkalmazkodási alap mobilizálásáról, a költségvetési fegyelemrõl és a pénzgazdálkodás ha-
tékonyságáról és eredményességérõl szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság
között 2006. május 17-én létrejött intézményközi megállapodás 28. pontja alkalmazásában

Tanács

2007/727/EK:

* A Tanács határozata (2007. november 8.) a Szlovén Köztársaság felhatalmazásáról az
atomenergia területén való polgári jogi felelõsségrõl szóló, 1960. július 29-i Párizsi Egyez-
ményt módosító, 2004. február 12-i jegyzõkönyv Európai Közösség érdekében történõ meg-
erõsítésére

1EGT-vonatkozású szöveg
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2007/728/EK:

* A Tanács határozata (2007. november 8.) a Régiók Bizottsága egy spanyol póttagjának ki-
nevezésérõl

Bizottság

2007/729/EK:

* A Bizottság határozata (2007. november 7.) a 64/432/EGK, a 90/539/EGK, a 92/35/EGK, a
92/119/EGK, a 93/53/EGK, a 95/70/EK, a 2000/75/EK, a 2001/89/EK, a 2002/60/EK tanácsi
irányelvnek és a 2001/618/EK és a 2004/233/EK határozatnak a nemzeti referencialabora-
tóriumok és az állami intézetek jegyzékei tekintetében történõ módosításáról [az értesítés a
C(2007) 5311. számú dokumentummal történt]1

Helyesbítések

* Helyesbítés a halászati tevékenységekre vonatkozó információ elektronikus rögzítésérõl és
jelentésérõl, valamint a távérzékelés eszközeirõl szóló, 2006. december 21-i 1966/2006/EK
tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló,
2007. november 5-i 1303/2007/EK bizottsági rendelethez (HL L 290., 2007. 11. 8.)

295. 50. évfolyam L 295. szám (2007. november 14.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 1327/2007/EK rendelete (2007. november 13.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék be-
lépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 1328/2007/EK rendelete (2007. november 13.) a Spanyolország lobogója alatt
közlekedõ hajók által az ICES VI, VII és VIII övezetben (közösségi vizek, valamint a harma-
dik országok felségterületéhez és joghatósága alá nem tartozó vizek) folytatott, nagyszemû
vörösdurbincsra irányuló halászat tilalmáról

* A Bizottság 1329/2007/EK rendelete (2007. november 13.) a Franciaország lobogója alatt
közlekedõ hajók által az ICES V, VI és VII övezet közösségi és nemzetközi vizein folytatott
norvégmenyhal-halászat tilalmáról

* A Bizottság 1330/2007/EK rendelete (2007. szeptember 24.) a polgári légiközlekedési esemé-
nyekre vonatkozó információnak az érdekelt felekkel történõ, a 2003/42/EK irányelv 7. cik-
kének (2) bekezdése szerinti terjesztésére vonatkozó végrehajtási szabályok meghatározá-
sáról1

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2007/730/EK:

* A Bizottság határozata (2007. október 16.) a tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazga-
tási intézkedésekben megállapított, televíziós mûsorszolgáltató tevékenységre vonatkozó
egyes rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 89/552/EGK tanácsi irányelv 3a. cikkének
(1) bekezdése alapján az Egyesült Királyság által hozott intézkedéseknek a közösségi joggal
való összeegyeztethetõségérõl1

1EGT-vonatkozású szöveg
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2007/731/EK:

* A Bizottság határozata (2007. november 13.) az Egyesült Királyságban a baromfiknál elõ-
forduló magas patogenitású madárinfluenza H5N1 altípusával kapcsolatos egyes védekezé-
si intézkedésekrõl szóló 2006/415/EK határozat módosításáról [az értesítés a C(2007) 5549.
számú dokumentummal történt]1

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

* A Tanács 2007/732/KKBP együttes fellépése (2007. november 13.) az Európai Unió afganisz-
táni különleges képviselõje megbízatásának meghosszabbításáról szóló 2007/106/KKBP
együttes fellépés módosításáról

* A Tanács 2007/733/KKBP együttes fellépése (2007. november 13.) az Európai Unió afga-
nisztáni rendfenntartó missziójának (EUPOL AFGHANISTAN) felállításáról szóló
2007/369/KKBP együttes fellépés módosításáról

* A Tanács 2007/734/KKBP közös álláspontja (2007. november 13.) az Üzbegisztánnal szem-
beni korlátozó intézkedésekrõl

1EGT-vonatkozású szöveg
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41382 A Közbeszerzések Tanácsa közleménye a békéltetõi név-
jegyzékbe felvett békéltetõ személyérõl

41383 A Közbeszerzések Tanácsa Elnökének tájéktatója az Euró-
pai Bizottság által elkészíttetett ,,Kkv-k hozzáférése a köz-
beszerzési szerzõdésekhez” címû tanulmány fordításának
elérhetõvé tételérõl

41384 Védett mûhelyek nyilvántartása

HIRDETMÉNYEK

Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hir-
detmények

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

41400 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (gépjármûvek karban-
tartása – K. É. – 17261/2007)

41412 Magyar Nemzeti Bank (nyomdai munkák – K. É. –
17259/2007)

41420 Miskolci Városgazda Városgazdálkodási Kht. (útszóró
anyagok beszerzése – K. É. – 17369/2007)

41426 Vám- és Pénzügyõrség Nyugat-dunántúli Regionális Pa-
rancsnoksága (Letenye autópálya-határátkelõhely õr-
zés-védelme – K. É. – 17142/2007)

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására

41433 Budapest Fõváros V. Kerület Belváros-Lipótváros Önkor-
mányzata (ajánlatkérõ jogszabályokban foglalt tájé-
koztatási kötelezettségének, valamint törvényi alapfel-
adatai ellátása kapcsán felmerülõ hirdetményeinek és
közérdekû tájékoztatásainak közzététele – K. É. –
15514/2007)

41438 Budapest Fõváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormány-
zata (rekreációs központ tervezése és kivitelezése
– K. É. – 17304/2007)

41444 Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelõintézet (a Dr. Ke-
nessey Albert Rendelõintézet (kórház) hõenergia-ellá-
tó rendszerének rekonstrukciója, valamint a rekonst-
rukció finanszírozásának érdekében a kórház hõener-
gia-ellátó rendszerének üzemeltetése – K. É. –
17121/2007)

41449 Pócsmegyer-Surány Község Önkormányzata (hulladékbe-
gyûjtés, -szállítás, -ártalmatlanítás – K. É. – 17377/2007)

Részvételi felhívás gyorsított tárgyalásos eljárás megindítására

41456 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (2005/17/
520.01.01 számú TF-projekt keretén belül a magyar
élelmiszer-biztonság intézményi kapacitásának meg-
erõsítése – K. É. – 17686/2007)



41463 Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem [tervezési szerzõ-
dés generál (építészeti és valamennyi szakági) tervezési
szolgáltatásra és tervezõi mûvezetésre – K. É. –
17431/2007]

41469 Magyar Nemzeti Bank (a Magyar Nemzeti Bank részére
az 1 és 2 forintos érmék bevonásával kapcsolatos hirde-
tésszervezési tevékenység megrendelése – K. É. –
17252/2007)

41478 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Információs
Központ, Debrecen (mûszaki üzemeltetési feladatok el-
látása – K. É. – 17200/2007)

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására

41485 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (gép-mûszer beszer-
zése II. – K. É. – 17314/2007)

41491 MAHART-Szabadkikötõ Zrt. (környezetbarát közleke-
dési infrastruktúra fejlesztéséhez szükséges elõkészítõ
szolgáltatások – K. É. – 17222/2007)

41496 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (Sopron me-
gyei jogú város és intézményei 2008. évi villamosener-
gia-beszerzése – K. É. – 17600/2007)

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények

Részvételi felhívás gyorsított tárgyalásos eljárás megindítására

41502 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság
(kazánházi rekonstrukció – K. É. – 17441/2007)

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására

41507 Hatvani Közétkeztetési Nonprofit Kft. (élelmiszerek be-
szerzése – K. É. – 17553/2007)

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására

41515 Maglód Város Önkormányzata (Maglód, útfelújítás kivi-
telezése – K. É. – 17215/2007)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

41521 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság (Szikszói Városi
Bíróság épülete rekonstrukciójának tervezése – K. É. –
17606/2007)

41525 Csongrád Megyei Önkormányzat Idõsek Otthona, Móra-
halom (élelmiszer-nyersanyag – K. É. – 17149/2007)

41531 Hajdúhadház Város Önkormányzata (ajánlatkérõ belte-
rületén a Téglási és Vásártér utcákon szilárd útburko-
lat és csapadékvíz-elvezetõ hálózat kiépítése – K. É. –
17350/2007)

41535 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség (baromfitermékek beszerzése – 25500/07-95/57
– K. É. – 17160/2007)

41539 Komló Város Önkormányzata (hitel felvétele CHF-devi-
zanemben – K. É. – 17283/2007)

41543 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység [megbízási
szerzõdés a Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egy-
ség által menedzselt ikerintézményi („twinning”) pro-
jektek során a végsõ pénzügyi beszámoló és az azokat
alátámasztó dokumentáció hitelességének ellenõrzésé-
re – K. É. – 17375/2007]

41549 Õzikés Óvoda, Mosonmagyaróvár [ajánlatkérõ élelmi-
szer-ellátásához szükséges I. osztályú élelmiszeranyagok
beszerzése (I–XI. csoport) – K. É. – 16236/2007]

41557 Pannon Egyetem (gázkromatográf beszerzése – K. É. –
17551/2007)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

41562 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség (kenyér és sütõipari termékek beszerzése –
25500/07-10/56 – K. É. – 17152/2007)

41567 Kéthely Község Önkormányzata (szilárdhulladék-köz-
szolgáltató kiválasztása – K. É. – 17220/2007)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

41573 Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Zrt. (3 db VW Pas-
sat 2.0, vagy azzal egyenértékû személygépkocsi beszer-
zése – K. É. – 14506/2007)

41575 Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulása (nyolc telepü-
lés szilárd hulladékának gyûjtése, elszállítása, ártal-
matlanítása – K. É. – 16863/2007)

41577 Budapesti Közlekedési Zrt. (fagyálló folyadékkoncentrá-
tum szállítása 12 hónapra – K. É. – 16466/2007)

41579 Észak-balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulla-
dék Kezelési Önkormányzati Társulás [megbízási szerzõ-
dés a Tiszta Európa Program megvalósítása során a
kedvezményezett által a projekt lebonyolítására meg-
alakított szervezet (PIU) kiegészítésére és szakmai tá-
mogatására – K. É. – 17552/2007]

41582 Fejér Megyei Önkormányzat (hitelszerzõdés fejlesztési
célú hitel biztosítására – K. É. – 15918/2007)

41584 Hajdú Volán Zrt. (õrzés-védelmi, szolgáltatási feladatok
ellátás – K. É. – 15532/2007)

41586 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (EGT/ Nor-
vég Finanszírozási Mechanizmusok program lebonyo-
lításával, valamint az ajánlatkérõ általános mûködésé-
vel kapcsolatos fordítási, lektorálási és tolmácsolási fel-
adatok – K. É. – 16591/2007)
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41591 MÁV Cargo Árufuvarozási Zrt. (Záhony-Dunaújváros
vonalszakaszon vasúti teherkocsik vontatása, illetõleg
továbbítása – K. É. – 15456/2007)

41593 MÁV Zrt . Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató
Egység (égésjavító gázolajadalék beszerzése – K. É. –
15913/2007)

41596 Miniszterelnöki Hivatal (Miniszterelnöki Hivatal lakos-
sági tájékoztatáshoz kapcsolódó közvélemény-kutatási
feladatok lebonyolítása vállalkozási szerzõdés kereté-
ben 2008. augusztus 31-ig – K. É. – 16862/2007)

41599 Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet (12 szak-
képesítés digitális tananyag fejlesztése 2 részterületen,
meghatározott szakmák tekintetében – K. É. –
16576/2007)

41602 Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. [tömeg-
közlekedési értékszelvények (jegyek, bérletek) szállítá-
sa – K. É. – 16876/2007]

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

41605 Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat
(Budapest. XXII. kerületben szilárd burkolatú útépíté-
sek – II. ütem – K. É. – 14845/2007)

41611 Budapest Józsefvárosi Önkormányzat (épületek bontása
– K. É. – 15916/2007)

41616 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
(ajánlatkérõ könyvtárépülete külsõ esõvízelvezetõ
csatornájának felújítása – K. É. – 16590/2007)

41618 Fõvárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és Rende-
lõintézet (gyógyszertár felújítása izotópdiagnosztika át-
helyezése és korszerûsítése – K. É. – 15911/2007)

41620 Fõvárosi Vízmûvek Zrt. (a pócsmegyeri NA1650 mm-es
alacsony nyomású vasbeton gravitációs csatorna 1380
fm hosszú szakaszának tervezése és felújítása – K. É. –
16860/2007)

41622 Halászati és Öntözési Kutatóintézet (mezõgazdasági erõ-
és munkagépek beszerzése – K. É. – 17065/2007)

41625 Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc Kórház-
Rendelõintézet [laboratóriumi vegyszerek (reagensek,
kontrollanyagok, oldatok) beszerzése a vizsgálatok el-
végzéséhez szükséges laboratóriumi készülékek hasz-
nálatba adásával – K. É. – 15909/2007]

41628 Monor Város Önkormányzata (kerékpárút építése Mo-
noron, a Kossuth Lajos utcában a Mátyás király utca és
Vásártér között – K. É. – 15907/2007)

41630 Monor Város Önkormányzata (kerékpárút építése Mo-
noron, az Ady Endre utcában a Madách utca és a Ka-
zinczy utca között – K. É. – 15908/2007)

41632 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (számítástechnikai kel-
lékanyagok beszerzése 2007. – K. É. – 15914/2007)

41635 Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kht. (radioakítv hulla-
dék szállítására alkalmas tehergépjármû beszerzése,
átalakítása, engedélyezése – K. É. – 16665/2007)

41637 Telki Község Önkormányzata (Telki Község Önkor-
mányzata fenntartásában lévõ közoktatási intézmé-
nyekben 1 db iskola és 1 db óvoda közétkeztetési felada-
tainak ellátása – K. É. – 16864/2007)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl

41640 Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata (980 m2 alapte-
rületû faluház és könyvtár építészeti teljes kivitelezése
– K. É. – 16879/2007)

41641 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (vezetõ tisztségviselõk
felelõsségbiztosítása – K. É. – 15885/2007)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

41643 Békés Megye Képviselõ-testülete Önkormányzati Hivata-
la (Gyomaendrõd területén kiegészítõ belterületi víz-
rendezés – K. É. – 15941/2007)

41643 Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (megvalósít-
hatósági tanulmány készítése a megújuló energiáról és
azok hasznosíthatósági lehetõségeirõl – K. É. –
16034/2007)

41644 Budapesti Közlekedési Zrt. (466 db/év lúgos akkumulá-
tor szállítása – K. É. – 15759/2007)

41645 Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (hõközpont szétválasz-
tása, Víziorgona u. 8. – K. É. – 17627/2007)

41645 Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (hõközpontok szétvá-
lasztása – K. É. – 17628/2007)

41646 Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (hõközpontok szétvá-
lasztása – K. É. – 17629/2007)

41646 Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (távvezeték-építési
munkák – K. É. – 17630/2007)

41647 Dél-magyarországi Áramszolgáltató Zrt. (kis és nagy
csúcshúzású vasbeton oszlopok szállítása – K. É. –
17487/2007)

41648 Egri Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht. (tankony-
ha – K. É. – 17632/2007)

41649 ELMÛ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. [Kaszás-
dûlõ–Budaközép 132 kV-os kábelvonal rekonstrukci-
ója 7,2 km nyomvonalon, olajos kábel bontása (1 vo-
nal) és Budaközép-Vérmezõ 132 kV-os kábelvonal lé-
tesítése 2,06 km szakaszon (2. vonal) – K. É. –
15719/2007]

41649 ESZA Kht. [HEFOP 3.5.4 intézkedéssel (a felnõttkép-
zés hozzáférésének javítása a közmûvelõdési intéz-
ményrendszer rendszerszerû bevonásával) összefüggõ
szakmai monitorfeladatok ellátása – K. É. –
16064/2007]

41650 Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (mészkõliszt szállítása
– K. É. – 15744/2007)

41650 Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (építõipari melegbitu-
men szállítása – K. É. – 15746/2007)

41651 Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (zúzalék szállítása
– K. É. – 15747/2007)

41652 Gyõr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatósága
(régészeti feltárásokon szükséges kézi földmunkák, õr-
zési tevékenység biztosítása Gyõr-Gyõrszentiván, Söp-
rûshegy és Károlyháza régészeti lelõhelyeken – K. É. –
16069/2007)
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41652 Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc Kórház-
Rendelõintézet (csípõprotézis, térdprotézis, csontce-
ment beszerzése – K. É. – 16014/2007)

41653 Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc Kórház-
Rendelõintézet (gyógyszertár mûködtetése és a kórház
gyógyszerrel történõ ellátása – K. É. – 16071/2007)

41654 Károli Gáspár Református Egyetem (gyakorlatorientált
képzési terek létrehozása, informatikai hálózat fejlesz-
tése feltételeinek kialakítása, akadálymentesítés, vala-
mint épületátalakítási és -korszerûsítési munkák
– K. É. – 17700/2007)

41655 Károli Gáspár Református Egyetem (gyakorlatorientált
multimédiás képzési terek technikájának kialakítása,
valamint informatikai hálózat fejlesztése felsõoktatási
intézményben – K. É. – 17701/2007)

41656 Nógrád Megyei Rendõr-fõkapitányság (Nógrád Megyei
Rendõr-fõkapitányság teljes személyi állománya ré-
szére adómentesen biztosítható étkezési utalványok,
valamint ajándékutalványok beszerzése – K. É. –
16104/2007)

41657 Összefogás Lakásszövetkezet, Budapest [Centenárium-
és Ond-lakótelepen lévõ épületek egycsatornás gyûjtõ-
kéményeinek (termofor) felújítási programja kereté-
ben a kémények gáztömörségének biztosítása – K. É. –
16106/2007]

41658 Paks Város Önkormányzata (Paks, Rákóczi úti rende-
lõintézet felújításának, átalakításának tervezése
– K. É. – 15950/2007)

41659 suliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbkép-
zési Kht. [hátrányos helyzetû tanulók esélyegyenlõségé-
nek biztosítása az oktatási rendszerben c. intézkedés
központi programja (HEFOP 2.1.1.) A komponense ke-
retében minõségértékelési és minõségbiztosítási felada-
tok elvégzése – K. É. – 16068/2007]

41660 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
(szociális gondozó és ápoló képzés – K. É. –
16112/2007)

41660 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
(szociális gondozó és ápoló képzés – K. É. –
16113/2007)

41661 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
(szociális gondozó és ápoló képzés – K. É. –
16114/2007)

41661 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
(szociális gondozó és ápoló képzés – K. É. –
16115/2007)

41662 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
[számítógép-kezelõ (-használó) képzés – K. É. –
16116/2007]

41662 Szociális és Munkaügyi Minisztérium (antidiszkriminá-
ciós képzés – K. É. – 16108/2007)

41663 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Idõsügyi Titkár-
ság (idõsek világnapja alkalmából 1 × 1 órás gálamûsor
megrendezése és lebonyolítása – K. É. – 16107/2007)

41664 Tiszaföldvár Város Önkormányzata (Tiszaföldvár város
belterületi úthálózatának szilárd burkolattal történõ
építése – K. É. – 16109/2007)

41665 Tiszaföldvár Város Önkormányzata (Homokszállás út,
Óvirághegy III. út keresztezõdéséig összesen 970,5 m2

alapterületû szakaszának szilárd burkolattal történõ
ellátása – K. É. – 16110/2007)

41665 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (iparosí-
tott technológiával épült lakóépületben energiatakaré-
kosságot eredményezõ felújítás végzése, Veszprém,
Batthyány u. 21. – K. É. – 17570/2007)

41666 Volánbusz Zrt. [ajánlatkérõ részére 1 milliárd HUF
összegû rövid lejáratú (éven belüli) hitelszerzõdés meg-
kötése – K. É. – 15937/2007]

41666 Zala Megyei Önkormányzat (Zala megyei turisztikai
desztináció-menedzsment rendszer kiépítése – K. É. –
15956/2007)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

41668 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Ok-
tató Kórház intézeti gyógyszertárának mûködtetése
– K. É. – 16760/2007)

41669 Budapesti Elektromos Mûvek Nyrt. (mûanyag házas
épületcsatlakozó berendezések beszerzése – K. É. –
16020/2007)

41670 Budapesti Elektromos Mûvek Nyrt. (mûanyag házas
épületcsatlakozó berendezések beszerzése – sugaras
megtáplálású csatlakozóberendezés I. – K. É. –
16023/2007)

41670 Budapesti Elektromos Mûvek Nyrt. (mûanyag házas
épületcsatlakozó berendezések beszerzése – sugaras
megtáplálású csatlakozóberendezés II. – K. É. –
16027/2007)

41671 Fõgáz Földgázelosztási Kft. [Budapest XI. ker., Kelen-
hegyi út, Somlói út–Kelenhegyi út 65. szám közötti sza-
kaszán (hrsz.: 5174/2) gázelosztó vezeték létesítése
– K. É. – 16602/2007]

41672 Fõgáz Földgázelosztási Kft. [Budapest V. kerület, Bécsi
utca, Harmincad utca–Kristóf tér közötti szakaszán
(hrsz.: 24440) gázelosztó vezeték létesítése – K. É. –
16603/2007]

41673 Fõgáz Földgázelosztási Kft. [Budapest V. kerület, Petõfi
Sándor utca, Régiposta utca–Petõfi Sándor utca 2–4.
közötti szakaszán (hrsz.: 24352) gázelosztó vezeték léte-
sítése – K. É. – 16604/2007]

41674 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Rt. [II. ker. Volkmann u.
(Pasaréti út– Szilágyi Erzsébet fasor között) csatorna-
rekonstrukció – K. É. – 16613/2007]

41674 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Rt. [XIII. ker. Angyalföldi
út (Lõportár u.– Dózsa György út között) csatornare-
konstrukció – K. É. – 16614/2007]

41675 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Rt. [XII. ker. Napos u. (Vi-
rányos u.–Szilágyi Erzsébet fasor között) csatornare-
konstrukció – K. É. – 16615/2007]
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41675 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Rt. [XII. ker. Diósárok u.
(Susogó u.–Városkúti u. között) csatornarekonstrukció
– K. É. – 16616/2007]

41676 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Rt. [XII. ker. Szolyva u.
(Orbánhegyi út– Szolyva u. 9. között) csatornarekonst-
rukció – K. É. – 16617/2007]

41676 Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány [a Szentendrei
Régi Mûvésztelep átépítési és felújítási munkái
(I. ütem) – K. É. – 16686/2007]

41677 MÁV Cargo Árufuvarozási Zrt. (vasúti teherkocsik fõ-
vizsgája, illetve átalakítása – K. É. – 17559/2007)

41677 Törtel Község Önkormányzata [a volt gõzmalom re-
konstrukciója multifunkcionális kulturális központ ki-
alakítása céljából, helytörténi múzeum, faluház, tele-
ház, könyvtár, mûvelõdési ház (tûzhatároló fal, tetõ-
szerkezet megerõsítése, határidõ-módosítás miatt)
– K. É. – 11032/2007]

Tájékoztató a tervpályázati eljárás eredményérõl

41679 Celldömölk Város Önkormányzata (celldömölki élmény-
park – K. É. – 16930/2007)

Helyesbítés

41681 Barcs Város Önkormányzata helyesbítése (a Közbeszerzési
Értesítõ 2007. november 7-i, 126. számában K. É. –
16964/2007 számon megjelent egyszerû eljárás ajánlat-
tételi felhívásának helyesbítése – K. É. – 17741/2007)

A KÖZBESZERZÉSI DÖNTÕBIZOTTSÁG

HATÁROZATAI

41682 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
határozata (a Csárdás-markt Neospiel Kft. kérelmezõ
jogorvoslati kérelme Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata közbeszerzési eljárása ellen – K. É. –
17517/2007)

41685 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
határozata (a FÕKERT Parkfenntartó Kertészeti és
Szolgáltató Kft. jogorvoslati kérelme a Zalaegerszeg
Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Zalaegerszeg
Környezeti Kultúrájáért Közalapítvány közbeszerzési
eljárása ellen – K. É. – 17615/2007)

41689 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
határozata (a Döntõbizottság elnöke hivatalból kezde-
ményezett eljárása Tatabánya Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata közbeszerzési eljárása ellen – K. É. –
17617/2007)

41693 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
határozata (a Medicover Zrt. jogorvoslati kérelme a
Magyar Posta Zrt. közbeszerzési eljárása ellen
– K. É. – 17618/2007)

41697 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
határozata (Morvayné dr. Vígh Katalin, a Közbeszerzé-
sek Tanácsa tagja által hivatalból kezdeményezett jog-
orvoslati eljárás Pécs Megyei Jogú Város Önkormány-
zata közbeszerzési eljárása ellen – K. É. – 17654/2007)

41705 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
határozata (a Variotrade Kft. jogorvoslati kérelme a
Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai
Ügynöksége közbeszerzési eljárása ellen – K. É. –
17784/2007)

41711 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
határozata (az ALSYS Vagyonvédelmi Tervezõ és Szol-
gáltató Kft. jogorvoslati kérelme a MÁV Zrt. közbe-
szerzési eljárása ellen – K. É. – 17785/2007)

BÍRÓSÁGI ÍTÉLETEK

41717 Fõvárosi Ítélõtábla 4.Kf.27.233/2007/8. számú ítélete
(K. É. – 17515/2007)

41719 Fõvárosi Ítélõtábla 3.Kf.27.145/2007/4. számú ítélete
(K. É. – 17516/2007)

41721 Fõvárosi Ítélõtábla 3.Kf.27.082/2007/9. számú ítélete
(K. É. – 17556/2007)

41723 Fõvárosi Ítélõtábla 3.Kf.27.161/2007/4. számú ítélete
(K. É. – 17557/2007)

41725 Fõvárosi Ítélõtábla 4.Kf.27.253/2007/4. számú ítélete
(K. É. – 17595/2007)
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A Közbeszerzési Értesítõ 130. számának (2007. november 16.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK

Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hir-
detmények

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

41734 Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ (Bács-Kis-
kun és Csongrád megyei takarítások 2008-tól – K. É. –
17584/2007)

Részvételi felhívás gyorsított tárgyalásos eljárás megindítására

41741 Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (kötelezõ gépjár-
mû-felelõsségbiztosítás és casco biztosítás – K. É. –
17354/2007)

41745 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (villa-
mos energia beszerzése 2008. évre – K. É. –
17313/2007)

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására

41751 Magyar Közút Kht. (burkolatfelújítás II. az ország terü-
letén – K. É. – 17614/2007)

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására

41761 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (a MÁV Zrt. érdekében
hivatalosan külföldre utazók és családtagjaik keretna-
pos utasbiztosítása – K. É. – 17555/2007)

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására

41767 Szegedi Tudományegyetem (SZTE ÁOK Bõrgyógyásza-
ti és Allergológiai Klinika és SZTE ÁOK Szemészeti
Klinika mûtõinek elektromedikai felújítása – K. É. –
17754/2007)

41770 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szolnok,
Thököly u. 7. sz. alatt 12 személy részére fogyatékosott-
hon építése – K. É. – 17379/2007)

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

41775 Ágasegyháza Község Önkormányzata (közétkeztetés be-
szerzése – K. É. – 17590/2007)

41779 Borsod Volán Személyszállítási Zrt. (a Borsod Volán Zrt.
villamosenergia-beszerzése – K. É. – 17790/2007)

41783 Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság (objektumõrzés
– K. É. – 16679/2007)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

41790 Állami Számvevõszék (az ajánlatkérõ budapesti iroda-
házainak és egyéb helyiségeinek teljes körû takarítása
– K. É. – 17146/2007)

41793 Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet (ét-
kezési utalvány beszerzése – K. É. – 17054/2007)

41797 Budapest Fõváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
(Rétkerülõ, Hosszúréti és Kányakapu utcai földút átépí-
tésének engedélyezési, illetõleg Köbölkút utca útpálya-
szerkezet-felújításának kiviteli tervezése – K. É. –
17742/2007)

41801 Budapesti Gazdasági Fõiskola (konyhatechnológiai be-
rendezések szállítása, beszerelése, és üzembe helyezése,
betanítással és próbaüzemeltetéssel – K. É. –
17362/2007)

41803 Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (vári lakó-
házak csoportos felújítása – K. É. – 17053/2007)

41808 Halászati és Öntözési Kutatóintézet (akkreditált talajla-
boratórium kialakításához szükséges eszközök és mû-
szerek beszerzése – K. É. – 17349/2007)

41812 Komárom Város Önkormányzata (négylakásos szociális
bérlakás épület generálkivitelezése – K. É. –
17776/2007)

41816 Magyar Mûvelõdési Intézet és Képzõmûvészeti Lektorá-
tus (a Magyar Mûvelõdési Intézet és Képzõmûvészeti
Lektorátus mûködéséhez és közmûvelõdési tevékenysé-
géhez kapcsolódó nyomdai feladatok teljes körû ellátá-
sa vállalkozási szerzõdés keretében – K. É. –
17832/2007)

41821 Magyar Mûvelõdési Intézet és Képzõmûvészeti Lektorá-
tus (takarítási feladatok ellátása vállalkozási szerzõdés
keretében – K. É. – 17836/2007)

41824 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a VÁTI 2006-os és
2007-es mûködésére átadott források felhasználásának
ellenõrzése – K. É. – 17068/2007)

41829 Szabó Kenyér Bt. (1 db ciklothermikus forgózsámolyos
kemence és 1 db 12 m2 sütõfelületû ciklothermikus
etázskemence leszállítása, installálása, valamint üzem-
be helyezése – K. É. – 17492/2007)

41833 Szegedi Tudományegyetem (ÁOK Igazságügyi Orvosta-
ni Intézet gázkromatográf-beszerzése – K. É. –
17281/2007)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

41836 AGRICOLA Mezõgazdasági és Ipari Szövetkezeti Zrt. (az
AGRICOLA Zrt. ajánlati felhívása nyílt eljárás megin-
dítására rakodógépek beszerzése vonatkozásában
– K. É. – 17302/2007)
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41841 Debreceni Egyetem nevében eljáró Debreceni Egyetem
Agrártudományi Centrum (HEFOP 3.3.1. képzési eszkö-
zök beszerzése – K. É. – 17260/2007)

41848 Dunaújvárosi Óvoda (élelmiszer-beszerzés – K. É. –
16791/2007)

41853 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (utalványok be-
szerzése – K. É. – 17620/2007)

41858 Fleisch-Hyb Kft. (Hegyszentmárton és Ózdfalu ser-
téstelepi trágyakezelésének korszerûsítése – K. É. –
17329/2007)

41863 Hercegszántói Mezõgazdasági Szövetkezet (ajánlatkérõ
sertéstelepi trágyakezelésének korszerûsítése – K. É. –
17280/2007)

41869 Katona József Színház, Budapest (díszítõ, öltöztetõ szol-
gáltatás – K. É. – 17190/2007)

41874 Magyar Nemzeti Bank (gépjármû-menedzsmentszolgál-
tatás – K. É. – 17577/2007)

41881 Marczibányi Téri Mûvelõdési Központ (vállalkozási szer-
zõdés/Marczibányi Téri Mûvelõdési Központ épületé-
nek keleti oldalán lévõ tantermek fûtéskorszerûsítése.
Marczibányi Téri Mûvelõdési Központ épületében
mozgássérültek számára is használható felvonó szerelé-
se – K. É. – 17262/2007)

41886 Mátészalka Város Önkormányzata (határozatlan idejû
szállítási szerzõdés irodaszerek, irodai papíráruk
és irodai kellékanyagok beszerzésére vonatkozóan
– K. É. – 17766/2007)

41891 Rózsakert Lakásfenntartó Szövetkezet, Budapest (ener-
giamegtakarítást eredményezõ felújítás – K. É. –
17300/2007)

41901 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
(ajánlatkérõ területén út-, járda-, parkolókivitelezés
II. ütem – K. É. – 17587/2007)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

41908 Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet (állat-
állomány gondozása és az ehhez kapcsolódó üzemelte-
tési feladatok ellátása, valamint kísérletekben való
részvétel, szükség szerinti munkaidõigénnyel – K. É. –
12229/2007)

41910 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat (1 db kisbusz be-
szerzése – K. É. – 17810/2007)

41912 Budapest XII. Kerület Hegyvidék Önkormányzata (folyó-
számla-hitelkeret szerzõdés megkötése – K. É. –
14930/2007)

41914 Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (2008. évi távhõveze-
ték-tervezés – K. É. – 17619/2007)

41918 Elmû-Émász Hálózati Szolgáltató és Szerelõ Kft. (Fót-dél
120/20 kV-os transzformátorállomás-bõvítés építészeti
és villamos technológiai kivitelezési munkái – K. É. –
16338/2007)

41920 Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (öntött és hengerelt
melegaszfalt szállítása – K. É. – 16996/2007)

41922 Göd Város Önkormányzata (a 2007. évben a hazai NFT
II-es pályázatok és brüsszeli és egyéb más forrású pá-
lyázatok menedzselése, az önkormányzatok és kapcso-
lódó intézményeik számára – K. É. – 16087/2007)

41926 Gyõr–Sopron–Ebenfurti Vasúti Zrt. (Sopron–Szombat-
hely–Szentgotthárd vasútvonal korszerûsítéséhez szük-
séges tervdokumentáció elkészítése – K. É. –
17477/2007)

41928 Hajdú Volán Zrt. (1 db + 400% db új autóbusz beszerzé-
se – K. É. – 17072/2007)

41930 Humán-Jövõ 2000 Kht. (tájékoztató a Humán-Jövõ 2000
Kht. tej és tejtermék beszerzése tárgyú közbeszerzési
eljárása eredményérõl – K. É. – 11499/2007)

41932 Kisvárda és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás (Zá-
hony központtal megvalósuló központi háziorvosi
ügyelet – K. É. – 17056/2007)

41934 Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság (antivírus szoftver és egyéb elektronikus eszközök
beszerzése – K. É. – 15388/2007)

41936 Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ
(számviteli szolgáltatás – K. É. – 17711/2007)

41939 Közép-magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igaz-
gatóság (a központosított közbeszerzési eljárásban kö-
tött keretszerzõdésben nem szereplõ irodaszerek be-
szerzése – K. É. – 17016/2007)

41941 Központi Statisztikai Hivatal [étterem üzemeltetése
(KSH 450 m2 alapterületû) – K. É. – 17075/2007]

41943 Magyar Fejlesztési Bank Rt. (nyomdai termékek elõállí-
tása és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások teljesítése az
MFB Rt. részére – K. É. – 17892/2007)

41946 Magyar Televízió Zrt. (adattárház és üzleti tervezõ
rendszer szoftverek beszerzése és bevezetése – K. É. –
16667/2007)

41948 Mol Földgázszállító Zrt. (Basic-terv és elõzetes környe-
zeti tanulmány elkészítése beregdaróci kompresszorál-
lomás gépcsereprojektjéhez – K. É. – 17878/2007)

41950 Mol Földgázszállító Zrt. (a Mol Földgázszállító Zrt. ma-
gyarországi nagynyomású földgázszállító rendszeré-
nek irányítási feladatait ellátó számítógépes rendszer
hardver- és alapszoftver-eszközeinek emelt szintû kar-
bantartása és üzemeltetéstámogatása – K. É. –
17879/2007)

41953 Mol Földgázszállító Zrt. [Mol Földgázszállító Zrt. részé-
re gázátadó állomás létesítése (KRAUTLAND)
– K. É. – 17880/2007]

41956 Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság
(XXI. ker. Csepel, Motorkerékpár utca 210146/70
hrsz.-ú és Terelõ utca 210146/86 hrsz.-ú telepekrõl az il-
legálisan talajszint felett elhelyezett 1100 tonna galván-
iszap hasznosítása és ártalmatlanítása – K. É. –
17227/2007)

41958 Volánbusz Közlekedési Zrt. (vállalkozási szerzõdés Ika-
rus 435, és Ikarus 415 típusú autóbuszok karosszé-
ria-felújítására – K. É. – 17867/2007)
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Tájékoztató az eljárás eredményérõl

41962 Budajenõ Község Önkormányzata (Budajenõ községben,
meglévõ kiviteli tervek alapján tornaterem és öltözõ-
épület építése, kapcsolódó gépkocsiparkolók kialakítá-
sa, valamint a szükséges közmûvek bekötésének terve-
zése és megvalósítása vállalkozási szerzõdés keretében
– K. É. – 16228/2007)

41965 Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (Budapest,
Lovas utca út- és járdaépítése a Korlát utca és Várfok
utca közötti szakaszon – K. É. – 16588/2007)

41967 Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. (ivóvízvezeték-építés-
hez szükséges csõ, és az építés-szereléshez szükséges tol-
dóidomok szállítása – K. É. – 17230/2007)

41968 Felsõ-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazga-
tóság (a Beregi-öblözet árvízvédelmi- és vízkészletgaz-
dálkodás-fejlesztési vízjogi létesítési engedélyes tervei-
nek készítése – K. É. – 15473/2007)

41971 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. – 13674/2007)

41973 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség (2 klt. nagyteljesítményû tábori víztisztító állo-
más beszerzése állomásonként 2 klt. ivóvízcsomagoló
berendezéssel készletezve – K. É. – 17224/2007)

41976 Katona József Színház, Budapest (színpadtechnikai
rendszer – K. É. – 16394/2007)

41978 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (HEFOP
4.2. Miskolc, Váltó utcai intézményrekonstrukció ki-
egészítõ építési beruházása – K. É. – 17676/2007)

41980 Nagytarcsa Község Önkormányzata (banki hitelszerzõ-
dés, 250 000 000 Ft felvétele a Sikeres Magyarországért
Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprog-
ram keretében – K. É. – 16584/2007)

41983 Országos Tisztifõorvosi Hivatal (a 2006. évben kötött
nyomdai keretmegállapodás alapján, a 2007. harmadik
negyedévében kötött szerzõdésekrõl tájékoztató hirdet-
mény – K. É. – 15962/2007)

41987 Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás (állatihulladék-be-
gyûjtõ rendszer kialakítása az ajánlatkérõ területén
– K. É. – 16585/2007)

41990 Szegedi Tudományegyetem (SZTE telefonalközpontok
közötti összeköttetést biztosító üzleti szolgáltatás
– K. É. – 14438/2007)

41992 Szentendre Város Önkormányzata (Euro-VELO hálózat
fejlesztése, Szentendre, Duna-parti panoráma kerékpá-
rút építése kiegészítõ munkái – K. É. – 17063/2007)

41994 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Debreceni Javítóin-
tézete (zöldség, gyümölcs beszerzése az ajánlatkérõ szá-
mára – K. É. – 16666/2007)

41996 Szõdliget Község Önkormányzata (Szõdliget község szi-
lárd hulladékának begyûjtése és elszállítása – K. É. –
17166/2007)

41999 Terézvárosi Vagyonkezelõ Zrt. (Dunabogdány, Kossuth
utca 196. sz. gyermeküdülõ rekonstrukciója I. ütem
– K. É. – 15386/2007)

42001 Vám- és Pénzügyõrség Közép-dunántúli Regionális Pa-
rancsnoksága (Pápa, tetõ felújítása – K. É. –
17890/2007)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl

42004 Duna Televízió Zrt. (digitális mûholdas fellövõszett be-
szerzése – K. É. – 17074/2007)

42005 Medgyesegyháza–Újkígyós–Medgyesbodzás Szélessávú
Informatika Infrastruktúra Fejlesztési Beruházási Társulás
(Medgyesegyháza–Újkígyós–Medgyesbodzás szélessávú
informatikai infrastruktúra kiépítése – K. É. –
17097/2007)

42007 Szegedi Tudományegyetem (SZTE A klinikatömb, on-
kológiai klinika átalakítása – K. É. – 14437/2007)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

42009 Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Fõváro-
si Intézete (az ÁNTSZ Budapest Fõvárosi Intézete épü-
letének munkanaponkénti takarítása – K. É. –
16351/2007)

42009 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (gépi hó-
és síkosságmentesítés – K. É. – 16047/2007)

42010 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (gépi hó-
és síkosságmentesítés – K. É. – 16048/2007)

42010 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (kézi és
kisgépi hó- és síkosságmentesítés: autóbuszperon
180 db, kerékpárút: 11 900 fm, kijelölt gyalogos-át-
kelõhely 113 db, hidak, alul- és felüljárók: 17 db
– K. É. – 16049/2007)

42011 Budapest Fõváros XV. Kerületi Önkormányzat (Budapest
fõváros XV. kerületi útfelújítások – K. É. – 17713/2007)

42012 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
(BME felvonóinak karbantartása és üzemeltetése 38 db
személyfelvonó, 10 db teherfelvonó és 9 db lépcsõn járó
berendezés – K. É. – 16050/2007)

42012 Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (hõközpontok szétvá-
lasztása 2007/II–III. ütem – K. É. – 17621/2007)

42013 Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (hõközpontok szétvá-
lasztása 2007/II–III. ütem – K. É. – 17622/2007)

42013 Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (hõközpontok szétvá-
lasztása 2007/II–III. ütem – K. É. – 17623/2007)

42014 Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (hõközpontok szétvá-
lasztása 2007/II–III. ütem – K. É. – 17624/2007)

42015 Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (hõközpontok szétvá-
lasztása 2007/II–III. ütem – K. É. – 17625/2007)

42015 Dél-Békés Megyei Vízgazdálkodási Társulat (tájékoztató
az apátfalva–mezõhegyesi csatorna burkolásához szük-
séges burkolati betonelemek beszerzésére irányuló
szerzõdés teljesítésérõl – K. É. – 17883/2007)

42016 Diósd Község Önkormányzata (Diósd, sportközpont,
1. rész – K. É. – 17777/2007)

42016 Diósd Község Önkormányzata (Diósd, sportközpont,
2. rész – K. É. – 17778/2007)
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42017 Diósd Község Önkormányzata (Diósd, sportközpont,
3. rész – K. É. – 17779/2007)

42017 Diósd Község Önkormányzata (Diósd, sportközpont,
4. 5. és 6. rész – K. É. – 17780/2007)

42018 Földmérési és Távérzékelési Intézet (Bendeffy-hálózat
korszerûsítése tárgyú szerzõdés teljesítése – K. É. –
17782/2007)

42019 Földmérési és Távérzékelési Intézet (minõségirányítási
és információvédelmi rendszerek tanúsítása és éven-
kénti felülvizsgálata – K. É. – 17787/2007)

42019 Gyulakonyha Élelmezési, Kereskedelmi és Szolgáltató
Kht. (élelmiszer beszerzése – K. É. – 15955/2007)

42020 Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ (nyelvi képzé-
sek – K. É. – 15740/2007)

42021 Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ [álláskeresési
technikák – csoportos (Debrecen, Hajdúszoboszló, Püs-
pökladány) – K. É. – 15973/2007]

42022 Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Köz-
pont (857 db RC2-es konténer szállítása – K. É. –
16100/2007)

42022 Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Köz-
pont [Posta Elszámoló Központ (PEK) bizonylatfeldol-
gozó rendszer input és feldolgozó alrendszereinek kar-
bantartása és javítása – K. É. – 16101/2007]

42023 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (otthoncsekk utalvány
beszerzése – K. É. – 15587/2007)

42023 Nemzeti Hírközlési Hatóság (a Nemzeti Hírközlési Ható-
ság hirdetéseinek és PR-anyagainak – print, on-line és
elektronikus – megjelentetése médiavásárlás útján ma-
gyar és idegen nyelven, hazai és külföldi médiában
– K. É. – 16254/2007)

42024 Nyírvidék TISZK Kht. (térségi integrált szakképzõ köz-
pont kialakítása a Nyíregyháza, Árok u. 53. sz., 1022/1,
1022/2, 1022/4 hrsz.-okon lévõ Inczédy György Szakkö-
zépiskola és Szakiskola tanmûhelyének felújításával és
rekonstrukciójával – K. É. – 10956/2007)

42025 Nyírvidék TISZK Kht. (TISZK kialakításával kapcsola-
tos kiegészítõ építési beruházás I–II–III. rész – K. É. –
10961/2007)

42025 Nyírvidék TISZK Kht. (Nyírvidék Térségi Integrált Szak-
képzõ Központ központi képzõhelyének épületében au-
tóvillamossági és gépjármû-elektronikai tanmûhely,
elektronikai és automatika mérõlabor, valamint a Bánki
Donát Mûszaki Középiskola elektronikai eszközbeszer-
zése és telepítése – K. É. – 13643/2007)

42026 Nyírvidék TISZK Kht. (autóvillamossági és gépjár-
mû-elektronikai tanmûhely, valamint elektronikai és
automatika mérõlabor eszközbeszerzése – K. É. –
13644/2007)

42027 Nyírvidék TISZK Kht. (fémipari eszközbeszerzés
– K. É. – 13649/2007)

42028 Szociális és Munkaügyi Minisztérium (kétnapos rendez-
vény – Civil Fórum – megszervezése, lebonyolítása
– K. É. – 15944/2007)

42028 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata [aján-
latkérõ részére 1 000 000 000 Ft összegû multi currency
hitel/szabadon átváltható (HUF, EUR, CHF) hitel
nyújtása – K. É. – 15580/2007]

42029 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (hosszú
lejáratú, mindösszesen 1 200 000 000 Ft összegû banki
hitel nyújtása az önkormányzat közigazgatási területén
megvalósuló, 2004. évben megkezdett, 2006. év végéig
tartó idõszakban út- és hídfenntartási feladatok finan-
szírozására – K. É. – 15584/2007)

42030 Tartalékgazdálkodási Kht. (tájékoztató szerzõdés teljesí-
tésérõl – K. É. – 17684/2007)

42031 Vám- és Pénzügyõrség (a Vám- és Pénzügyõrség részére
szolgálati télikabát beszerzése – K. É. – 17698/2007)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

42032 Barcs Város Önkormányzata (2007. évi út- és járdafelújí-
tási munkák, 1. részajánlati kör: Barcs, Széchenyi köz
1. útfelújítási munkái – K. É. – 17382/2007)

42032 Békés Megyei Képviselõ-testület Pándy Kálmán Kórháza
[sütõipari termékek beszerzése (gyulai telephely, szeg-
halmi telephely, mezõhegyesi telephely) – K. É. –
16899/2007]

42033 Békéscsabai Gyermekélelmezési Intézmény (egyéb áru
– Békéscsaba, VI. szerz. mód – K. É. – 17783/2007)

42034 Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata (Eötvös József
Általános Iskola tornatermének átalakítása kiviteli ter-
vezéssel a hozzá kapcsolódó kiszolgálóhelyiségek kiala-
kítása – K. É. – 17384/2007)

42034 Budapest Fõváros Önkormányzata [Budapest III., San
Marco u. 48–50. szám alatti iskolaépület rekonstrukci-
ója és bõvítése az általános iskola és diákotthon (Csalo-
gány u.) elhelyezése céljából beruházás kivitelezése
– K. É. – 16010/2007]

42035 Budapesti Fegyház és Börtön (tej és tejtermékek beszer-
zése – K. É. – 16312/2007)

42036 Fõgáz Földgázelosztási Kft. [Budapest II. kerület, Gár-
donyi Géza utca, Avedik utca–Majális utca közötti sza-
kaszán (hrsz.: 12547/26) gázelosztó vezeték létesítése
– K. É. – 17011/2007]

42036 Fõvárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat (városháza épü-
lete fedélszerkezetének felújítása, tervezése és kivitele-
zése – K. É. – 17388/2007)

42037 Gyulakonyha Kht. (tejtermék beszerzése – K. É. –
16317/2007)

42037 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (közétkez-
tetés – K. É. – 17704/2007)

42038 Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nagy-
kanizsa, Rozgonyi Úti Általános Iskola bõvítéses re-
konstrukciója és járulékai generálkivitelezése – K. É. –
17395/2007)

42039 Nógrád Megye Önkormányzata [bentlakásos szociális in-
tézmény kiviteli tervének elkészítése és építése
(5744 m2) – K. É. – 17396/2007]
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42039 Nyírvidék TISZK Kht. (a központi képzõhely épüle-
tében autóvillamossági és gépjármû-elektronikai tan-
mûhely, elektronikai és automatika mérõlabor, vala-
mint a Bánki Donát Mûszaki Középiskola elektronikai
eszközbeszerzése és telepítése – K. É. – 13255/2007)

42040 Nyírvidék TISZK Kht. (TISZK központi képzõhelyének
épületében épületgépész-labor, fémipari alapképzõ és
mechanikai tanmûhely, gázvezeték- és készülékszerelõ
tanmûhely, hegesztõtanmûhely, mechanikai mérõla-
bor, vízvezeték- és központifûtés-szerelõ tanmûhely,
valamint a Nagykállói Gimnázium, Szakképzõ Iskola
és Kollégium eszközbeszerzése – K. É. – 13629/2007)

42041 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata (ajánlatkérõ által
a 2006. évre tervezett teljes szerkezetû út-, járda-
és szennyvízcsatorna-építések II. ütem – K. É. –
16952/2007)

42042 Savaria TISZK Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kie-
melkedõen Közhasznú Társaság (CNC-mûhely és labo-
rok eszközeinek szállítása – II. rész CNC-mûhely eszkö-
zei – CNC-esztergagép, CNC-fúró-maró gép szállítása
– K. É. – 17761/2007)

42043 suliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbkép-
zési Kht. (étkezési utalványok szállítása 2007. – K. É. –
17401/2007)

42044 Százhalombatta Város Önkormányzata (általános és
középfokú közoktatási intézményekbe járó tanulók ré-
szére pótreggeli beszerzése a 2007/2008. tanévre
– K. É. – 17423/2007)

42044 Szentes Város Önkormányzata (Kiss Bálint utca felújítá-
sa, 4. sz. szerzõdésmódosítás – K. É. – 17564/2007)

42045 Zsana Község Önkormányzata (polgármesteri hivatal
bõvítése és felújítása – K. É. – 17404/2007)

Helyesbítés

42046 Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat helyesbítése
(a Közbeszerzési Értesítõ 128. számában, 2007. novem-
ber 12-én K. É. – 17218/2007 számon megjelent egysze-
rû eljárás ajánlattételi felhívásának helyesbítése
– K. É. – 17966/2007)

42046 Magyar Közút Kht. helyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ
126. számában, 2007. november 7-én K. É. – 17045/2007
számon megjelent egyszerû eljárás ajánlattételi felhívá-
sának helyesbítése – K. É. – 17968/2007)

42046 Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvû Szakközépiskola, Buda-
pest helyesbítése (laboreszközök beszerzése – K. É. –
17791/2007)

42047 Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási
Zrt. helyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ 2007. no-
vember 12-i, 128. számában, K. É. – 17343/2007
számon megjelent részvételi felhívás helyesbítése
– K. É. – 17963/2007)

42047 Újléta Község Önkormányzata helyesbítése (a Közbe-
szerzési Értesítõ 2007. november 7-i, 126. számában
K. É. – 16755/2007 számon megjelent egyszerû eljárás
ajánlattételi felhívásának helyesbítése – K. É. –
17976/2007)

Visszavonás

42048 Bányavagyon-hasznosító Kht. visszavonása (a Közbe-
szerzési Értesítõ 2007. szeptember 24-i, 109. számában,
K. É. – 14625/2007 számon megjelent ajánlati felhívás
visszavonása – K. É. – 17942/2007)
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A Közbeszerzési Értesítõ 131. számának (2007. november 19.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK

Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hir-
detmények

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

42062 Bányavagyon-hasznosító Kht. (Balinka I. meddõhányó
tájrendezése – K. É. – 16400/2007)

42065 BMSK Beruházási, Mûszaki Fejlesztési, Sportüzemelteté-
si és Közbeszerzési Zrt. (Magyar Sport Háza Irodaház és
BMSK Zrt. logisztikai központ takarítása, õrzés-védel-
me és kertrendezési feladatok ellátása – K. É. –
17661/2007)

42071 Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. (parkolójegy-ki-
adó automaták teljes körû és rendszeres karbantartá-
sa, javítása – K. É. – 17561/2007)

42077 Debreceni Egyetem (épülettakarítási szolgáltatás be-
szerzése – K. É. – 17285/2007)

42084 Hévízgyógyfürdõ és Szent András Reumakórház Kht.
(ajánlatkérõ részére különféle élelmiszerek beszerzése
– K. É. – 17005/2007)

42092 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM
számviteli tevékenység ellátása – K. É. – 17726/2007)

42097 Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet
(NUSI BOK – élelmiszer – K. É. – 17796/2007)

42103 Pécsi Tudományegyetem Gazdasági és Mûszaki Fõigazga-
tóság (rádiófrekvenciás, elektrofiziológiai katéterek és
fogyóanyagok beszerzése – K. É. – 17090/2007)

42112 Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (kombi-
nált csatornatisztító célgép beszerzése – K. É. –
17007/2007)

42117 Zala Megyei Kórház (tej és tejtermék beszerzése
– K. É. – 16800/2007)

Ajánlati felhívás egyes ágazatokban

42120 Mol Földgázszállító Zrt. (Gyõri Hõszolgáltató Kft. föld-
gázellátásának biztosítása – K. É. – 17936/2007)



Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására

42126 Albertirsa Város Önkormányzata (hitelszerzõdés ajánlat-
kérõ fejlesztési beruházásainak megvalósítása érdeké-
ben – K. É. – 17814/2007)

42131 Fejér Megyei Önkormányzat (Fejér Megye Önkormány-
zata és intézményei 2008. évi villamosenergia-beszerzé-
se – K. É. – 17736/2007)

42136 Hajdúnánási Humánszolgáltatói Otthon Kht. (külön-
féle élelmiszerek beszerzése és szállítása – K. É. –
17636/2007)

42143 Magyar Televízió Zrt. [ajánlatkérõ 12 hónap idõtarta-
mú, cca. 600 000 km + 20% személyszállítási (taxi) fu-
varozási igényeinek teljesítése – K. É. – 17533/2007]

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására

42150 Szegedi Tudományegyetem (élelmezési üzem fejlesztése
és mûködtetése – K. É. – 17067/2007)

42153 VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató In-
tézet Kht. (reklám- és médiaügynökségi szolgáltatások
bruttó 200 millió Ft keretösszegig és/vagy 2008. decem-
ber 31-ig – K. É. – 17807/2007)

Részvételi felhívás egyes ágazatokban

42161 Mol Földgázszállító Zrt. (szénhidrogén-szállító rendszer
felügyeleti rendszerét kiszolgáló távközlési távkábelhá-
lózat hibaelhárítása – K. É. – 17954/2007)

Visszavonás

42168 Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. visszavonása (villamos-
energia-beszerzés – K. É. – 17718/2007)

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására

42173 Szegedi Tudományegyetem (SZTE A klinikatömb, on-
kológiai klinika átalakítása – I. ütem – K. É. –
18122/2007)

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

42176 MTA Mezõgazdasági Kutatóintézete (az MTA MgKI vil-
lamosenergia-ellátása a 2008. évben – K. É. –
17641/2007)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

42179 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgató-
ság (HUSER-0602/132. – a felszín alatti vizek használa-
tának fenntartható fejlesztése a magyar–szerb ország-
határ menti régióban – K. É. – 17355/2007)

42182 Békés Megyei Képviselõ-testület Pándy Kálmán Kórhá-
za [az intézmény egyéves szükségleteit biztosító
Tc-99m steril generátorok adásvétele (14/Gyula/
2007.) – K. É. – 16077/2007]

42186 Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat
(nyomdai szolgáltatás a Városházi Híradó meg-
nevezésû idõszaki önkormányzati lap elõállítására
– K. É. – 17639/2007)

42189 Budapest Fõváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (ta-
karítás – 2008. – K. É. – 17716/2007)

42194 Budapest Fõváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
(fénymásolópapír, irodaszer beszerzése a 2008. évre
– K. É. – 17720/2007)

42199 Budapesti Mûszaki Fõiskola Bánki Donát Gépész és Biz-
tonságtechnikai Mérnöki Kar (1 darab CNC-vezérlésû
megmunkálóközpont beszerzése – K. É. – 17610/2007)

42203 Fõvárosi Önkormányzat Idõsek Otthona (Vámosmikola)
(élelmiszer-alapanyagok beszerzése 2008. augusz-
tus 31-ig – K. É. – 17868/2007)

42207 Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc Kórház-
Rendelõintézet (szemészeti lencsék szállítása – K. É. –
17071/2007)

42211 Katona József Mûszaki, Közgazdasági Szakképzõ Iskola
és Gimnázium, Budapest (IT-eszközök beszerzése
– K. É. – 17727/2007)

42213 Kémes Község Önkormányzata (egy ormánsági kisiskola
oktatási lehetõségeinek javítása, egy ormánsági kisis-
kola folyamatos mûködésének megalapozása fejlesztési
beruházással – többcélú helyiségek kialakítása tetõ-
tér-beépítéssel és IKT-eszközök telepítésével – K. É. –
17909/2007)

42217 Nemzeti Színház Rt. (Hamvas Béla–Spiró György: Szil-
veszter címû elõadás díszletének kivitelezése – K. É. –
17167/2007)

42221 Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet (empirikus szociológiai
kutatás adatfelvételének lebonyolítása – K. É. –
17728/2007)

42225 Pesti 149 Lakásszövetkezet (Budapest XVII. kerület,
Pesti út 149. lakóház felújítási munkái – K. É. –
17549/2007)

42230 Sopronkõhidai Fegyház és Börtön (étkezési utalványok
beszerzése – K. É. – 17254/2007)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

42234 BIOKOM Pécsi Környezetgazdálkodási Kft. (hulladék-
szállító és -gyûjtõ célgép adásvétele – K. É. – 17336/2007)

42238 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat II. Rákó-
czi Ferenc Kórház (ápolást segítõ eszközök, mûszerek és
rehabilitációs egészségügyi gép-mûszerek, eszközök be-
szerzése – K. É. – 17331/2007)

3176 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2007/47. szám



42242 Heves Megyei Önkormányzat Gyermekotthona és Fogya-
tékosok Otthona (élelmiszerek szállítása – K. É. –
17724/2007)

42246 Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc Kór-
ház-Rendelõintézet (intervenciós radiológiai anyagok
szállítása – K. É. – 15861/2007)

42251 Mecsek-Öko Zrt. (nehézfémmel szennyezett iszap elszál-
lítása és deponálása 2008. – K. É. – 17894/2007)

42256 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (Vám-
és Pénzügyõri Gyógyház épületei korszerûsítésének
tervezési feladatai – K. É. – 17874/2007)

42261 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (kötelezõ
gépjármû-felelõsségbiztosítás – K. É. – 17887/2007)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

42267 Bányavagyon-hasznosító Kht. (mûszakilag felszámolt,
biztonságba helyezett, rekultivált szénhidrogénkutak
kivezetése a bányászati létesítmények közül – K. É. –
16393/2007)

42268 Budapest Fõváros Önkormányzata [Mozgásjavító Általá-
nos Iskola és Diákotthon (1145 Budapest, Mexikói
út 60., 63–64.) rekonstrukció I. ütem beruházás kivite-
lezése – K. É. – 17403/2007]

42270 Észak-pesti Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht.
(gépjármû-elektronikai mûszerész laboratórium esz-
közei, berendezései – K. É. – 17889/2007)

42273 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (hóelta-
karítási és síkosságmentesítési munkák, az eltakarított
hó elszállítása – K. É. – 17876/2007)

42275 Lajosmizse Város Önkormányzati Intézményeinek Gazda-
sági Szervezete (élelmiszer-beszerzés 4 élelmiszercso-
portra – K. É. – 17873/2007)

42279 Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Köz-
pont (SAP-licenc vásárlása és SAP-licenc karbantartá-
sa – K. É. – 16088/2007)

42282 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (különféle meghibáso-
dott távközlési kártyák javítása vagy cseréje – K. É. –
16495/2007)

42284 Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága (teremõri, porta-
szolgálati és takarítási tevékenység ellátása – K. É. –
16468/2007)

42287 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (teher-
gépkocsi, illetve konténer vizsgálatára alkalmas közúti
röntgensugaras berendezés, valamint 1 db vontató jár-
mû szállítása – K. É. – 17525/2007)

42290 Volánbusz Közlekedési Zrt. (autóbusz-szélvédõk beszál-
lítása és konszignációs raktározása – K. É. –
17815/2007)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

42293 Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
(XIV. kerületi közterületi-közúti beruházási munkák
2007. – K. É. – 17076/2007)

42295 Családsegítõ és Gondozási Központ, Ajka [élelmiszer-be-
szerzés (fagyasztott baromfihús, friss pékáru, száraz-
anyagáru, száraztészta, tej, tejtermék, sertéshús, felvá-
gottak, vörösáru, gluténmentes áru, mirelit zöldség)
– K. É. – 16586/2007]

42300 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (levegõztetõelemek be-
szerzése – K. É. – 15538/2007)

42302 Hevesi Kistérség Többcélú Társulása (központi háziorvo-
si, házi gyermekorvosi ügyelet ellátása – K. É. –
15563/2007)

42305 KER-TÉSZ Értékesítõ Szövetkezet, Nagykõrös (1437 m2

alapterületû hûtõház megvásárlása – K. É. –
16798/2007)

42307 Magyar Nemzeti Bank (a Magyar Nemzeti Bank épüle-
teiben üzemelõ távközlési rendszerek, hálózatok, be-
rendezések és telefaxkészülékek karbantartása és ese-
tenkénti javítási munkáinak elvégzése – K. É. –
17884/2007)

42309 Sopron és Környéke Víz- és Csatornamû Zrt. (Sopron,
Tóth Antal utcai szennyvízbekötések felújítása – K. É. –
16664/2007)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl

42312 MIVÍZ Miskolci Vízmû Kft. (mérõmûszerek beszerzése
2007. – K. É. – 17938/2007)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

42314 Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Zrt. (Mezõkövesd,
volt szovjet használatú katonai repülõtér központi
üzemanyagbázisa területén feltárt talaj- és talajvíz-
szennyezés megszüntetése érdekében mûszaki beavat-
kozás végrehajtása, kármentesítése – K. É. –
16359/2007)

42314 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (12 havi
rtg.-film és vegyszer beszerzése – K. É. – 16356/2007)

42315 Budapest Fõváros Önkormányzata (ajánlatkérõ ISO
9001:2000 szabvány szerinti minõségügyi rendszerének
2004. október 1-jét követõ megújító tanúsítása – K. É. –
16342/2007)

42316 Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat [Buda-
pest XVI. kerület, 7 utca útépítése (3. rész: Testvériség
utca) – K. É. – 18015/2007]

42316 Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat [Buda-
pest XVI. kerület, 7 utca útépítése (4. rész: Iharfa utca)
– K. É. – 18017/2007]
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42317 Dombóvár Város Önkormányzata (Szent Lukács Egész-
ségügyi Kht. részére céltámogatással finanszírozott or-
vostechnikai eszközök szállítása, üzembe helyezésének
és kezelésének betanítása – K. É. – 16524/2007)

42318 Fõvárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház és
Rendelõintézet (protézisek, implantátumok beszerzése
– K. É. – 15615/2007)

42318 Gyõr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Inté-
zet [élelmezési alapanyagok beszerzése (1–10. termék-
csoport) – K. É. – 16219/2007]

42321 Jászberény Város Önkormányzata (szülészeti-nõgyó-
gyászati osztály eszközei I., II.; SG-286 – K. É. –
16035/2007)

42322 Jászberény Város Önkormányzata (szülészet-nõgyógyá-
szat eszközei, 1 db nõgyógyászati mûtõasztal, SG-286
– K. É. – 16036/2007)

42322 Mátrai Gyógyintézet (a Mátrai Gyógyintézet FA-60/120
fûtõolajjal ellátása a telephelyeken levõ tartályokba be-
töltve – K. É. – 16230/2007)

42323 MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató
Egység (kártyaszolgáltatás – 1600 db rendszámra és
egyéb jármûazonosítóra szóló üzemanyagkártya
– K. É. – 16103/2007)

42324 MÁV Zrt. Beszerzési Készletgazdálkodási és Szolgáltató
Egység (vasúti vontató- és vontatott jármûvek öntött-
vas féktuskói – K. É. – 16314/2007)

42324 MIFÛ Miskolci Fûtõerõmû Kft. (a miskolci kombinált
ciklusú fûtõturbinás erõmû tervezésére, kivitelezésére,
a gázturbina-generátor gépcsoport és a gõzturbina-ge-
nerátor gépcsoport hosszú távú karbantartása – K. É. –
16018/2007)

42325 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Mûvésze-
tek Háza elektroakusztikai berendezés, 27 db cellaegy-
ség – K. É. – 15591/2007)

42326 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (kultúrcsekkutalvány
beszerzése – K. É. – 16368/2007)

42326 Országgyûlés Hivatala (egyéni, szélessávú internetszol-
gáltatás biztosítása az ajánlatkérõ távmunkaeszközzel
ellátott felhasználói számára 69 végponton, 4 éven ke-
resztül – K. É. – 16280/2007)

42327 Paksi Atomerõmû Zrt. (ajánlatkérõ 1., 3., 4. blokkján
üzemelõ 6 db generátor segédüzemi villamos vezérlõ-
tábla rekonstrukciója és segédüzemi rendszerek átala-
kítása – K. É. – 16256/2007)

42329 Paksi Atomerõmû Zrt. (üzemzavar-elhárítási, -kezelési
utasítások revíziója aktualizálása és kidolgozása a Pak-
si Atomerõmû Zrt. számára – K. É. – 16446/2007)

42330 Pécsi Vízmû Zrt. (Pécs, Nagyárpádi út szennyvízcsator-
na-rekonstrukciója – K. É. – 16443/2007)

42331 Sárvár Város Önkormányzata (hitelszerzõdés ajánlatké-
rõ által megvalósítandó Vadkerti elkerülõút-beruházás
út- és közmûépítés finanszírozásához – K. É. –
16261/2007)

42332 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
(Csenger helyszínen egyéni álláskeresési tanácsadás
– K. É. – 14683/2007)

42332 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
[számítógép-kezelõ (-használó) képzés (U011-05)
– K. É. – 15398/2007]

42333 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ [lo-
gisztikai ügyintézõ képzés (U023-05) – K. É. –
15400/2007]

42333 Várpalota Város Önkormányzata (járdák, parkolók, gya-
logátkelõk létesítése, felújítása – K. É. – 16029/2007)

42334 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (Veszp-
rém város közigazgatási területén belül külterjes terü-
letek fûnyírása gyûjtéssel, elszállítással és elhelyezéssel
II. ütem – K. É. – 17653/2007)

42335 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (Veszp-
rém város közigazgatási területén belül külterjes terü-
letek fûnyírása gyûjtéssel, elszállítással és elhelyezéssel
– K. É. – 17710/2007)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

42336 Békéscsabai Gyermekélelmezési Intézmény (tejtermék,
sajtok – K. É. – 17545/2007)

42336 Dunakeszi Város Önkormányzata (Kiscsurgó u., Duna
sor, Pihenõ u. közigazgatási határ által bezárt terület
szennyvízcsatornázás I. ütem – K. É. – 16901/2007)

42337 Fényeslitke Község Önkormányzata (Fényeslitke és Döge
települések közös szennyvízcsatornázás I. ütem és
szennyvíztisztító telepének tervezése és kivitelezése
– K. É. – 16354/2007)

42338 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [IV. ker., Perényi
Zsigmond u. (Baross u.–Perényi Zsigmond u. 55. kö-
zött) csatornarekonstrukció – K. É. – 16608/2007]

42338 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [XIX. ker., Esze Ta-
más u. (Petõfi u.–Kossuth Lajos u. között) csatornare-
konstrukció – K. É. – 16609/2007]

42339 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [XI. ker., Vasvirág sor
(Fonyód u.–Kapuvár u. között) csatornarekonstrukció
– K. É. – 16610/2007]

42339 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [XIV. ker., Szobránc
u. (Egressy út–Besnyõi u. között) csatornarekonstruk-
ció – K. É. – 16611/2007]

42340 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [XII. ker., Tóth Lõrinc
u. (Orbánhegyi út–Tóth L. u. 36. között) csatornare-
konstrukció – K. É. – 16612/2007]

42340 Magyar Nemzeti Bank (integrált emissziós rendszer fej-
lesztése és bevezetése, valamint karbantartása – K. É. –
16680/2007)

42341 Magyar Nemzeti Bank (a Magyar Nemzeti Bank részére
CSDB elnevezésû informatikai rendszer kialakítása
– K. É. – 17886/2007)

42342 Mátra Volán Zrt. [közforgalmú autóbuszjáratok alvál-
lalkozásban történõ üzemeltetése (évi 398 370 km telje-
sítménnyel), minimum 4 db forgalmi darabszámú autó-
busszal – K. É. – 16530/2007]
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42343 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a
8–72. sz. fõutak különszintû csomópontjának tanul-
mány- és építési engedélyezési tervdokumentáció készí-
tése tárgyú szerzõdés módosításáról – K. É. –
17706/2007)

42344 Országos Mentõszolgálat (csepeli mentõállomás kialakí-
tása – K. É. – 16882/2007)

42344 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház (carotisstentekre vo-
natkozó szállítási szerzõdés – K. É. – 16813/2007)

Helyesbítés

42346 Bolyai János Fõvárosi Gyakorló Mûszaki Szakközépisko-
la és Kollégium helyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ
128. számában, 2007. november 12-én K. É. –
16944/2007 számon megjelent egyszerû eljárás ajánlat-
tételi felhívásának helyesbítése – K. É. – 18204/2007)

42346 Fõvárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Ren-
delõintézet helyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ
128. számában, 2007. október 31-én K. É. – 16428/2007
számon megjelent ajánlati felhívás helyesbítése – K. É. –
18133/2007)

42346 Hajdúhadház Város Önkormányzata helyesbítése (a Köz-
beszerzési Értesítõ 129. számában, 2007. novem-
ber 14-én K. É. – 17350/2007 számon megjelent egysze-
rû eljárás ajánlattételi felhívásának helyesbítése
– K. É. – 18157/2007)

42346 Kéthely Község Önkormányzata helyesbítése (a Közbe-
szerzés Értesítõ 129. számában, 2007. november 14-én
K. É. – 17220/2007 számon megjelent ajánlati felhívás
helyesbítése – K. É. – 18163/2007)

42346 Komló Város Önkormányzata helyesbítése (a Közbeszer-
zési Értesítõ 129. számában, 2007. november 14-én
K. É. – 17283/2007 számon megjelent egyszerû eljárás
ajánlattétel felhívásának helyesbítése – K. É. –
18205/2007)

42347 Nógrád Megye Önkormányzata helyesbítése (a Közbe-
szerzési Értesítõ 127. számában, 2007. november 9-én
K. É. – 15534/2007 számon megjelent tájékoztató he-
lyesbítése – K. É. – 18153/2007)

42348 Szentendre Város Önkormányzata helyesbítése (a Közbe-
szerzési Értesítõ 127. számában, 2007. november 9-én
K. É. – 15967/2007 számon megjelent egyszerûsített el-
járás ajánlati felhívásának helyesbítése – K. É. –
18130/2007)

Módosítás

42349 Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás módosítása
(a Közbeszerzési Értesítõ 128. számában, 2007. novem-
ber 12-én K. É. – 17037/2007 számon megjelent egysze-
rûsített eljárás ajánlati felhívás módosítása – K. É. –
18128/2007)

42350 Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvû Szakközépiskola módo-
sítása (laboreszközök beszerzése, K. É. – 17323/2007
számon megjelent egyszerû eljárás felhívásának módo-
sítása – K. É. – 18216/2007)
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A Cégközlöny 46. számában (2007. november 15.) megjelent felszámolási eljárások megindításáról

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-07-004508/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 6. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „VÖRÖS OROSZLÁN” Keres-
kedelmi Gazdasági Munkaközösség „végelszámolás
alatt” (1052 Budapest V., Tanács krt. 22.; cégjegyzék-
száma: 01 04 138393; adószáma: 28032555-1-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„VÖRÖS OROSZLÁN” Kereskedelmi Gazdasági

Munkaközösség
Jogelõd(ök):
„VÖRÖS OROSZLÁN” divatáru-ajándék magánkeres-

kedõi polgári jogi társaság

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-
sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59. Le-
vélcím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-07-003925/5. 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) SUNLESS Redõny, Reluxa
Gyártó és Szerelõ Gazdasági Munkaközösség „végel-
számolás alatt” (1082 Budapest, Baross u. 81.; cégjegy-
zékszáma: 01 04 235803; adószáma: 24436964-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.



A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-
sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59. Le-
vélcím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-07-003237/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „F & F” Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 9.; cégjegyzékszá-
ma: 01 06 016305; adószáma: 28125336-2-43) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„F & F” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59. Le-
vélcím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-07-003710/5. 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) „REBEKA” Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1143
Budapest, Stefánia út 13.; cégjegyzékszáma: 01 06
016412; adószáma: 28132796-2-42) adós felszá-molását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szol-
gáltató Zrt., 1055 Budapest, Stollár Béla u. 3/A.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-07-003997/5. 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) GORDIUSZ Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1053
Budapest, Kossuth Lajos u. 4. III. 6/A; cégjegyzékszáma:
01 06 111253; adószáma: 28234812-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
GORDIUSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59. Le-
vélcím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-07-001201/10. 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) COLONET Kereskedelmi és
Ipari Betéti Társaság (1152 Budapest, Dobó u. 32.
IV. em. 14.; cégjegyzékszáma: 01 06 210902; adószáma:
28250940-1-42) adós felszámolását fõ-eljárásként elren-
delte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
ANTEUS Kereskedelmi és Ipari Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1147 Budapest, Csömöri u. 46.
1142 Budapest, Királyhida u. 10.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-

kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52 ., postacíme: 1399 Bp., Pf. 701/65.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-07-004503/5. 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) „Válassz-Téka” Videó-Hírlap-
Ajándék Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1135
Budapest, Kassák L. u. 84.; cégjegyzékszáma: 01 06
215137; adószáma: 28096450-2-41) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„Válassz-Téka” Videó-Hírlap-Ajándék Betéti Társaság
Jogelõd(ök):
„Válalssz-Téka” Videó-Hírlap-Ajándék Gazdasági

Munkaközösség
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59. Le-
vélcím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.
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A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-07-004388/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 2. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) KONTROVAR Szolgáltató és
Kereskedelmi Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(1103 Budapest, Gergely u. 86–88. 2. lh. II. 4.; cégjegy-
zékszáma: 01 06 313708; adószáma: 28458856-3-42) 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
16.Fpk.01-07-003965/5. 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) „BÍRÓ ÉS TÁRSA” Építõ-
ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
„végelszámolás alatt” (1118 Budapest, Hadak útja 2.
XI. 116.; cégjegyzékszáma: 01 06 314495; adószáma:
28466372-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-
sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59. Le-
vélcím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-07-003908/5. 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) KELLY 94’ kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(1173 Budapest XVII., Pesti út 37.; cégjegyzékszáma:
01 06 318280; adószáma: 28509732-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-
sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59. Le-
vélcím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-07-001924/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Csodakalmár-Fuvar Szállí-
tási és Kereskedelmi Betéti Társaság (1115 Budapest,
Tétényi út 32/B IV/14.; cégjegyzékszáma: 01 06 418471;
adószáma: 28630768-2-01) adós felszá-molását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszá-
moló és Csõdmenedzser Zrt., 1075 Budapest, Károly
krt. 3/ A félem. 13.

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-06-002886/15. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 25. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) GHOST Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság (1224 Budapest, XIII. u. 12.; cég-
jegyzékszáma: 01 06 512420; adószáma: 29055872-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT ( O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.

A Fõvárosi Bíróság
17.Fpk.01-07-004389/5. 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) L’ GHT Kulturális Betéti
Társaság (1073 Budapest, Jósika u. 5. II/17., telephely:
1042 Bp., Árpád u. 20–24/A .; cég-jegyzékszáma: 01 06
519412; adószáma: 28886749-2-42) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER
& CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest,
Árpád u. 57–59. I. em. 8.
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A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-07-003952/5. 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) LECIL 2000 Kereskedelmi Betéti
Társaság „végelszámolás alatt” (1162 Budapest, Irha
út 41. sz.; cégjegyzékszáma: 01 06 618582; adószáma:
28922360-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
LECIL 2000 Kereskedelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59. Le-
vélcím: 1396 Budapest 62 ., Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-07-003777/6. 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) POPA 97 Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1202
Budapest, Nagyvárad u. 3.; cég-jegyzékszáma: 01 06
619211; adószáma: 29112203-2-43) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
POPA 97 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
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
13.Fpk.01-07-000045/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 21. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ForteL Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság (1119 Budapest, Etele út 69.
VII. 67.; cégjegyzékszáma: 01 06 711225; adószáma:
29118436-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Duna Libra Közgaz-
dász Zrt., 1062 Budapest, Andrássy út 91., levelezési cím:
1364 Budapest, Pf. 87.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-07-005211/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 26. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) GIROSIM 2000 Kereskedelmi
Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1083 Budapest,
Szigony u. 16. f. 12.; cégjegyzékszáma: 01 06 718717;
adószáma: 20192497-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
GIROSIM 2000 Kereskedelmi Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1093 Budapest, Gát u. 31. 2. em. 29.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59. Le-
vélcím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-07-003931/5. 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) IDENTIC Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1138 Buda-
pest, Gyöngyösi u. 6. fszt. 8.; cégjegyzékszáma: 01 06
719355; adószáma: 20207175-2-41) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
IDENTIC Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1105 Budapest, Ihász köz 2. 5. em. 33.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59. Le-
vélcím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-07-001456/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 15. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) GOODHOPE-2000 Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (1077 Budapest,
Wesselényi u. 59. 1. em. 3.; cégjegyzékszáma: 01 06
728382; adószáma: 20567802-2-42) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1118 Budapest, Regõs köz 6. 1. em. 4.
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1157 Budapest, Zsókavár utca 39. 2. em. 10.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszá-

moló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80/ A I. em. 3.
Lev. cím: 3501 Miskolc, Pf. 540.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-07-002656/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) TOMI-TEL Szolgáltató Be-
téti Társaság „végelszámolás alatt” (1198 Budapest,
Dési Huber utca 16. 1. em. 1.; cégjegyzékszáma: 01 06
733625; adószáma: 20704658-2-43) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
TOMI-TEL Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1132 Budapest, Váci út 28. fszt. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER

& CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest,
Árpád u. 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-06-003653/15. 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) DEKOR LUFI Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (1181 Budapest, Darus u. 4.
4. em. 1.; cégjegyzékszáma: 01 06 734422; adószáma:
20725200-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
1191 Budapest, Toldy u. 2. 4. em. 19.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénz-

ügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6., 1461 Budapest, Pf. 295.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-06-004686/17. 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) MARBÓ Kereskedelmi és Szol-

gáltató Betéti Társaság (1149 Budapest, Egressy út 7.
f. 1.; cégjegyzékszáma: 01 06 735144; adószáma:
20745686-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL
Felszámoló, Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Kereskedel-
mi Kft., 1077 Budapest, Dohány u. 54.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-07-003946/5. 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) GALYAS és TÁRSA Ven-
déglátóipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társa-
ság „végelszámolás alatt” (1085 Budapest, József krt. 63.
3. em. 2.; cégjegyzékszáma: 01 06 737939; adószáma:
26060822-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-
sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59. Le-
vélcím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-07-001069/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 26. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) PEIKERT GÁBOR Asztalosipari
Betéti Társaság (1196 Budapest, Zrínyi u. 125.; cégjegy-
zékszáma: 01 06 738785; adószáma: 20928661-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Fel-
számoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A fszt. 1.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-07-004103/5. 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) SURDU Építõipari és Szolgáltató
Betéti társaság „végelszámolás alatt” (1222 Budapest,
Komáromi u. 80/B; cégjegyzékszáma: 01 06 741524; adó-
száma: 21001972-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
SURDU Építõipari és Szolgáltató Betéti társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59. Le-
vélcím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-07-001811/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. június 30. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BAUMAN-21 Szolgáltató Betéti
Társaság (1156 Budapest, Sárfû u. 21. 7. em. 23.; cég-
jegyzékszáma: 01 06 743563; adószáma: 21058888-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: INVEST ALMA-
NACH Pénzügyi, Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgál-
tató Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B II/17. 1364 Bp.,
Pf. 147.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-07-003971/5. 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) PALO-TREND Építõipari Szerelõ,
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végel-
számolás alatt” (1035 Budapest, Szentendrei út 12.
4. em. 22.; cégjegyzékszáma: 01 06 744596; adószáma:
21087657-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
PALO-TREND Építõipari Szerelõ, Kereskedelmi és

Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1156 Budapest, Kontyfa u. 6. 6. em. 23.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59. Le-
vélcím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-07-004514/5. 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) TIDIED Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1086 Buda-
pest, Dobozi út 25.; cégjegyzékszáma: 01 06 746938; adó-
száma: 20310260-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
TIDIED Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2314 Halásztelek, Kossuth Lajos u. 68.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59. Le-
vélcím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
17.Fpk.01-07-005209/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 25. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) CSILLAG PLUSSZ SECURITY
Szolgáltató Betéti Társaság (1225 Budapest, Nagytété-
nyi út 263.; cégjegyzékszáma: 01 06 750810; adószáma:
20705154-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-
sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59. Le-
vélcím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-07-004009/5. 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) GYÚRÓ 2002 Építõ-Faipari
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszá-
molás alatt” (1193 Budapest, Derkovits Gy. u. 73.; cég-
jegyzékszáma: 01 06 751883; adószáma: 21427479-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-
sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59. Le-
vélcím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.
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A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-06-006957/8. 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) BAU-TRON Szolgáltató és Ke-
reskedelmi Betéti Társaság (1117 Budapest, Fehérvári
utca 23. 2. em. 18.; cégjegyzékszáma: 01 06 752830; adó-
száma: 20568346-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
9023 Gyõr, Szabolcska M. utca 1. B ép.
9025 Gyõr, Ráth Mátyás tér 8. 1. em. 9.
2941 Ács, Deák Ferenc utca 82.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Válságmenedzser

Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1039 Budapest, Petõfi
Sándor u. 3.

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-07-002359/10. 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) LINDA IMPEX ’2002 Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (1087 Budapest, Kõbá-
nyai út 22/B 4. em. 435.; cégjegyzékszáma: 01 06 756120;
adószáma: 20342331-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2141 Csömör, Mezõ u. 9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-

kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-07-000757/7. 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) PROINTEL Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1084
Budapest, Õr u. 9.; cégjegyzékszáma: 01 06 760508; adó-
száma: 21840973-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
PROINTEL Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság

A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-
kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-07-002223/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) RITA-TREND Keres-
kedelmi Betéti Társaság (1064 Budapest, Podmaniczky
u. 63.; cégjegyzékszáma: 01 06 761794; adószáma:
24591300-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
RITA Kereskedelmi Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2131 Göd, Táncsics u. 4.
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
27.Fpk.01-07-004014/5. 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) LAZBAU Építõipari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(1016 Budapest, Mészáros út 19.; cégjegyzékszáma: 01 06
761916; adószáma: 21878112-2-41) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
LAZBAU Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Be-

téti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59. Le-
vélcím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-07-002645/7. 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) ARTHUR-CAFE Vendég-
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látó, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (1144
Budapest, Vezér út 59. D ép .; cégjegyzékszáma: 01 06
770601; adószáma: 21163690 2 42) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
3294 Tarnaörs, Petõfi u 46.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Deloitte Üzletviteli

és Vezetési Tanácsadó Zrt., 1068 Budapest, Dózsa Gy.
út 84/C. Levélcím: 1438 Bp. Pf. 471. cégjegyzékszáma:
01 10 044100.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-07-002699/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PARADIGMA Kereskedõ és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1087 Buda-
pest, Hõs utca 1/A; cégjegyzékszáma: 01 09 165154; adó-
száma: 10739666-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
PARADIGMA Szociológiai Kutató és Szolgáltató Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1134 Budapest, Pannónia u. 57/A fszt. 1.
1139 Budapest, Lomb u. 37–39.
1139 Budapest, Váci út 81–85.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG Felügyelet

Felszámoló, Végelszámoló Vagyonrendezõ és Csõdke-
zelõ Kft., 1081 Budapest, Rákóczi út 59. 5. em. 2.

A Fõvárosi Bíróság
12.Fpk.01-06-005233/16. 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) KOTELEMAX Nemzetközi Ke-
reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1077 Buda-
pest, Dohány u. 20.; cégjegyzékszáma: 01 09 169968; adó-
száma: 10794775-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1103 Budapest, Noszlopy u. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-

lános Vállalkozási ZRt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., 1364 Bp., Pf. 428.

A Fõvárosi Bíróság
17.Fpk.01-07-004073/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 26. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Riegel Pharma Gyógyszer és Vegyé-
szeti Termékeket Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság (1225 Budapest, Bányalég u. 2.; cégjegy-
zékszáma: 01 09 262916; adószáma: 10832446-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
AGRO-CHEMIE Növényvédõszer Gyártó Értékesítõ és

Forgalmazó Kft.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES

Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-07-002385/8. 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) Barát Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1163 Budapest,
Sashalom tér, Sashalmi piac 10.; cégjegyzékszáma: 01 09
564651; adószáma: 12198742-2-42) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52., postacíme: 1399 Bp., Pf. 701/65.

A Fõvárosi Bíróság
17.Fpk.01-07-005052/6. 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) BÉBA Kereskedelmi és Szolgál-
tató Kft. (1106 Budapest, Keresztúri út 202–206.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 568626; adószáma: 12248098-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok
és Tanácsadó zRt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C.
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.
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A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-06-005506/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 11. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Glo-Busz „Bon voyage” Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1042 Budapest, Nyár utca 97.; cégjegyzékszáma: 01 09
680890; adószáma: 11875369-2-41) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszá-
moló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80/A I. em. 3. Le-
vélcím: 3501 Miskolc, Pf. 540.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-07-005060/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 25. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) QBS. Quality Building Service
Épületkezelõ és Épületkarbantartó Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság „végelszámolás alatt” (1087 Budapest,
Kerepesi út 27. A ép .; cégjegyzékszáma: 01 09 682836;
adószáma: 11911980-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
QBS. Quality Building Service Épületkezel õ és Épület-

karbantartó Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Real-Holding Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1132 Budapest, Victor Hu-
go u. 11–15.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-07-004376/5. 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) MILLENNIUM MULTILINGUAL
SERVICES Nyelvoktató és Fordító Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság „végelszámolás alatt” (1136 Budapest,
Hegedûs Gyula u. 36. fszt. 3.; cégjegyzékszáma: 01 09
686270; adószáma: 11978905-2-41) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MILLENNIUM MULTILINGUAL SERVICES Nyelv-

oktató és Fordító Korlátolt Felelõsségû Társaság

Elõzõ székhelye(i):
1033 Budapest, Harrer Pál u. 10. 1. em. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER

& CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest,
Árpád u. 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-06-002308/24. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. június 26. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) AVANTI FRIGO Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1239 Buda-
pest, Nagykõrösi út 349., telephely: 1149 Bp., Mogyoródi
u. 32.; cégjegyzékszáma: 01 09 686932; adószáma:
11992543-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
AVANTI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1239 Budapest, Nagykõrösi út 353.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT-AUDIT

Üzletviteli Szolgáltató Kft., 1137 Budapest, Radnóti Mik-
lós u. 2.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-07-000076/9. 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) DUST STOP Takarítás Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1053 Budapest, Magyar
utca 13.; cégjegyzékszáma: 01 09 688661; adószáma:
12486766-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
PRO HUMAN MANAGEMENT Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1119 Budapest, Etele út 39. 1. em. 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszá-

moló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80/ A I. em. 3. Le-
vélcím: 3501 Miskolc, Pf. 540.
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A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-07-002263/8. 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) MOBIL 70 Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1084 Buda-
pest, Szigony u. 1. 7. em. 21.; cégjegyzékszáma: 01 09
692799; adószáma: 12525328-2-42) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2049 Diósd, Sashegyi utca 42.
1224 Budapest, Barackos u. 99.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszá-

moló és Csõdmenedzser Zrt., 1075 Budapest, Károly krt.
3/ A félem. 13.

A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-05-005798/16. 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) RRGone Ingatlanforgalmazó és
Ingatlan Felújító Csoport Kft. (1077 Budapest, Wesselé-
nyi utca 67. fszt. 5.; cégjegyzékszáma: 01 09 693360; adó-
száma: 12577992-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
RRGone Ingatlan Felújító Csoport Kft.
Elõzõ székhelye(i):
1061 Budapest, Paulay Ede u. 15. tt. 22.
1023 Budapest, Mecset u. 8. 5. em. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok

és Tanácsadó zRt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C.
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-07-003257/6. 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) CSÁT IMMO Ingatlanfej-
lesztõ Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás
alatt” (1051 Budapest, Nádor u. 13.; cégjegyzékszáma:
01 09 693378; adószáma: 12578436-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
CSÁT IMMO Ingatlanfejlesztõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság
Jogelõd(ök):
Transelektro Villamossági Részvénytársaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: MAROSHOLDING

TANÁCSADÓ Kft, 1021 Budapest, Hárshegyi út 5–7.
B ép. II. em. 21.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-07-002682/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ArtHouse Ingatlanhasznosí-
tó és Mûvészeti Korlátolt Felelõsségû Társaság (1136
Budapest, Hegedûs Gyula u. 23.; cégjegyzékszáma: 01 09
696752; adószáma: 12651634-2-41) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Nem bejegyzett székhelye(i):
1094 Budapest, Tûzoltó u. 25/ A
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG Felügyelet

Felszámoló, Végelszámoló Vagyonrendezõ és Csõdke-
zelõ Kft., 1081 Budapest, Rákóczi út 59. 5. em. 2.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-07-000073/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ANTHOMAS Építõipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (1119 Budapest, Hengermalom u. 2. 4. em. 14.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 696988; adószáma: 12034510-2-13)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2081 Piliscsaba, Egyetem u. 7.
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.
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A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-06-007012/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) STPFRUIT Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1214 Buda-
pest, Mars utca 20. 1. em. 4.; cégjegyzékszáma: 01 09
699964; adószáma: 12715873-2-43) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
STP-TAXI Személy és Teherfuvarozó Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1181 Budapest, Havanna út 37. 8. em. 32.
1086 Budapest, Dobozi u. 49–53. 3. em. 124.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG Felügyelet

Felszámoló, Végelszámoló Vagyonrendezõ és Csõdke-
zelõ Kft., 1081 Budapest, Rákóczi út 59. 5. em. 2.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-07-001675/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BrandService Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság (1131 Budapest, Dolmány u. 5–9.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 702054; adószáma: 12758607-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1131 Budapest, Dolmány u. 12.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 33/ A I. em. 1.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-06-006570/10. 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) Foltinfo Tanácsadó és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1112 Budapest, Kérõ
u. 14. 2. em. 14.; cégjegyzékszáma: 01 09 704007; adó-
száma: 12799398-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-
lános Vállalkozási ZRt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., 1364 Bp., Pf. 428.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-07-001511/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. május 29. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Natur-Épületfa Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1139 Buda-
pest, Fiastyúk u. 45/a.; cégjegyzékszáma: 01 09 705026;
adószáma: 12820991-2-41) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1112 Budapest, Kõérberki út 17.
A bíróság által kijelölt felszámoló: L Q D Pénzügyi és

Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2–4.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-07-000485/10. 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) HOLOVRUS 2006 Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1031
Budapest, Aranyhegyi lejtõ 18/B; cégjegyzékszáma: 01 09
705456; adószáma: 12829392-2-41) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ARMIN Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi és Szolgál-

tató Korlátolt Felelõsségû Társaság
ARMIN Ingatlanforgalmazó, Telekommunikációs Ke-

reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1111 Budapest, Kruspér utca 1/C 4. em. 6.
1061 Budapest, Jókai tér 4. 4. em. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PARA Gazdasági

Tanácsadó Kft., 1138 Budapest, Népfürdõ u. 7.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-06-005834/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 4. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) EXTRÉM AUTÓHÁZ Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1032 Budapest, Kiscelli út 74.; cég-jegyzékszáma: 01 09
705875; adószáma: 11951333-2-41) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
BALLA AUTÓHÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2143 Kistarcsa, Szabadság út 378/23. hrsz.
Nem bejegyzett székhelye(i):
1051 Budapest, Nádor utca 19.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CMB Holding Ta-

nácsadó Kft., 1164 Budapest, Jövendõ u. 3., 1631 Buda-
pest, Pf. 128.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-06-004798/17. 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) DÓ-RAMÓNA 2. Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1211 Budapest, Tanácsház u. 5.; cégjegyzékszáma: 01 09
708303; adószáma: 12886434-2-43) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 33/ A I. em. 1.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-07-000231/13. 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) ARCHITECT PLUS Ingat-
lanforgalmazó, Építõipari, Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1107 Budapest, Je-
genye u. 21.; cégjegyzékszáma: 01 09 709364; adószáma:
12907272-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52., postacíme: 1399 Bp., Pf. 701/65.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-06-005591/16. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) GRANDIA EURO Nemzet-
közi Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1152 Budapest, Szentmihályi út 167–169.; cégjegyzék-
száma: 01 09 710580; adószáma: 12930973-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1149 Budapest, Egressy út 23.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Fel-

számoló és Csõdmenedzser Zrt., 1075 Budapest, Károly
krt. 3/ A félem. 13.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-07-001358/9. 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) E.S.F.Brau Európai Sörfõzõ és For-
galmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság (1123 Buda-
pest, Alkotás u. 53.; cégjegyzékszáma: 01 09 711538; adó-
száma: 12949933-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1135 Budapest, Róbert Károly körút 104. 1. em. 15.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT-AUDIT

Üzletviteli Szolgáltató Kft., 1137 Budapest, Radnóti Mik-
lós u. 2.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-06-007042/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SASA-BAU Építõipari, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (1116 Budapest, Fehérvári út 108.; cégjegyzékszáma:
01 09 711791; adószáma: 12954913-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
Stefko és Társa Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1152 Budapest, Csillagos köz 2.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: Deloitte Üzletviteli
és Vezetési Tanácsadó Zrt., 1068 Budapest, Dózsa Gy.
út 84/C. Levélcím: 1438 Bp. Pf. 471. cégjegyzékszáma:
01 10 044100.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-07-004427/5. 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) BLEXI COMPANY Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt”
(1175 Budapest, 513. u. 3.; cégjegyzékszáma: 01 09
712081; adószáma: 12960774-2-42) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
BLEXI COMPANY Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER

& CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest,
Árpád u. 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-07-002585/10. 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) „B” és „S” Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1215 Budapest,
Varrógépgyár u. 8–10.; cégjegyzékszáma: 01 09 719620;
adószáma: 13118626-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1203 Budapest, Kossuth u. 33.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Fel-

számoló és Csõdmenedzser Zrt., 1075 Budapest, Károly
krt. 3/ A félem. 13.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-06-007074/8. 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) BONA VENTUS Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1118 Buda-

pest, Budaörsi út 48–50. 2. em. 3/B; cégjegyzékszáma:
01 09 725864; adószáma: 13251471-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1123 Budapest, Dolgos u. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-

lános Vállalkozási ZRt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., 1364 Bp., Pf. 428.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-06-005765/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 2. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Glorium Építõipari Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1214 Budapest, Béke
tér 9/A; cégjegyzékszáma: 01 09 728060; adószáma:
13297129-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
Glorious Építõipari Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., levelezési cím: 1399 Bp., Pf. 701/313.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-07-002388/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ROLI TRADE Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1165
Budapest, Atlasz u. 6.; cégjegyzékszáma: 01 09 731855;
adószáma: 13372037-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Fel-
számoló és Csõdmenedzser Zrt., 1075 Budapest, Károly
krt. 3/ A félem. 13.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-07-002985/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 26. napján jogerõre
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emelkedett végzésével a(z) COMPU-CREDIT Hungary
Számítástechnikai Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1033 Budapest, Szentendrei út 89–93.; cégjegyzékszáma:
01 09 733560; adószáma: 13405175-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1011 Budapest, Hunyadi János u. 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-

moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16. Levelezési cím: 1450 Bp., Pf. 136

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-07-000826/9. 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) Hácz Ingatlaniroda Korlátolt Fe-
lelõsségû Társaság (1075 Budapest, Asbóth utca 20.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 737076; adószáma: 13473994-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-
kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-06-003197/17. 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) Majoros Szõlõbirtok Mezõ-
gazdasági Termesztõ Kereskedelmi és Szolgáltató Kor-
látolt Felelõsségû Társaság (1051 Budapest, Hercegprí-
más u. 12.; cégjegyzékszáma: 01 09 861309; adószáma:
12801482-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
Tokaj-Szõlõ Mezõgazdasági Termesztõ Kereskedelmi

és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3915 Tarcal, Külterület 1. hrsz. 2049/5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-

moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16. Levelezési cím: 1450 Bp., Pf. 136.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-07-004817/5. 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) TOP és Társai Autókereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1047 Budapest, Váci
út 39.; cégjegyzékszáma: 01 09 864816; adószáma:
13622514-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52., postacíme: 1399 Bp., Pf. 701/65.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-07-002045/8. 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) MEDIÁN-V. Ingatlanforgalmazó
és Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (1053 Bu-
dapest, Szent István körút 19. 1. em. 3.; cégjegyzékszáma:
01 09 868130; adószáma: 12672097-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MEDIÁN-V. Könyvviteli, Tanácsadó és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
9200 Mosonmagyaróvár, Gárdonyi utca 14.
9200 Mosonmagyaróvár, Palánk út 4–6.
9200 Mosonmagyaróvár, Flesch K utca 2.
9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király utca 101.
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
19.Fpk.01-07-001145/8. 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) „NEST-INVEST” Építõipari
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1239 Budapest, Nagy-
kõrösi út 353.; cégjegyzékszáma: 01 09 869616; adó-
száma: 13170873-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2315 Szigethalom, Dunasziget utca 9.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Fel-
számoló és Csõdmenedzser Zrt., 1075 Budapest, Károly
krt. 3/A félem. 13.

A Fõvárosi Bíróság
17.Fpk.01-07-002333/9. 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) Madridi Ingatlanforgalmazó és
Fejlesztõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (1118 Buda-
pest, Rétköz utca 6. 2. em. 32.; cégjegyzékszáma: 01 09
870741; adószáma: 13480622-2-43) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
6720 Szeged, Mars tér 15. B ép.
6000 Kecskemét, Izsáki út 56/B
1025 Budapest, Szeréna út 49.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Holding

Elsõ Hazai Vagyonkezelõ ZRt., 1115 Budapest, Bartók
Béla út 92–94.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-07-003676/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 25. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) INDEFCO 2000 Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1131 Buda-
pest, Madarász Viktor utca 13. A ép. 3. em. 055.; cégjegy-
zékszáma: 01 09 880136; adószáma: 12370702-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1073 Budapest, Erzsébet krt. 48. III/17.
2038 Sóskút, Wesselényi u. 5.
2092 Budakeszi, Szõlõskert utca 5.
2700 Cegléd, Ipartelepi út 5.
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
8.Fpk.01-07-001834/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 24. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) F.S.L. Szállítmányozói és
Spedíciós Korlátolt Felelõsségû Társaság [1156 Buda-
pest, Sárfû u. 7. fszt. (elõzõ székhely: 8174 Balatonvilá-
gos, Erdei F. u. 7.); cégjegyzékszáma: 01 09 881211; adó-
száma: 13614153-2-42] adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PANNON VA-
GYONKEZELÕ Felszámoló Tanácsadói Kft., 1025 Buda-
pest, Szépvölgyi út 52.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-07-003694/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 8. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) FÓKUSZ 99. Divatáru Kis- és
Nagykereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (1046 Budapest, Baross utca 99.; cégjegyzék-
száma: 01 09 883239; adószáma: 11855969-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4024 Debrecen, Bajcsy-Zsilinszky utca 8.
4027 Debrecen, Füredi út 76.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PANNON VA-

GYONKEZELÕ Felszámoló Tanácsadói Kft., 1025 Buda-
pest, Szépvölgyi út 52.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-07-003680/6. 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) GANZ-HUNSLET Részvénytársa-
ság „végelszámolás alatt” (1087 Budapest, Vajda P.
u. 12.; cégjegyzékszáma: 01 10 041261; adószáma:
10262960-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
Ganz-Hunslet Részvénytársaság
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GANZ-HUNSLET Részvénytársaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó ZRt., 1146 Budapest, Cházár And-
rás u. 9.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-07-003394/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 27. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MÁV Utasellátó Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság „végelszámolás alatt”
(1053 Budapest, Veres Pálné u. 9.; cégjegyzékszáma:
01 10 043295; adószáma: 12209495-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MÁV Utasellátó Részvénytársaság
MÁV Utasellátó Részvénytársaság végelszámolás alatt
A bíróság által kijelölt felszámoló: L Q D Pénzügyi és

Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2–4.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-07-000310/13. 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) Pahapack Csomagológépgyártó
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (7623 Pécs, Verseny u. 2.; cégjegyzékszáma: 02 09
069524; adószáma: 13308511-2-02) 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 Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-07-000281/12. 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) TM Intercom Számítástechnikai
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (7700 Mohács, Liszt Ferenc u. 4. D. lház.

2. em. 7.; cégjegyzékszáma: 02 09 070582; adószáma:
13511500-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
1043 Budapest, Váci út 40.
Jogelõd(ök):
„Diesel-Vitorla” Jármûjavító, Kereskedelmi és Szolgál-

tató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Portfólió Befektetési

és Vállalkozási Kft., 7400 Kaposvár, Virág utca 21., cég-
jegyzékszáma: 14 09 000928.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-07-000463/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 24. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) DU és GO Építõipari Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (6090 Kunszent-
miklós, Liszt F. utca 15.; cégjegyzékszáma: 03 06 112592;
adószáma: 21821079-2-03) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési-Tanácsadó Zrt., 1134 Buda-
pest, Csata u. 11. mfszt. 7., cégjegyzékszáma: 01 10
041640.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-07-000093/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 26. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ZOREA KER Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (6413 Kunfehértó, Óvoda
utca 5.; cégjegyzékszáma: 03 06 112894; adószáma:
21896046-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési-Tanácsadó Zrt., 1134 Buda-
pest, Csata u. 11. mfszt. 7., cégjegyzékszáma: 01 10
041640.
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A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-07-000441/5. 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) FEROTA Kereskedelmi és Alkat-
részgyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszá-
molás alatt” (6500 Baja, Wesselényi u. 29–31.; cégjegy-
zékszáma: 03 09 101329; adószáma: 10745173-2-03) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
FEROTA Kereskedelmi és Alkatrészgyártó Korlátolt

Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.,
cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-07-000321/9. 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) PUBLIK-PUB Kereskedelmi
Vendéglátó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (6000 Kecskemét, Erdõsi út 6.; cégjegyzékszáma:
03 09 104547; adószáma: 11420172-2-03) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: DÉLPRODUKT
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 6726 Szeged, Petrozsé-
nyi u. 16/4., cégjegyzékszáma: 06 09 001253.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-07-000317/6. 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) INTEREURÓ HOLDING Va-
gyonkezelõ és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság (6000 Kecskemét, Róna u. 70.; cégjegy-
zékszáma: 03 09 104573; adószáma: 11420237-2-03) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SÖVKECS Ingatlanhasznosító és Beruházást Lebonyo-

lító Korlátolt Felelõsségû Társaság

Elõzõ székhelye(i):
6000 Kecskemét, Csányi János krt. 12.
6000 Kecskemét, Fecske u. 20.
Jogelõd(ök):
Bács-Kiskun Megyei Beruházási Korlátolt Felelõsségû

Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.,
cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-07-000404/6. 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) JAVA Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság (6050 Lajosmizse, Béke u. 7.; cég-
jegyzékszáma: 03 09 106077; adószáma: 11572695-2-03)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
6000 Kecskemét, Mártírok u. 30.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KURÁTOR-

FELSZÁMOLÓ Szolgáltató Kft., 1035 Budapest, Kórház
u. 29. I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 726061.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-07-000274/13. 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) „NÁDVÁR” Növénytermesztõ,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (6345 Nemesnádudvar, Központi major 027/2.
hrsz.; cégjegyzékszáma: 03 09 107955; adószáma:
11944502-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
NEMESNÁDUDVARI NÖVÉNYTERMESZTÕ Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6345 Nemesnádudvar, Petõfi utca 70.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER

Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Zrt., 1141 Budapest,
Lipótvár u. 27. III. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10
042636.
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A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-07-000081/19. 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) LALAPRINT Nyomdaipari és Ke-
reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (6000 Kecs-
kemét, Szabadság tér 1/A; cégjegyzékszáma: 03 09
109244; adószáma: 12704983-2-03) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
6000 Kecskemét, Toscanini utca 35.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KURÁTOR-

FELSZÁMOLÓ Szolgáltató Kft., 1035 Budapest, Kórház
u. 29. I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 726061.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-07-000313/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 24. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SK-HOLDING Vagyonkezelõ
Korlátolt Felelõsségû Társaság (6000 Kecskemét, Baj-
nok utca 3.; cégjegyzékszáma: 03 09 111814; adószáma:
13323442-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Jogelõd(ök):SPK-HOLDING Vagyonkezelõ Korlátolt
Felelõsségû Társaság

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER
Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Zrt., 1141 Budapest,
Lipótvár u. 27. III. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10
042636.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-07-000036/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 25. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SPA HUNGARY Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6060
Tiszakécske, Szabolcsa Mihály u. 132.; cégjegyzékszáma:
03 09 112024; adószáma: 12764592-2-03) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1165 Budapest, Hunyadvár u 43/A 1. em. 3.
1165 Budapest, Mátyásdomb tér 2/C
1113 Budapest, Daróczi utca 7.

A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS
Pénzügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
u. 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-07-000214/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 25. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Complex Security Service Va-
gyonvédelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (6116
Fülöpjakab, tanya 339.; cégjegyzékszáma: 03 09 112426;
adószáma: 10886177-2-03) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1041 Budapest, Rózsa u. 57. VII. em. 22.
1042 Budapest, Árpád u. 165. VII. 23.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DÉLPRODUKT

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 6726 Szeged, Petrozsé-
nyi u. 16/4., cégjegyzékszáma: 06 09 001253.

A Békés Megyei Bíróság
2.Fpk.04-07-000228/6. 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) RÁCIÓ-DUÓ Építõipari, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (5732 Mezõ-
gyán, Keleti u. 2.; cégjegyzékszáma: 04 06 007697; adó-
száma: 21862526-2-04) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PACTOREX Hol-
ding Felszámoló, Végelszámoló és Reorganizáló Kft.,
6722 Szeged, Béke u. 2/C, cégjegyzékszáma: 06 09
002839.

A Békés Megyei Bíróság
2.Fpk.04-07-000202/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 20. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) D R B Mérnöki és Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (5600 Békéscsaba,
Derkovits sor 3. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 04 09 001989;
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adószáma: 11040897-2-04) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Békés Megyei Bíróság
2.Fpk.04-07-000184/8. 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) Gere-Trans Fuvarozó és Keres-
kedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (5720 Sarkad,
Veress F. utca 26.; cégjegyzékszáma: 04 09 005287; adó-
száma: 12676943-2-04) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Békés Megyei Bíróság
2.Fpk.04-07-000226/6. 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) TERRA-LIFT Szolgáltató és Ke-
reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (5900 Oros-
háza, Liget utca 4/a.; cégjegy-zékszáma: 04 09 005686;
adószáma: 12907296-2-04) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-
kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 10 041773.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-07-000421/5. 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) Gold Color Gipsz Bau Építõipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (3811
Alsóvadász, Dózsa Gy. út 6.; cégjegyzékszáma: 05 06
010177; adószáma: 20533423-2-05) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
999 ALFA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3529 Miskolc, Gesztenyés u. 9. 10. em. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ Részvénytár-
saság, 1146 Budapest, Cházár András u. 9., cégjegyzék-
száma: 01 10 043926.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-07-000331/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 15. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) CORN-2000 Mezõgazdasági
Termelõ és Kereskedelmi Betéti Társaság (3950 Sáros-
patak, Kinizsi u. 44.; cégjegyzékszáma: 05 06 011162;
adószáma: 20769750-2-05) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Jogelõd(ök):
GABKER Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
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.05-07-000527/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 20. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ÕS-KAJÁN Szolgáltató Betéti
Társaság (3900 Szerencs, Pincesor 1.; cégjegyzékszáma:
05 06 011388; adószáma: 20902605-2-05) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
3900 Szerencs, Pincesor 1.
3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
cégjegyzékszáma: 01 09 269955.
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-07-000462/5. 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) DÁNYI ÉS FIA Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (3564 Hernádnémeti, Jókai
u. 20.; cégjegyzékszáma: 05 06 011675; adószáma:
20972907-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
3597 Hejõkeresztúr, Dózsa Gy. u. 12.
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
9.Fpk.05-07-000458/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 28. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Veres és Társa Ipari, Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (3773 Sajólászlófalva,
Petõfi u. 7.; cégjegyzékszáma: 05 06 011791; adószáma:
20998688-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
ADRIAN Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3733 Rudabánya, Bartók Béla u. 35.
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
9.Fpk.05-07-000571/6. 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) „RUSZÓ” Ipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (3777 Parasznya, Arany J.
út 29.; cégjegyzékszáma: 05 06 012908; adószáma:
21392511-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

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
9.Fpk.05-07-000456/6. 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) VASMESTER 2002 Építõipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (3412 Bo-
gács, Alkotmány u. 97.; cég-jegyzékszáma: 05 06 013494;
adószáma: 21521621-2-05) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

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
9.Fpk.05-07-000362/15. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) CHAOS Építész és Tervezõ
Stúdió Betéti Társaság (3907 Tállya, Kossuth u. 30.; cég-
jegyzékszáma: 05 06 015065; adószáma: 29050262-2-05)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
CHAOS Architech & Design Studio Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1111 Budapest, Kruspér u. 3. I/14. sz.
1027 Budapest, Fazekas u. 29–31. I/14. sz.
1148 Budapest, Bolgárkertész u. 4. 4. em. 18.
1027 Budapest, Fazekas utca 29–31. 1. em. 14.
1015 Budapest, Batthyány u. 28. 3. em. 16.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszá-

moló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80/ A 1. em. 3.,
cégjegyzékszáma: 01 09 878016.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-07-000418/6. 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) MAMSZ-VÉD Szolgáltató
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Betéti Társaság (3528 Miskolc, Kapos u. 36.; cégjegy-
zékszáma: 05 06 015752; adószáma: 22264787-2-05) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

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
9.Fpk.05-07-000466/5. 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) KISS-MESTER Ház Építõipari
Szolgáltató Betéti Társaság (3777 Parasznya, Arany
János u. 29.; cégjegyzékszáma: 05 06 015795; adószáma:
22272203-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
KISS-MESTER Építõipari Szolgáltató Betéti Társaság
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.05-07-000534/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 20. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ART-GLASS STÚDIÓ Kereske-
delmi és Szolgáltató Betési Társaság (3524 Miskolc,
Mednyánszky u. 7. fszt. 4.; cégjegyzékszáma: 05 06
016303; adószáma: 21791910-2-05) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1026 Budapest, Repkény u. 15.
2112 Veresegyház, Huba u. 41.
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
8.Fpk.05-07-000356/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 25. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) KONTAKT FOR-MA Fémmeg-
munkáló és Kereskedelmi Betéti Társaság (3524 Mis-
kolc, Mednyánszky u. 7. fszt. 4.; cégjegyzékszáma: 05 06
016396; adószáma: 22168076-2-05) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8342 Óhíd, Kossuth u. 176.
8342 Óhíd, Petõfi utca 62.
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
5.Fpk.05-07-000513/8. 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) „POLIPROP” Mûanyag-feldol-
gozó, Értékesítõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (3527 Miskolc, József A. u. 57.; cégjegyzékszá-
ma: 05 09 000644; adószáma: 10413472-2-05) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
3544 Miskolc, Nyár u. 7.
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
9.Fpk.05-07-000330/10. 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) QUADER-BAU Kereskedelmi Épí-
tõipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(3950 Sárospatak, Ország u. 3.; cégjegyzékszáma: 05 09
004523; adószáma: 11385318-2-05) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
3950 Sárospatak, Comenius u. 24. fszt. 1.
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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
9.Fpk.05-07-000473/5. 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) LD TERV ÉS HÁZ Tervezõ, Ki-
vitelezõ és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (3519 Miskolc, Bártfai út 1.; cégjegyzékszáma: 05 09
006702; adószáma: 11585343-2-05) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

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
9.Fpk.05-07-000454/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 25. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) NEOFÉM Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3600 Ózd, Sárli
telep 5.; cégjegyzékszáma: 05 09 009684; adószáma:
12852141-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ Részvénytár-
saság, 1146 Budapest, Cházár András u. 9., cégjegyzék-
száma: 01 10 043926.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
8.Fpk.05-07-000415/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 25. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „FINANCE TRADE” Kereske-
delmi és Logisztikai Korlátolt Felelõsségû Társaság
(3704 Berente, Ipari u. 2.; cégjegyzékszáma: 05 09
009912; adószáma: 12915248-2-05) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„BORSODI IPARELLÁTÓ” Kereskedelmi és Szolgál-

tató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3530 Miskolc, Nagyváthy u. 1–3.
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 80. 1. em. 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER

Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, 1141 Budapest, Lipótvár u. 27. III/13.,
cégjegyzékszáma: 01 10 042636.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-07-000467/5. 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) F&F 2003 Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3716 Újcsaná-
los, Ady E. u. 22.; cégjegyzékszáma: 05 09 010287; adó-
száma: 13021133-2-05) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
3529 Miskolc, Testvérvárosok u. 16.
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
9.Fpk.05-07-000481/5. 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) Kõmester Mûvek Ipari, Kereske-
delmi, Vendéglátó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (3531 Miskolc, Békeszálló telep 18. 8. ép.; cég-
jegyzékszáma: 05 09 012025; adószáma: 13454492-2-05)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
3533 Miskolc, Gózon Lajos u. 8.
3752 Szendrõ, Táncsics u. 28.
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.
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-07-000440/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 25. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SWEET LIFE Miskolc Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(3527 Miskolc, Zsigmondi V. u. 2.; cégjegyzékszáma:
05 09 012199; adószáma: 12734777-2-05) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ZB Pack Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
FILLÉR GLOBAL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1062 Budapest, Székely Bertalan u. 9. 1. em. 11.
1136 Budapest, Pannónia u. 44.
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
9.Fpk.05-07-000316/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) REA BORSOD Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3525
Miskolc, Széchenyi u. 70.; cégjegyzékszáma: 05 09
012465; adószáma: 13556020-2-05) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
3630 Putnok, Péczeli u. 25.
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
8.Fpk.05-07-000387/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 25. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SÁFRÁNY ÉS TÁRSA Építõ-
ipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (3524 Miskolc,
Mednyánszky utca 7. fszt. 4.; cégjegyzékszáma: 05 09

013832; adószáma: 12627482-2-05) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
7300 Komló, Vértanúk utca 19.
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 Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-07-000353/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 25. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) DM WAVE Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6800 Hód-
mezõvásárhely, Hódtó u. 8. 8. em. 45.; cégjegyzékszáma:
06 09 010115; adószáma: 13568818-2-06) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
Eco-M Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
Eco-M 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
SP 2007 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonke-

zelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 01 09 739104. (A helyi kiren-
deltség címe: 6720 Szeged, Kölcsey u. 13.)

A Csongrád Megyei Bíróság
10.Fpk.06-07-000349/8. 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) D & D Reisen Szolgáltató, Keres-
kedelmi és Pénzügyi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(6792 Zsombó, Kossuth L. u. 4.; cégjegyzékszáma: 06 09
010124; adószáma: 13571126-2-06) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

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.)
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A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-07-000239/9. 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) FlexSysTeam Szervezési és
Informatikai Betéti Társaság (8000 Székesfehérvár,
Ligetsor 7. IV/2.; cégjegyzékszáma: 07 06 006604; adó-
száma: 22077888-2-07) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000107/10. 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) JUMP-IN Kereskedelmi és Ruhaké-
szítõ Betéti Társaság (8000 Székesfehérvár, Tóvárosi
ln. 1. 1. em. 1.; cégjegyzékszáma: 07 06 010657; adószá-
ma: 21084245-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CON-
SULT Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034
Budapest, Seregély u. 13., cégjegyzékszáma: 01 09
066529.

A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-07-000149/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 7. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) FORTÉLY-03 Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 37.; cégjegyzékszáma:
07 06 011976; adószáma: 21551219-2-07) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
FORTÉLY-03 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-

kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000089/7. 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) MPL-PLUSZ Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8000 Székes-
fehérvár, Kolozsvári utca 37.; cégjegyzékszáma: 07 09
007609; adószáma: 12572007-2-07) adós fizetésképtelen-
ségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MPL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Kolozsvári utca 35.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Duna Libra Közgaz-

dász Zrt., 1062 Budapest, Andrássy út 91., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 042004.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000157/11. 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) S.M. LOGISTIC Szolgáltató Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (7000 Sárbogárd, Tury Miklós
utca 2/B; cégjegyzékszáma: 07 09 010502; adószáma:
13315902-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 683720.

A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-07-000202/8. 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) SzabóKer Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2475 Kápolnás-
nyék, Petõfi utca 17.; cégjegyzékszáma: 07 09 011819;
adószáma: 13637783-2-07) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PARA Gazdasági
Tanácsadó Kft., 1138 Budapest, Népfürdõ u. 7., cégjegy-
zékszáma: 01 09 710659.
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A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-07-000312/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 25. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) EIB-Elektronik Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (9400 Sopron, Táncsics
utca 7.; cégjegyzékszáma: 08 06 012470; adószáma:
22147527-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1576 Budapest,
Pf. 52, cégjegyzékszáma: 01 09 269929.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-06-000457/18. 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) L’ ARTIM Vendéglátóipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (9400 Sopron, Lõvér körút 42.; cégjegyzékszáma:
08 09 008977; adószáma: 12502152-2-08) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: City Invest Üzleti
Tanácsadó Kft., 1066 Budapest, Teréz körút 6., cégjegy-
zékszáma: 13 09 083631.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-07-000142/6. 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) EURO-COMMERCIALE Keres-
kedelmi és Szolgáltató Kft. (9021 Gyõr, Szent István
út 10. A. ép .; cégjegyzékszáma: 08 09 013875; adószáma:
13694265-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9. cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
5.Fpk.09-07-000571/7. 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) „HELP” Szervezési Szolgáltató
Betéti Társaság (4034 Debrecen, Daru utca 6.; cégjegy-
zékszáma: 09 06 000068; adószáma: 22811293-2-09) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4031 Debrecen, Szoboszlói u. 45.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TANÁCS-ADÓ

Pénzügyi Gazdasági Zrt., 4030 Debrecen, Fokos u. 14.,
cégjegyzékszáma: 09 10 000162.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-07-000570/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 27. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) EGO-SPED Építõipari és Szállít-
mányozási Betéti Társaság (4031 Debrecen, Szoboszlói
út 50.; cégjegyzékszáma: 09 06 007409; adószáma:
22892942-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
DOMINÓ’3000 Építõipari Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4033 Debrecen, Pék u. 8.
4031 Debrecen, István u. 135. 5. em. 40.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TANÁCS-ADÓ

Pénzügyi Gazdasági Zrt., 4030 Debrecen, Fokos u. 14.,
cégjegyzékszáma: 09 10 000162.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000722/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 27. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) PRIMA-AUTÓ 2000 Gépjármû-
javító, Mûszaki Vizsgáztató és Szolgáltató Betéti Tár-
saság (4031 Debrecen, Szotyori út 55.; cégjegyzékszáma:
09 06 010046; adószáma: 20888132-2-09) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyon-
kezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 01 09 739104.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
5.Fpk.09-07-000469/10. 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) „RÁCZIÓ 3000” Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4028 Debrecen, Vasvári Pál
u. 32/6.; cégjegyzékszáma: 09 06 010573; adószáma:
21015906-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
4025 Debrecen, Boldogfalva utca 15. C ép. 3. em. 2.
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.09-07-000324/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 24. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) BALOG’ 2000 Ipari és Szolgál-
tató Betéti Társaság (4116 Berekböszörmény, Széchenyi
u. 3/ A; cégjegyzékszáma: 09 06 013131; adószáma:
28941178-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-In-
vest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Be-
rettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-07-000486/14. 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) EURO-VAZ Ipari és Kereskedel-
mi Korlátolt Felelõsségû Társaság (4025 Debrecen,
Petõfi tér 4. 3. em. 10.; cégjegyzékszáma: 09 09 007811;
adószáma: 12604261-2-09) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4002 Debrecen-Apafa, Gesztenye utca 7. 1. em. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyon-

kezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 01 09 739104.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-07-000632/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 20. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) D+D GOLD Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4026 Deb-
recen, Gyergyó utca 1. 1. em. 8.; cégjegyzékszáma: 09 09
009205; adószáma: 12930227-2-09) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-In-
vest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Be-
rettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000639/6. 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) ALAPKÕ-KER H.N.J. Építõipa-
ri és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4024 Debrecen, Kossuth u. 58.; cégjegyzékszáma: 09 09
010714; adószáma: 13287285-2-09) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ALAPKÕ-KER H. N. J. Építõipari és Kereskedelmi

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4026 Debrecen, Hatvan utca 1. 1. em. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-In-

vest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Be-
rettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
5.Fpk.09-07-000647/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 27. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) PLANETÁR Kereskedelmi és
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Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4030 Deb-
recen, Bujdosó utca 3.; cégjegyzékszáma: 09 09 012724;
adószáma: 12586426-2-09) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
PLANETÁR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1026 Budapest, Bimbó út 203/A
1025 Budapest, Áfonya u. 1. 1. em. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PACTOREX Hol-

ding Felszámoló, Végelszámoló és Reorganizáló Kft.,
6722 Szeged, Béke u. 2/C, cégjegyzékszáma: 06 09
002839.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-06-000245/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2006. október 11. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) T.H.-MED. Kereskedelmi, Hu-
mánegészségügyi és Szolgáltató Betéti Társaság (3324
Felsõtárkány, József A. u. 61.; cégjegyzékszáma: 10 06
022099; adószáma: 23251544-2-10) adós fizetésképtelen-
ségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
T. H-MED. Humánegészségügyi és Szolgáltató Betéti

Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Fel-

számoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A, cégjegyzék-
száma: 01 09 562281.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-07-000289/5. 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) VALÉRIA és TÁRSA Építõipari
Betéti Társaság (3013 Ecséd, Klapka Gy. u. 6.; cégjegy-
zékszáma: 10 06 025551; adószáma: 21828818-2-10) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazda-
sági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
O. u. 6–8., cégjegyzékszáma: 01 09 364827.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-07-000258/5. 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) PEGA Építõipari és Kereskedel-
mi Betéti Társaság (3032 Apc, Petõfi S. u. 55.; cégjegy-
zékszáma: 10 06 025818; adószáma: 21942556-2-10) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszá-
moló Kft., 3533 Miskolc, Gózon Lajos u. 11., cégjegyzék-
száma: 05 09 005543.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-06-000393/22. 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) BOISZ Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3000 Hat-
van, Bethlen G. út 14.; cégjegyzékszáma: 10 09 023203;
adószáma: 11178741-2-10) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Jogelõd(ök):
BOISZ 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 Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-07-000292/5. 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) Egri Borház Termelõ, Szolgáltató
és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (3300
Eger, Pozsonyi u. 9/A; cégjegyzékszáma: 10 09 023472;
adószáma: 11710040-1-10) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Egri Borház Termelõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 683720.
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A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-07-000155/9. 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) AGRIA-MUSIC & PROPERTY
Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi és Beruházó Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (3300 Eger, Zöldfa u. 35.; cég-
jegyzékszáma: 10 09 024992; adószáma: 12833852-2-10)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolá-
sát elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
AGRIA-MUSIC Vendéglátó és Kereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3300 Eger, Brassói út 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING

Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi Rt., 1024 Buda-
pest, Retek u. 10. I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10
044406.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-07-000303/6. 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) AGRIA TRANS 2001 Húsfeldol-
gozó Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság (3282 Nagyfüged, Széchenyi út 95.; cégjegy-
zékszáma: 10 09 026093; adószáma: 12774584-2-10) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
AGRIA TRANS 2001 Húsfeldolgozó Szolgáltató és

Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
AGRIA TRANS 2001 Húsfeldolgozó Szolgáltató és

Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „felszámo-
lás alatt”

Elõzõ székhelye(i):
3390 Füzesabony, Hõsök út 5.
6800 Hódmezõvásárhely, Kisfaludy út 65.
3390 Füzesabony, Tábor út 50.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazda-

sági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
O. u. 6–8., cégjegyzékszáma: 01 09 364827.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-07-000276/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 30. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) H-DIGITAL Zenemûkiadó Kor-
látolt Felelõsségû Társaság (3300 Eger, Malomárok
utca 10. 10. em. 76.; cégjegyzékszáma: 10 09 026421;
adószáma: 13467937-2-10) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-07-000250/5. 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) E & V Fuvarozó és Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (3271 Visonta, Sport
u. 51.; cégjegyzékszáma: 10 09 026467; adószáma:
13488950-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszá-
moló Kft., 3533 Miskolc, Gózon Lajos u. 11., cégjegyzék-
száma: 05 09 005543.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-07-000241/7. 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) K-Á Trade Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3024 Selyp,
Gyár u. 1.; cégjegyzékszáma: 10 09 027012; adószáma:
12867389-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Kártye-Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1037 Budapest, Kisbojtár u. 24–26.
1137 Budapest, Bessenyei u. 14.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi Rt., 1024 Buda-
pest, Retek u. 10. I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10
044406.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-07-000254/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 26. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) BALANCE-HL Ipari-, Kereske-
delmi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3300
Eger, Bástya u. 22. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 10 09
027472; adószáma: 13283834-2-10) adós fizetésképtelen-
ségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1201 Budapest, Wesselényi u. 21. 3. em. 7.
8100 Várpalota, Szent István u. 16.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070122/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BALDÓ Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (2800 Tatabánya, Bulcsú
utca 30.; cégjegyzékszáma: 11 06 004618; adószáma:
23663873-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
2800 Tatabánya, Március 15. út 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PRUDENS PROFIT

CONTROLL Vagyonkezelõ Kft., 9026 Gyõr, Ady E.
u. l/B, cégjegyzékszáma: 08 09 007188.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070561/7. 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) VÉD-COOP Személy és Va-
gyonvédelmi Betéti Társaság (2027 Dömös, Szent István

utca 27.; cégjegyzékszáma: 11 06 005724; adószáma:
20135616-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCUR Befekte-
tési Kft., 1066 Budapest, Teréz krt. 6., cégjegyzékszáma:
01 09 068182.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070266/9. 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) PC SÁMÁN Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (2510 Dorog, Hám Kálmán
lakótelep 17. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 11 06 009403;
adószáma: 20691202-2-11) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2251 Tápiószecsõ, Május 1. utca 28.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PRUDENS PROFIT

CONTROLL Vagyonkezelõ Kft., 9026 Gyõr, Ady E.
u. l/B, cégjegyzékszáma: 08 09 007188.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070050/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 24. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) HÓRUSZ-TECH Vagyonvé-
delmi, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõssé-
gû Társaság (2800 Tatabánya, Erdész út 8.; cégjegyzék-
száma: 11 09 009244; adószáma: 13014869-2-11) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
AJJAJ 04 Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCUR Befekte-

tési Kft., 1066 Budapest, Teréz krt. 6., cégjegyzékszáma:
01 09 068182.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070156/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PERPETUAL Kereskedelmi
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és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800
Tatabánya, Ságvári Endre út 7/A 2. lház. 4. em. 2.; cég-
jegyzékszáma: 11 09 009578; adószáma: 13122296-2-11)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ADVOCO Vagyon-
kezelõ és Tanácsadó Kft., 9022 Gyõr, Czuczor G. út
18–24. II. em., cégjegyzékszáma: 08 09 003091.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070112/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 24. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) DURAKOM Recycling Épí-
tõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (2900 Komárom,
Klapka Gy. út 9.; cégjegyzékszáma: 11 09 009687; adó-
száma: 13154518-2-11) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Takács-Benyus Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
2900 Komárom, Térffy Gyula út 84.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MAROSHOLDING

Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, 6000 Kecske-
mét, Horváth D. krt. 14., cégjegyzékszáma: 03 09 109743.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-07-070699/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 26. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) HOLALÉ OKTÓBER Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tatabánya,
Komáromi út 31. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 11 09 009797;
adószáma: 13194112-2-11) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
LEGEND AUTO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2800 Tatabánya, Vajda J. utca 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TREND Gazdasági

Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B. 2/17.,
cégjegyzékszáma: 01 09 867547.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070498/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 25. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) TOPOS Logisztikai Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2898
Kocs, Igmándi u. 1.; cégjegyzékszáma: 11 09 010015;
adószáma: 13261676-2-11) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
TOPOS Kamion Kereskedelmi és Szállítmányozási

Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Fel-

számoló és Csõdmenedzselõ Rt., 1075 Budapest, Károly
krt. 3/A, cégjegyzékszáma: 03 10 100225.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070176/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 24. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PRIMER COM Kereskedel-
mi és Szolgáltató Kft. (2500 Esztergom, Bátori Schulcz
Bódog u. 35.; cégjegyzékszáma: 11 09 010800; adószáma:
13099567-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
2030 Érd, Szilfa utca 7/B
2500 Esztergom, Irinyi József u. 9/C 2. em. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONSULTATIO

Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft., 1121 Budapest,
Zugligeti út 6., cégjegyzékszáma: 01 09 062748.

A Nógrád Megyei Bíróság
5.Fpk.12-07-000225/5. 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) FEROV Fémmegmunkáló és Ke-
reskedelmi Betéti Társaság (3104 Salgótarján, Hársfa
u. 27. IV. em. 17.; cégjegyzékszáma: 12 06 005191; adó-
száma: 22258304-2-12) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: B & B Gazdasági
Tanácsadó Kft., 3100 Salgótarján, Kun utca 2., cégjegy-
zékszáma: 12 09 001547.
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A Nógrád Megyei Bíróság
2.Fpk.12-07-000232/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 20. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) H + R 2006 Fémipari és Kereske-
delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (3141 Salgótarján,
Zagyva út 52/A; cégjegyzékszáma: 12 09 004990; adószá-
ma: 13770325-2-12) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Ka-
zal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929.

A Pest Megyei Bíróság
5.Fpk.13-07-000983/6. 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) 211. Építõipari Közkereseti Tár-
saság (2112 Veresegyház, Árpád u. 37/B; cégjegyzékszá-
ma: 13 03 030795; adószáma: 20265696-1-13) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

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
5.Fpk.13-07-001582/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 25. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) RUGA Élelmiszeripari és Keres-
kedelmi Betéti Társaság (2120 Dunakeszi, Martinovics
u. 14.; cégjegyzékszáma: 13 06 016497; adószáma:
24522889-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

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
8.Fpk.13-07-001257/6. 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) G-TECH Ipari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (2113 Erdõkertes, Fõ
u. 50.; cégjegyzékszáma: 13 06 016962; adószáma:
24526773-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
2113 Erdõkertes, Bacsó B. u. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyon-

értékelõ Zrt., 1091 Budapest, Üllõi út 51., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 041596.

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-07-001035/7. 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) YOSS Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (2011 Budakalász, Sas u. 8.; cég-
jegyzékszáma: 13 06 021312; adószáma: 24565228-2-13)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Cél Gazdasági Kft.,
1095 Budapest, Soroksári út 138., cégjegyzékszáma:
01 09 705817.

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-07-001214/6. 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) ÉPISD Építõ, Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (2030 Érd, Fürj u. 37/B; cégjegy-
zékszáma: 13 06 026609; adószáma: 24608963-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyon-
értékelõ Zrt., 1091 Budapest, Üllõi út 51., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 041596.
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A Pest Megyei Bíróság
5.Fpk.13-07-001501/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 20. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) DOBICA Ipari Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (2769 Tápiószõlõs, Bicskei
út 92. Fióktelepe: 2700 Cegléd, Reggel u. 2/A; cégjegy-
zékszáma: 13 06 035322; adószáma: 20570574-2-13) 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
8.Fpk.13-07-000534/8. 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) FEJÕS & TÁRSA 2000. Ter-
melõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
(2760 Nagykáta, Leander út 48.; cégjegyzékszáma: 13 06
036209; adószáma: 20630537-2-13) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

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.13-07-000754/6. 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) UJHELYI ÉS TÁRSA 2000 Ipari,
és Építõipari Betéti Társaság (2316 Tököl, Aradi
u. 29.; cégjegyzékszáma: 13 06 038030; adószáma:
20747688-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

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
5.Fpk.13-07-001012/9. 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) Szinescsillag Kereskedelmi és Szol-
gáltató Bt. (2314 Halásztelek, Ságvári u. 110.; cégjegy-
zékszáma: 13 06 043160; adószáma: 21149296-2-13) 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
4.Fpk.13-07-000706/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 20. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) IWS 80 SECURITY Személy és
Vagyonvédelmi Betéti Társaság (2254 Szentmártonkáta,
Ady Endre utca 17.; cégjegyzékszáma: 13 06 044092; adó-
száma: 21352151-2-13) adós felszámolását 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
5.Fpk.13-07-001513/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 20. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) TANYA 2002 Földmunka és Szol-
gáltató Betéti Társaság (2373 Dabas, Légrádi út 1.; cég-
jegyzékszáma: 13 06 046260; adószáma: 21477931-2-13)
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.
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A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-07-000713/8. 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) Kreatív Világ Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (2318 Szigetszentmárton,
Család utca 13/B; fióktelepe: 2300 Ráckeve, Kossuth La-
jos u. 21.; cégjegyzékszáma: 13 06 047766; adószáma:
21560705-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

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
2.Fpk.13-07-000548/8. 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) NIRAJ Faipari és Erdõ-
mûvelõ Betéti Társaság (2025 Visegrád, Széchenyi
utca 13.; cégjegyzékszáma: 13 06 049375; adószáma:
21827305-2-13) 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
5.Fpk.13-07-001223/5. 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) Masterroofs Hungary Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (2146 Mogyoród,
Petõfi S. u. 27.; cégjegyzékszáma: 13 06 050830; adószá-
ma: 21801727-2-13) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyon-
értékelõ Zrt., 1091 Budapest, Üllõi út 51., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 041596.

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-07-001196/6. 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) NOSTRESS Szolgáltató és Ke-
reskedelmi Betéti Társaság (2724 Újlengyel, Hernádi
dûlõ 5.; cégjegyzékszáma: 13 06 052089; adószáma:
28929013-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
1141 Budapest, Paskál u. 34.
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.13-07-001633/6. 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) ARAS-COOP Magyar-Török
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2013
Pomáz, Dózsa Gy. utca 5/A; cégjegyzékszáma: 13 09
063782; adószáma: 10595590-2-13) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: „TREND” Gazda-
sági Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B
II/17., cégjegyzékszáma: 01 09 867547.

A Pest Megyei Bíróság
12.Fpk.13-07-000108/10. 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) FÁBI-SZER Ipari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2000
Szentendre, Rózsa u. 23.; cégjegyzékszáma: 13 09
075147; adószáma: 12252187-2-13) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-
gyonhasznosító Zrt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
VI. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328.
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A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-06-002467/17. 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) GARDA-BAU Építõipari Szol-
gáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság „végelszámolás alatt” (2115 Vácszentlászló, Fõ
út 46.; cégjegyzékszáma: 13 09 081957; adószáma:
11821652-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
GARDA-BAU Építõipari Szolgáltató és Kereskedelmi

Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-

kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Pest Megyei Bíróság
5.Fpk.13-07-001571/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 25. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „MAL” Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2100 Gödöllõ, Rét
utca 23.; cégjegyzékszáma: 13 09 084734; adószáma:
10485518-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: „TREND” Gazda-
sági Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B
II/17., cégjegyzékszáma: 01 09 867547.

A Pest Megyei Bíróság
12.Fpk.13-07-001112/5. 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) SEVI 2002 Építõipari Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2746
Jászkarajenõ, Belsõjenõ út 36., fióktelepe: 1184 Budapest,
Lakatos u. 22. fszt. ép. 2. lház.; cégjegyzékszáma: 13 09
090863; adószáma: 12822106-2-13) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

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
2.Fpk.13-07-000953/8. 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) La Nobilis Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2146 Mogyoród,
Szentjakab park 30.; fióktelepe: 1132 Budapest, Csanády
u. 21.; cégjegyzékszáma: 13 09 096235; adószáma:
13124384-2-13) 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
8.Fpk.13-07-001044/7. 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) LIND-ED 2000 Szolgáltató
és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2094
Nagykovácsi, Park utca 43.; cégjegyzékszáma: 13 09
101008; adószáma: 13378909-2-13) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Cél Gazdasági Kft.,
1095 Budapest, Soroksári út 138., cégjegyzékszáma:
01 09 705817.

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-07-001105/6. 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) MAXBANK Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2330 Dunaha-
raszti, Csontváry utca 17/A; cégjegyzékszáma: 13 09
104808; adószáma: 12743115-2-13) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
VELOXPRINT Nyomdászati és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
MAXNOTE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1088 Budapest, Vas u. 5. 2. em. 10/A
1024 Budapest, Retek u. 21–27. B lház. I. em. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Cél Gazdasági Kft.,

1095 Budapest, Soroksári út 138., cégjegyzékszáma:
01 09 705817.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-000893/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 21. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „Farkasfiak” Kereskedelmi és
Vendéglátó Korlátolt Felelõsségû Társaság (elõzõ
elnevezése: Farkas és Fiai Kereskedelmi és Vendég-
látó Kft.) (2072 Zsámbék, Petõfi utca 20. (elõzõ székhe-
lye: 8600 Siófok, Kossuth L.. u. 41/A) Fióktelepe: 1134
Budapest, Bulcsú u. 23/B; cégjegyzékszáma: 13 09
106580; adószáma: 12949445-2-13) adós felszámolását
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
11.Fpk.13-07-000316/15. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KING Security Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2230
Gyömrõ, Kossuth L. u. 7., elõzõ címe 1137 Budapest, Po-
zsonyi út 35. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 13 09 108661;
adószáma: 10561290-2-13) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BUDAPEST IN-
VESTMENT Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037
Budapest, Seregély u. 17., cégjegyzékszáma: 01 10
041755.

A Somogy Megyei Bíróság
3.Fpk.14-07-000375/4. 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) E-MT SERVICE ÜGYNÖ-
KI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG „végel-
számolás alatt” (7400 Kaposvár, Fõ utca 5. 1. em. 3.; cég-
jegyzékszáma: 14 06 305886; adószáma: 21030617-2-14)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
E-MT SERVICE ÜGYNÖKI ÉS SZOLGÁLTATÓ

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
3.Fpk.14-07-000353/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 6. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Bauer és Társa Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(7562 Segesd, Dózsa tér 9.; cégjegyzékszáma: 14 06
306038; adószáma: 21092060-2-14) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Bauer és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: PATIK, VARGA és

Társaik Gazdasági Tanácsadó Rt., 8840 Csurgó, Széche-
nyi tér 15., cégjegyzékszáma: 14 10 300109.

A Somogy Megyei Bíróság
3.Fpk.14-07-000230/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 8. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ENER-97. Építõipari és Kereske-
delmi Betéti Társaság (7400 Kaposvár, Füredi utca 47.
10. em. 37.; cégjegyzékszáma: 14 06 307283; adószáma:
21963658-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
7400 Kaposvár, Ivánfahegy 9.
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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
3.Fpk.14-07-000184/12. 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) „ADÓ-ÉPÍTÕ” Adótanácsadó
és Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (7400
Kaposvár, Nemzetõr sor 1. 4. em. 12.; cégjegyzékszáma:
14 09 303587; adószáma: 11489649-2-14) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CERES Gazdasági
Tanácsadó és Felszámoló Kft., 7400 Kaposvár, Arany J.
tér 5., cégjegyzékszáma: 14 09 306648.

A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-07-000348/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 24. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „UNIMETALL”-BARCS Fém-
feldolgozó, Termelõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Kor-
látolt Felelõsségû Társaság „f. a .” (7570 Barcs, Nagyhíd
utca 17.; cégjegyzékszáma: 14 09 306686; adószáma:
13641858-2-14) 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 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-000353/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 20. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) VIKMAR Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Gagarin
u. 22.; cégjegyzékszáma: 15 06 085645; adószáma:
25688528-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazda-
sági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy

O. u. 6–8., cégjegyzékszáma: 01 09 364827. (A helyi ki-
rendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 19.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-07-001165/4. 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) ZSAKSZMEN Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (4624 Tiszabezdéd,
Sport út 32.; cégjegyzékszáma: 15 06 086838; adószáma:
20322209-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Könyvvizs-
gáló és Gazdasági Szakértõ Kft., 4400 Nyíregyháza, Vas-
vári P. u. 3., cégjegyzékszáma: 15 09 065077.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
10.Fpk.15-07-000262/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 3. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) TIMY’S DIVATSTUDIO
Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Tavasz
út 6/C; cégjegyzékszáma: 15 06 087137; adószáma:
20558691-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor út 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befekte-

tési és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-07-001229/5. 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) DO-NET Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál
utca 48. 2. em. 6.; cégjegyzékszáma: 15 06 087251; adó-
száma: 20593362-2-15) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Westsik V. u. 22.
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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
8.Fpk.15-07-000637/10. 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) HETEI B. Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (4641 Mezõladány, Táncsics
u. 12.; cégjegyzékszáma: 15 06 087415; adószáma:
20659424-1-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001. (A helyi kirendeltség cí-
me: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-07-001067/4. 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) DOM & MER Építõipari, Szolgál-
tató és Kereskedelmi Betéti Társaság (4482 Kótaj,
Arany J. u. 25.; cégjegyzékszáma: 15 06 087570; adószá-
ma: 20706904-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-
sági Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Honvéd u. 8.
1. em. 2., cégjegyzékszáma: 01 09 269955. (A helyi kiren-
delts ég címe: 4900 Fehérgyarmat, Árpád u. 12.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-07-001176/5. 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) VÁRDA-TREND 2000 Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Szõ-
lõskert u. 14.; cégjegyzékszáma: 15 06 087994; adószáma:
20907844-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 683720. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyír-
egyháza, Szarvas u. 1–3. 5/505.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-07-001180/5. 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) NORTHERN-WIND Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Gagarin
u. 22.; cégjegyzékszáma: 15 06 089277; adószáma:
21153426-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Rt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11. magasföldszint 7., cégjegyzékszáma:
01 10 041640. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregy-
háza, Jókai tér 3.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-07-001175/5. 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) JAMAL-IMPEX 21 Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki
u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 089689; adószáma:
21361922-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
JAMAL-21 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
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
7.Fpk.15-07-001172/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 2. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) BIKTOPIA Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki u. 18.; cég-
jegyzékszáma: 15 06 090057; adószáma: 21421356-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolá-
sát elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló
és Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854. (A helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Vasvári P. u. 3.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
8.Fpk.15-07-000977/4. 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) AMV-VALERO Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki
út 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 090817; adószáma:
21500749-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló
és Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854. (A helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Vasvári P. u. 3.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-07-001153/5. 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) VID-T Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki u. 18.; cég-
jegyzékszáma: 15 06 091037; adószáma: 21516933-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolá-
sát elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1054 Budapest, Pozsonyi
út 33/A I/1., cégjegyzékszáma: 01 09 724084. (A helyi ki-
rendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai út 5. I/109.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-07-001170/5. 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) MINOTAUR NETWORK Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda,
Litki u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 091129; adószáma:
21539680-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ADÓAKTUÁL
Könyv- és Adószakértõi, valamint Kereskedelmi Kft.,
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20., 4401 Pf. 69, cég-
jegyzékszáma: 15 09 060631.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-07-001178/4. 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) „LAKATPON” Építõ-, Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (4300 Nyírbátor, Cso-
konai u. 31.; cégjegyzékszáma: 15 06 091225; adószáma:
21558656-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-
gi Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1. em. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 269955. (A helyi kirendelts ég cí-
me: 4900 Fehérgyarmat, Árpád u. 12.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-07-001177/4. 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) SEBÕK-ÉP.’ 2003 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4372 Nyírbéltek, Zrínyi
Miklós u. 26.; cégjegyzékszáma: 15 06 091275; adószá-
ma: 21566110-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: DUNA AUDIT
Könyvszakértõi Iroda Kft., 1115 Budapest, Bartók Béla
út 131/A, cégjegyzékszáma: 01 09 162918. (A helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-07-001179/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 2. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) NEXT-21 Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság (4495 Döge, Szõlõskert u. 55.; cég-
jegyzékszáma: 15 06 091597; adószáma: 21594287-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolá-
sát elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befekte-
tési és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-07-001181/5. 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) SZIYANIE Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság (4495 Döge, Szõlõskert út 55.; cég-
jegyzékszáma: 15 06 091603; adószáma: 21596162-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi Rt., 1054 Buda-
pest, Honvéd u. 8. I. em. 2., cégjegyzékszáma: 01 10
044406. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza,
Kórház u. 61.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-07-001174/4. 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) „TISZA-SECURITY” Szolgáltató
Betéti Társaság (4468 Balsa, Bocskai u. 7.; cégjegyzék-
száma: 15 06 091681; adószáma: 21785252-2-15) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságke-
zelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., cégjegy-
zékszáma: 01 09 666223. (A helyi kirendeltség címe: 4400
Nyíregyháza, Vasvári P. u. 1.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-07-001173/5. 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) FATI-ALIM Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki u. 18.; cég-
jegyzékszáma: 15 06 092446; adószáma: 21899582-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolá-
sát 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
7.Fpk.15-07-001171/4. 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) YANG-TRADE Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Ady E.
u. 5. 1. em. 5.; cégjegyzékszáma: 15 06 092579; adószá-
ma: 21921533-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER
Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Rt., 1141 Budapest,
Lipótvár 27., cégjegyzékszáma: 01 10 042636. (A helyi ki-
rendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
10.Fpk.15-07-000654/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) YOUR FINELY 2004 Keres-
kedelmi és Mûszaki Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza,
Stadion u. 12. 4. em. 16.; cégjegyzékszáma: 15 06 092679;
adószáma: 21936991-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befekte-
tési és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-07-000923/12. 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) „AGRODOB-ELEKTRO” Me-
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zõgazdasági-Ipari-Kereskedelmi és Szolgáltató Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyíregyháza, Varsó
u. 4.; cégjegyzékszáma: 15 09 060158; adószáma:
10332678-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 23. Galéria Üzletház
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding

Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest VI.,
Paulay Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
10.Fpk.15-07-000502/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 31. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „Nyírgazda-Gép” Mezõgazdasági,
Kül- és Belkereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság (4465 Rakamaz, Ibolya u. 5/A; cégjegy-
zékszáma: 15 09 066463; adószáma: 12512869-2-15) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

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
10.Fpk.15-07-000273/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 6. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SVÉDA Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4432 Nyír-
egyháza, Kincs út 32.; cégjegyzékszáma: 15 09 066674;
adószáma: 12573022-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SVÉDA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Kisdiófa út 18/G
4432 Nyíregyháza, Kincs út 32.
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
7.Fpk.15-07-000337/19. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 5. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „NYÍR-BÁDOG” Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4300 Nyírbátor, Császári u. 78/ A .; cégjegyzékszáma:
15 09 068050; adószáma: 12952966-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4300 Nyírbátor, Fáy u. 1.
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
8.Fpk.15-07-000889/5. 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) TERRA BUILD Építõipari, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4334 Hodász, Jókai M. utca 11.; cégjegyzékszáma: 15 09
069484; adószáma: 13359971-2-15) adós fizetésképtelen-
ségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4334 Hodász, Liszt Ferenc utca 12.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-

gyonhasznosító Rt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
6/3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328. (A helyi kirendelt-
ség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5. I/109.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-07-001151/6. 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) NYÍR-WOOD-KER Ex-
port-Import Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (4400 Nyíregyháza, Ér utca 13. fszt. 4.; cégjegyzék-
száma: 15 09 069744; adószáma: 13440406-2-15) adós fi-
zetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-
gyonhasznosító Rt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
6/3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328. (A helyi kirendelt-
ség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5. I/109.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
8.Fpk.15-07-000984/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) WAITING Kereskedelmi,
Szolgáltató és Ipari Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4823 Nagydobos, Fõ u. 298/A; cégjegyzékszáma: 15 09
069903; adószáma: 12980143-2-15) adós fizetésképtelen-
ségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1204 Budapest, Eperjes u. 34. 3. em. 9.
4751 Kocsord, Szabadság u. 29.
Nem bejegyzett székhelye(i):
4751 Kocsord, Szabadság u. 29.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-

kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649. (A helyi
kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 2.
B lház. 3. em. 6.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
10.Fpk.15-07-000270/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 19. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ISPRING Nemzetközi Kereskedel-
mi Korlátolt Felelõsségû Társaság (4327 Pócspetri,
Béke út 9.; cégjegyzékszáma: 15 09 070005; adószáma:
12276017-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
BUKARUS Nemzetközi Kereskedelmi Kft.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
SCG. ISPIRING Nemzetközi Kereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1191 Budapest, Rákóczi út 31. I/5.
1173 Budapest, Újlak u. 7. 5. em. 48.
1084 Budapest, Vásár u. 4. 1. em. 10.
Nem bejegyzett székhelye(i):
5900 Orosháza, Kazinczy út 12.

A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befekteté-
si és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
10.Fpk.15-07-000286/14. 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) HOL-POK Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság (4535 Nyíribrony, Felszabadulás
tere 36.; cégjegyzékszáma: 15 09 070646; adószáma:
12369393-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
HOL-POK Építõipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1173 Budapest, Agyagosdûlõ 137952 hrsz.
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 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
2.Fpk.16-07-000266/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 20. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Szabó és Berta Kereskedelmi
és Építõipari Betéti Társaság (5000 Szolnok, Jubileum
tér 3. 9. em. 53.; cégjegyzékszáma: 16 06 008950; adószá-
ma: 21854017-2-16) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 683720.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000223/9. 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) LIGUR ÍZEK Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5054 Jász-
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alsószentgyörgy, Rákóczi u. 70.; cégjegyzékszáma: 16 09
006937; adószáma: 12874024-2-16) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Keszau-Solder
Serec-L Könyvelõ Auditáló Vagyonértékelõ és Tanács-
adó Kft., 1125 Budapest, Istenhegyi út 58/B, cégjegyzék-
száma: 01 09 077793.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000173/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 25. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ELEKTROBUILDING-DIVI-
ZIÓ 2 Kereskedelmi, Villamosipari és Építõ Korlátolt
Felelõsségû Társaság (5200 Törökszentmiklós, Fáy And-
rás ltp. 648/65/A/10. em. hrsz.; cégjegyzékszáma: 16 09
007939; adószáma: 13314011-2-16) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-
lános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Tolna Megyei Bíróság
9.Fpk.17-07-000108/8. 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) HO-SZED Építõipari és Szolgál-
tató KKT. (7090 Tamási, Kishenye 47.; cégjegyzékszá-
ma: 17 03 001261; adószáma: 21153024-2-17) adós fize-
tésképtelenségét megállapította és a felszámolását elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Tolna Megyei Bíróság
13.Fpk.17-07-000171/6. 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) T-PAK 99’ Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (7054 Tengelic, Gyimesi
u. 53.; cégjegyzékszáma: 17 06 004315; adószáma:

20353362-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 683720.

A Tolna Megyei Bíróság
9.Fpk.17-07-000114/8. 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) HA-TOJA Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (7140 Bátaszék, Dolina
u. 2/B; cégjegyzékszáma: 17 06 006411; adószáma:
21970300-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1173 Budapest, Újlak u. 92. 2. em. 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 683720.

A Tolna Megyei Bíróság
13.Fpk.17-07-000118/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) MONDABER Adatbázis-kezelõ és
Hirdetésszervezõ Betéti Társaság (7087 Fürged, Ifjúság
u. 51.; cégjegyzékszáma: 17 06 006593; adószáma:
22168409-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SEECOMP Adatbázis-kezelõ és Hirdetésszervezõ Be-

téti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Prohászka O. utca 2. 1. em. 3.
1133 Budapest, Pannónia u. 100.
1115 Budapest, Bártfai utca 44. fszt.
A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Vál-

ságmenedzser és Felszámoló Részvénytársaság, 1145
Budapest, Uzsoki u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10
043681.
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A Tolna Megyei Bíróság
9.Fpk.17-07-000136/9. 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) PERFACTOR Kereskedelmi Szol-
gáltató és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû
Társaság (7100 Szekszárd, Csalogány utca 22. fszt. 1.; cég-
jegyzékszáma: 17 09 003536; adószáma: 10491094-2-17)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
5600 Békéscsaba, Pongrácz u. 39. sz.
5600 Békéscsaba, Tessedik u. 2/3.
7100 Szekszárd, Szõlõhegy u. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-

kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Tolna Megyei Bíróság
9.Fpk.17-07-000030/16. 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) SZEKSZÁRD-BAU Építõipari és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (7130
Tolna, Palé u. 23.; cégjegyzékszáma: 17 09 004242; adó-
száma: 11357416-2-17) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„1-Hullámhossz” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8360 Keszthely, Pázmány Péter u. 32/B
8315 Gyenesdiás, Zsák u. 1.
7100 Szekszárd, Remete utca 37.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló

és Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Tolna Megyei Bíróság
9.Fpk.17-07-000184/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 27. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) AKTIVILL Villamosipari Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság (7132 Bogyiszló, Tolnai
utca 4.; cégjegyzékszáma: 17 09 005254; adószáma:
13436513-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
7353 Izmény, Iskola u. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló

és Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Tolna Megyei Bíróság
9.Fpk.17-07-000054/14. 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) BONT-KER Építõipari, Szolgál-
tató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(7131 Mözs, Kossuth L. u. 28.; cégjegyzékszáma: 17 09
005608; adószáma: 13221728-2-17) adós fizetésképtelen-
ségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ÉPSZIG-DUNA Építõipari, Szolgáltató és Kereskedel-

mi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2400 Dunaújváros, Munkácsy u. 2. 2. em. 2.
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.18-07-000145/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 27. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Jánosházi Termékértékesítõ Kor-
látolt Felelõsségû Társaság (9545 Jánosháza, Újmajor
hrsz. 048/22.; cégjegyzékszáma: 18 09 106525; adószáma:
13590532-2-18) 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 Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-07-000277/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 20. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) HEKA 2001. Építõipari, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Közkereseti Társaság (8191
Öskü, Bartók Béla u. 23.; cégjegyzékszáma: 19 03
500466; adószáma: 21061684-2-19) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8191 Öskü, Ady E. u. 19.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-07-000099/16. 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) „BENEFICIUM 2000.” Otthoni
Szakápoló Betéti Társaság (8100 Várpalota, Rákóczi F.
utca 22.; cégjegyzékszáma: 19 06 505538; adószáma:
20692227-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
8100 Várpalota, Körmöcbánya utca 4. 3. em. 15.
8200 Veszprém, Dózsa Gy. utca 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-

delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Rt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11., 1581 Budapest, Pf. 108, cégjegyzékszá-
ma: 01 10 041640.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-07-000262/8. 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) „VESZ-WOOD” Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8200
Veszprém, Török Ignác u. 18. E lház.; cégjegyzékszáma:
19 09 507027; adószáma: 13062752-2-19) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8230 Balatonfüred, Tinódi u. 7.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PARA Gazdasági
Tanácsadó Kft., 1138 Budapest, Népfürdõ u. 7., cégjegy-
zékszáma: 01 09 710659.

A Zala Megyei Bíróság
3.Fpk.20-07-020304/3. 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) GLOBALNET 2001 Informati-
kai Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
(8800 Nagykanizsa, Zemplén Gyõzõ u. 11. B. lház.
10. em. 63.; cégjegyzékszáma: 20 06 036605; adószáma:
20952291-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
GLOBALNET Informatikai Szolgáltató és Kereskedel-

mi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCURS Mana-

ger Befektetõ és Tanácsadó Kft., 8800 Nagykanizsa, Ady
E. u. 4., cégjegyzékszáma: 20 09 063623.

A Zala Megyei Bíróság
3.Fpk.20-07-020262/3. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 20. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) CIRUFO Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (8360
Keszthely, Zámor u. 4.; cégjegyzékszáma: 20 06 037303;
adószáma: 21383939-2-20) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
CIRUFO Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-

lános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Zala Megyei Bíróság
3.Fpk.20-07-020293/4. 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) MN-COM Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (8913 Egervár, Széchenyi F.
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u. 46.; cégjegyzékszáma: 20 06 037672; adószáma:
21549847-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
8900 Zalaegerszeg, Posta u. 33.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-

lános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Zala Megyei Bíróság
3.Fpk.20-07-020291/3. 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) ZSOAN-ALARM Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (8868 Letenye, Sénig Fe-
renc u. 12.; cégjegyzékszáma: 20 06 037848; adószáma:
21811726-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PÉNZINFO Könyv-
szakértõ és Szaktanácsadó Kft., 9800 Vasvár, Szentmi-
hályfalvi u. 19/A, cégjegyzékszáma: 18 09 100615.

A Zala Megyei Bíróság
3.Fpk.20-07-020292/4. 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) JULPIN Vendéglátó és Szolgál-
tató Betéti Társaság (8900 Zalaegerszeg, Pázmány P.
u. 13/A 3. em. 10.; cégjegyzékszáma: 20 06 037906; adó-
száma: 21832701-2-20) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 683720.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020136/9. 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) Halász és Társa Szolgáltató és
Kereskedelmi Betéti Társaság (8782 Zalacsány, Tán-
csics Mihály utca 10.; cégjegyzékszáma: 20 06 038546;
adószáma: 22180942-2-20) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PATIK, VARGA és
Társaik Gazdasági Tanácsadó Rt., 8840 Csurgó, Széche-
nyi tér 15., cégjegyzékszáma: 14 10 300109.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020166/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 25. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „HUNGAROTIMBER” Export-
Import Korlátolt Felelõsségû Társaság (8800 Nagyka-
nizsa, Múzeum tér 6.; cégjegyzékszáma: 20 09 063630;
adószáma: 11534969-2-20) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):

8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 26. I/1.

8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 25. C lház. 1. em. 24.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020252/6. 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) FOLF-TECH Szolgáltató Kor-
látolt Felelõsségû Társaság (8360 Keszthely, Ady
u. 10.; cégjegyzékszáma: 20 09 065601; adószáma:
12939628-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló
és Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István körút 1.
I. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.
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CÉGHIRDETMÉNYEK

Felhívás vagyon értékesítésére

A Delta Nova Kft. (Cg.: [11 09 002635]; 2890 Tata, Ady
E. u. 67.) mint a BETI 2000 Kft. „f. a.” (Cg.:
[11 09 011117]; 2800 Tatabánya, Cementgyári u. 1.) fel-
számolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós tulajdonát képezõ alábbi ingatlant:
Hrsz.: 611/6.
Ingatlan címe: Ságvár, belterület.
Megnevezése: kivett saját használatú út.
Terheli: 602. hrsz.-t megilletõ átjárási szolgalmi jog.
Terület: 1271 m2.
Tulajdoni hányad: 1/1.
Irányár: 381 300 Ft + áfa.
A pályázatokat tértivevényes levélben a felszámoló

székhelyére – Delta Nova Kft. (2891 Tata, Pf. 74) – kérjük
beküldeni.

A borítékra kérjük ráírni: „BETI 2000 Kft. f. a. pályázat”.

A pályázatok beérkezésének határideje:

2007. december 3.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A pályá-
zatok nyilvános értékelése, a nyilvános értékesítés idõ-
pontja és helye: 2007. december 7., délelõtt 10 óra, a fel-
számoló Tata, Ady Endre u. 67. szám alatti irodájában.

Azonos, vagy a legjobb és még elfogadható ajánlati ár-
tól 10%-on belüli sávban árat ajánlók között nyilvános ár-
tárgyalásra kerül sor, melynek feltételeit az ártárgyalást
megelõzõen az érintettekkel a felszámoló ismerteti.

A pályázaton való részvétel feltétele:
– A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell a pályá-

zó nevét, címét, a bruttó ajánlati ár egyértelmû meghatáro-
zását, a fizetés módját, feltételeit és a fizetési határidõt.

– A pályázó köteles az ajánlott vételár 10%-át a Delta
Nova Kft. 10300002-46529499-00003285 számú számlá-
jára átutalni, illetve készpénzben bánatpénzként befizetni
és a befizetés igazolását a pályázathoz mellékelni. Az
eredménytelenül pályázó részére, illetve érvénytelen pá-
lyázat esetén a felszámoló a bánatpénzt a pályázatok érté-
kelését követõen 8 napon belül visszautalja.

Az elõvásárlásra jogosultak e jogukat a nyilvános érté-
kesítés keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a
kialakult vételár ismeretében vételi szándékukról nyilat-
kozatot tesznek. Az elõvásárlási jog gyakorlása érdekében
a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy az
elõvételi jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályáza-
tok benyújtási határidejéig írásban jelentsék be.

A felszámoló fenntartja a jogot, hogy a pályázatot meg-
felelõ ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa, il-
letve a pályázati kiírást visszavonja.

A pályázatról további felvilágosítás Lázár Sándor fel-
számolótól a 06 (34) 487-724-es telefonszámon kérhetõ.

Az ÁFI Zrt. (Cg.: [01 10 042854]; 1055 Budapest,
Szent István krt. 1. I. em.) mint a Burkoland Kereske-
delmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [11 09 011666];
2800 Tatabánya, Elõd Vezér út 17/A) bíróság által kije-
lölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a felszámolás alatt álló társaság alábbi va-
gyoni elemeit:

1. készlet: 31 000 db, különbözõ fajtájú csempe és járó-
lap.

A készlet irányára: 2 000 000 Ft + áfa.
Bánatpénz: 200 000 Ft.
2. Az adós cég 4 000 000 Ft összegû követelése. A kö-

vetelés kötelezettje felszámolás alatt van. A hitelezõi
igény bejelentésre és elfogadásra került a felszámoló által.

Irányár: 2 000 000 Ft.
Bánatpénz: 200 000 Ft.
A készlet listája elõzetes idõpont-egyeztetést követõen

megtekinthetõ.
A pályázaton való részvétel feltétele:
A pályázati ajánlatot magyar nyelven kettõs, zárt borí-

tékban, BURKOLAND Kft. „f. a.” vételi ajánlat megjelö-
léssel a felszámoló irodájában kell átadni (cím: 1055 Bu-
dapesti Szent István krt. 1.), jelen közlemény Cégközlöny-
ben való megjelenését (2007. november 15.) követõ
15. nap legkésõbb 12 óráig, vagy postai úton eljuttatni az
1399 Budapest, Pf. 701/313 címre úgy, hogy a küldemény
a megjelölt határidõig a felszámoló irodájába beérkezzen.

A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a benyújtás
idõpontjáig a pályázatban megjelölt bánatpénz átutalásra
kerüljön az ÁFI Zrt. HVB Bank Hungary Rt.-nél vezetett
10900035-00000002-96040018 számú számlájára.

Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási ha-
táridõtõl számított 40 napig fenntartja. Az ajánlatoknak
tartalmazniuk kell: a pályázó nevét, lakhelyét, székhelyét,
a megajánlott vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, a vé-
telár fedezetének igazolását.

A pályázatok bontására a közjegyzõ jelenlétében kerül
sor. A felszámoló a pályázati ajánlatokat a vételár nagysá-
ga és a fizetési feltételek alapján bírálja el. A felszámoló
fenntartja a jogát, hogy a közel azonos ajánlattevõk között
ártárgyalást tartson. A teljes vételár kiegyenlítése az adás-
vételi szerzõdés létrejöttének, és a birtokbaadásnak is elõ-
feltétele.
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A bánatpénz a vételárba beszámít, eredménytelen pá-
lyázat esetén 8 napon belül visszafizetésre kerül.

A felszámoló felhívja az elõvásárlási joggal rendelke-
zõk figyelmét, hogy elõvásárlási jogukat a pályázat be-
nyújtásának idõpontjáig írásban gyakorolhatják.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget.

A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlatok hiányá-
ban – eredménytelennek nyilváníthatja.

A vagyontárgyakért kellékszavatosságot nem válla-
lunk, beszámítást nem fogadunk el.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb információ kérhetõ
hétköznap 9 és 12 óra között a 302-3422-es telefonszá-
mon, felszámolóbiztos: Kozári Richárd.

A KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési és Ta-
nácsadó Zrt. (Cg.: [01 10 041640]; 1135 Budapest, Csata
u. 11.; zalaegerszegi irodája: 8900 Zalaegerszeg, Békeligeti
u. 1.; Pf. 19) mint az Autócentrum-Zeg Autójavító és
Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [20 09 061117]; 8900 Zala-
egerszeg, Zrínyi u. 93.; adószáma: [11341806-2-20]) Zala
Megyei Bíróság 3. Fpk. 20-05-020590/16. számú végzésé-
vel kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló társaság
tulajdonát képezõ, Zalaegerszeg, Zrínyi u. 93. szám alatt
található, 1369/2. hrsz.-ú, kivett mûvelési ágú, autószalon
és szerviz megnevezésû, 9081 m2 nagyságú belterületi in-
gatlant. Az ingatlan egy részére érvényes bérleti szerzõdé-
sek vannak, amelyeket az eladó a vevõ részére átad.

Irányár: 280 000 000 Ft + áfa (kettõszáznyolcanmillió
forint + áfa).

Bánatpénz: 40 000 000 Ft (negyvenmillió forint).
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, pontos

címét, a beígért vételárat (nettó ár Ft + áfa). A pályázathoz
mellékelni kell, ha a pályázó vállalkozó, a vállalkozói iga-
zolvány másolatát, gazdasági társaságnál a cégkivonatot,
illetve másolatát, minden esetben a pályázó adószámát,
statisztikai és pénzforgalmi jelzõszámát, valamint a bánat-
pénz befizetését (átutalását) bizonyító banki igazolást és a
pályázatban megjelölt (beígért) bruttó vételár (nettó ár Ft +
áfa) és a bánatpénz különbözetére vonatkozó banki fede-
zetigazolást.

A pályázatban való részvétel feltétele a bánatpénz befize-
tése, legkésõbb a pályázat benyújtásának idõpontjáig a fel-
számoló által az érdeklõdõknek megadott bankszámlára.

A vételárba a hitelezõi követelések beszámítására nincs
lehetõség, ezt a felszámoló kizárja.

Az értékesítésre kerülõ ingatlanért és annak egyes ré-
szeiért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azo-

kat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi
meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos
vagyonátruházási illeték, vagy valamennyi más költség a
pályázót (vevõt) terheli, továbbá az adásvétel idõpontjá-
ban ismert, valamint az esetleg késõbb felmerülõ és az
adásvétel idõpontjában nem ismert környezeti terhet is a
vevõ viseli.

A teljes vételár kiegyenlítése az egyes adásvételi szer-
zõdések létrejöttének és a birtokbalépésnek is elõfeltétele.

Pályázatokat legkésõbb – az ajánlott vételár és fizetési
mód megjelölésével –

2007. december 12-én (szerdán) délelõtt 10 óráig

kérjük írásban, személyesen vagy postai úton benyújtani a
felszámoló zalaegerszegi irodájába: 8900 Zalaegerszeg,
Békeligeti u. 1. (postacím: KERSZI Kereskedelmi és
Pénzügyi Szervezési és Tanácsadó Zrt., 8900 Zalaeger-
szeg, Pf. 19).

A zárt borítékra kérjük ráírni: „Autócentrum-Zeg Kft.
f. a. pályázat”.

A pályázatok bontása és elbírálása a benyújtási határidõ
lejárta után számított 20 munkanapon belül megtörténik.

A felszámoló értesíti az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy elõvásárlási jogukat ezen nyilvános pályázaton (nyil-
vános értékesítésen) gyakorolhatják.

A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.
Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az ajánlatte-
võk között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor,
melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõ-
zõen a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti.

Bõvebb felvilágosítást ad Molnár György felszámoló-
biztos a 06 (1) 239-4941-es telefonszámon és dr. Szabó
Ernõ jogtanácsos, a felszámoló megbízottja, a 06 (92)
510-466, 06 (92) 321-236-os telefonszámokon [telefax: 06
(92) 510-426].

A PARA Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû
Társaság (Cg.: [01 09 710659]; 1138 Budapest, Népfürdõ
u. 7.) Fejér Megyei Bíróság 3. Fpk. 07-06-000535/4. szá-
mú végzéssel kijelölt FAEG Ipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [07 09 003315]; 8156 Kis-
láng, Fõ u. 118.) felszámolójaként

nyilvános pályázat

útján kívánja értékesíteni a társaság tulajdonát képezõ kis-
lángi 98. hrsz.-ú belterületi, kivett gazdasági épület és ud-
var megnevezésû, 4309 m2 területû, Kisláng, Fõ u. 118.
szám alatti ingatlant és az ingatlanban levõ valamennyi,
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évek óta használaton kívüli, ismeretlen mûszaki állapotú
gépi berendezéseket, hulladékanyagokat.

Az értékesítendõ ingatlan és ingóságok együttes irány-
ára: 10 000 000 Ft + áfa (tízmillió forint + áfa).

Érvényes ajánlat feltétele:
– az ajánlott vételár 10%-ának bánatpénzként történõ

befizetése a PARA Kft. felszámoló Magyarországi Volks-
bank Rt.-nél vezetett 14100017-60300149-01000002 szá-
mú bankszámlájára, valamint ennek igazolása a benyújtási
határidõig [a pénzügyi teljesítés (terhelés) pályázathoz tör-
ténõ csatolásával],

– 60 napos ajánlati kötöttség vállalása,
– a vállalt fizetési határidõ nem lehet több 60 napnál.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos véte-

li ajánlatokat kér benyújtani a PARA Gazdasági Tanács-
adó Kft. 1138 Budapest, Népfürdõ u. 7. sz. alatti címére ki-
zárólag postai úton „FAEG Kft. f. a. vételi ajánlat” megje-
löléssel. Az ajánlatokat kettõs zárt borítékban kérjük eljut-
tatni. A belsõ borítékon a „FAEG Kft. vételi ajánlat” meg-
jelölésen kívül más adat nem szerepelhet.

Az ajánlatok benyújtásának idõpontja: legkésõbb a je-
len hirdetmény Cégközlönyben való közzétételtõl (2007.
november 15.) számított 15. nap 24 óráig.

A részletes tájékoztatást tartalmazó dokumentum a fel-
számoló szervezettõl beszerezhetõ, illetve megtekinthetõ.
További információ dr. Pallos Dénes felszámolóbiztostól a
06 (1) 450-0737-es telefonszámon kérhetõ.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A benyúj-
tási határidõt követõ 15 napon belül a felszámoló az aján-
latokat értékeli. Az értékelés eredményérõl jegyzõkönyv
készül, melyet bármely hitelezõ megtekinthet. Az ajánla-
tok elbírálása eredményérõl a felszámoló az érdekelteket
írásban értesíti.

Az ajánlatok elbírálása során elõnyben részesül aki az
ingó- és ingatlanvagyonra egységes ajánlatot tesz.

A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilvánítja, és új pályázatot írhat ki. A
pályázati ajánlatokat a felszámoló az árajánlatok nagysága
alapján bírája el. Amennyiben érkezik megfelelõ ajánlat,
de a legjobb ajánlati árat követõ ajánlati ár a legmagasabb
ajánlati ár 90%-át eléri, a felszámoló a pályázók között
nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásra a felszámoló
azokat az ajánlattevõket hívja meg, akiknek az ajánlati ára
a legmagasabb ajánlati ár 90%-át elérte.

A felszámolási eljárás során az 1997. évi XXVII. tör-
vénnyel módosított 1991. évi IL. törvény irányadó.

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 ar-
ra, hogy a jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályá-
zatok benyújtási határidejéig jelentsék be.

A FACTOR Kft. (Cg.: [01 09 269929]; 1031 Buda-
pest, Kazal u.65.) mint a Bolero-Team Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [03 09 112930];
6230 Soltvadkert, Kertész u. 4.) Tolna Megyei Bíró-
ság 4. Fpk. 17-06-000040. sz. végzésével kijelölt fel-
számolója

ismételt pályázat

útján meghirdeti értékesítésre az adós szervezet alábbi va-
gyoneszközeit:

I. vagyoncsoport: ingatlan
Nagymányok 672. hrsz.-ú 3459 négyzetméter alapterü-

letû, természetben 7355 Nagymányok, József Attila u. 2.
szám alatti sörfõzde ingatlan 1/2 tulajdoni aránya (az épít-
mény az ingatlan-nyilvántartásba nem került feltüntetés-
re). Az építmény másik 1/2 tulajdona vitatott tulajdon.

Irányár: 7 100 000 Ft + 20% áfa.
II. vagyoncsoport: jármûvek
Renault Master gépjármû 1995-ös évjáratú, lejárt mû-

szaki vizsgával.
Irányár: 300 000 Ft + 20% áfa.
III. vagyoncsoport:
1 db 3000 palack/óra teljesítményû palackmosó gép
Irányár: 1 000 000 Ft + 20% áfa.
Részvételi feltételek:
Pályázni a vagyoncsoportokra együttesen és külön-kü-

lön is lehetséges.
Bánatpénz: a pályázati határidõ lejártáig a pályázati net-

tó irányár 10%-ának befizetése a felszámoló MKB Rt.
10300002-20362559-70073285 sz. – felszámolások részé-
re elkülönített – számlájára.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a bánatpénz befizetésének igazolását,
– a megajánlott vételár fizetési módjának és határidejé-

nek egyértelmû megjelölését,
– 60 napos ajánlati kötöttséget.
A pályázatokat „Bolero-Team Kft. f. a. Pályázat” meg-

jelölésû, zárt borítékban kell megküldeni vagy beadni a
hirdetmény Cégközlönyben való megjelenését (2007. no-
vember 15.) követõ 15. nap 15 óráig az 1143 Budapest,
Besnyõi u. 13. szám alatti felszámolói irodában, vagy az
1576 Budapest, Pf. 52 levélcímre, ezen határidõig.

Az elõvásárlásra jogosultak a pályázati határidõig je-
lentsék be elõvásárlási szándékukat a Cstv. elõírásainak
megfelelõen. A felszámoló a pályázatokat közjegyzõ je-
lenlétében bontja, és ezt követõen értékeli, amelynek ered-
ményérõl a pályázókat legkésõbb 10 napon belül írásban
értesíti.

A kiíró fenntartja jogát, hogy a pályázatot megfelelõ
ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa. Több
megfelelõ, közel azonos (10%-on belül) értékû pályázati
ajánlat esetén a felszámoló ártárgyalást tartva választja ki a
megvásárlására jogosult pályázót. Elõzetes egyeztetés
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alapján a vagyoncsoportok elemei megtekinthetõk. Idõ-
pont-egyeztetés Bánki Károly felszámolóbiztossal, a 06
(72) 314-255-ös telefonszámon.

A KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési és Ta-
nácsadó Zrt. (Cg.: [01 10 041640]; 1135 Budapest, Csata
u. 11.; zalaegerszegi irodája: 8900 Zalaegerszeg, Békeli-
geti u. 1.; Pf. 19) mint az Autócentrum-Zeg Autójavító és
Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [20 09 061117]; 8900 Zala-
egerszeg, Zrínyi u. 93.; adószáma: [11341806-2-20]) Zala
Megyei Bíróság 3. Fpk. 20-05-020590/16. számú végzésé-
vel kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló társaság
tulajdonát képezõ, a felszámolónál lévõ listában szereplõ
ingóságokat:

a) Citroën alkatrészek.
Irányár: 4 000 000 Ft + áfa (négymillió forint + áfa).
Bánatpénz: 500 000 Ft (ötszázezer forint), vagy a meg-

pályázott ingóság(ok) bruttó irányárának 10 (tíz) %-a,
b) autószereléshez használható gépek, berendezések és

egyéb ingóságok.
Irányár: 2 000 000 Ft + áfa (kettõmillió forint + áfa).
Bánatpénz: 300 000 Ft (háromszázezer forint), vagy a

megpályázott ingóság(ok) bruttó irányárának 10 (tíz) %-a.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, pontos

címét, a beígért vételárat (nettó ár Ft + áfa). A pályázathoz
mellékelni kell, ha a pályázó vállalkozó, a vállalkozói iga-
zolvány másolatát, gazdasági társaságnál a cégkivonatot,
illetve másolatát, minden esetben a pályázó adószámát,
statisztikai és pénzforgalmi jelzõszámát, valamint a bánat-
pénz befizetését (átutalását) bizonyító banki igazolást és a
pályázatban megjelölt (beígért) bruttó vételár (nettó ár Ft +
áfa) és a bánatpénz különbözetére vonatkozó banki fede-
zetigazolást.

A pályázatban való részvétel feltétele a bánatpénz befize-
tése, legkésõbb a pályázat benyújtásának idõpontjáig a fel-
számoló által az érdeklõdõknek megadott bankszámlára.

A vételárba a hitelezõi követelések beszámítására nincs
lehetõség, ezt a felszámoló kizárja.

Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyakért és annak
egyes részeiért a felszámoló kellékszavatosságot nem vál-
lal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapot-
ban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kap-
csolatos vagyonátruházási illeték, vagy valamennyi más
költség a pályázót (vevõt) terheli.

A teljes vételár kiegyenlítése az egyes adásvételi szer-
zõdések létrejöttének és a birtokbalépésnek is elõfeltétele.

A pályázatokat legkésõbb – az ajánlott vételár és fizetési
mód megjelölésével – a Cégközlönyben való megjelenés-
tõl (2007. november 15.) számított 15. napon délelõtt
10 óráig kérjük írásban, személyesen vagy postai úton be-
nyújtani a felszámoló zalaegerszegi irodájába: 8900 Zala-
egerszeg, Békeligeti u. 1. (postacím: KERSZI Kereskedel-
mi és Pénzügyi Szervezési és Tanácsadó Zrt., 8900 Zala-
egerszeg, Pf. 19).

A zárt borítékra kérjük ráírni: „Autócentrum-Zeg Kft.
f. a. pályázat”.

A pályázatok bontása és elbírálása a benyújtási határidõ
lejárta után számított 20 munkanapon belül megtörténik.

A felszámoló értesíti az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy elõvásárlási jogukat ezen nyilvános pályázaton (nyil-
vános értékesítésen) gyakorolhatják.

A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.
Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az ajánlatte-
võk között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor,
melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõ-
zõen a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti.

Bõvebb felvilágosítást ad Molnár György felszámoló-
biztos a 06 (1) 239-4941-es telefonszámon és dr. Szabó
Ernõ a felszámoló megbízottja, a 06 (92) 510-466, 06 (92)
321-236-os telefonszámokon [telefax: 06 (92) 510-426].

A KURÁTOR-FELSZÁMOLÓ Szolgáltató Kft. (cég-
jegyékszáma: [01 09 726061]; 1035 Budapest, Kór-
ház u. 29. I. 3.) mint a Beluga Stúdió’96 Kereske-
delmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (cégjegyzékszáma:
[13 09 071977]; 2094 Nagykovácsi, Tompa u. 3.) felszá-
molója, felszámolóbiztos: Dankai Attiláné meghirdeti,
hogy

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós alábbi osztatlan közös tulajdonú in-
gatlanát:

Sukoró, Donga u. 1045/1. ingatlan.
Területe: 2082 m2.
Ingatlan becsült értéke: 7 500 000 Ft.
Értékesítésbe vont ingatlani hányad: 1000/2082.
Ajánlati biztosíték: 750 000 Ft, mely összeget a felszá-

molónál személyesen lehet befizetni, vagy címére postai
úton eljuttatni.

Megtekintés a felszámolóval telefonon történt elõzetes
egyeztetés alapján lehetséges.

A vételre vonatkozó pályázati ajánlatokat a felszámoló
KURÁTOR-FELSZÁMOLÓ Szolgáltató Kft. (1035 Bu-
dapest, Kórház u. 29. I. 3.) címére kell benyújtani – zárt,
cégjelzés nélküli borítékban „Beluga Stúdió Kft. f. a. vé-
teli ajánlat” megjelöléssel, két példányban.
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A pályázati adatok benyújtásának határideje:

2007. december 3., déli 12 óra.

Az ajánlatok bontása a benyújtási határidõt követõ
10 napon belül, közjegyzõ jelenlétében történik.

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
– az ajánlattevõ azonosítási adatait (név, lakcím, cég

neve, képviselõje, székhelye, aláírási címpéldány, cégbe-
jegyzés helye, 30 napnál nem régebbi cégkivonat, elõtár-
saság esetén cégbejegyzési kérelem),

– a vételi ár megjelölését,
– a vételár kiegyenlítsének módját, határidejét, igazo-

lást az ajánlati biztosíték befizetésérõl,
– nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevõ 60 napos

ajánlati kötöttséget vállal.
Az ajánlati biztosíték a nyertes ajánlattevõ esetében a

vételárba beszámításra kerül. Ezt az összeget a kiíró a pá-
lyázati felhívás visszavonása, az eljárás eredménytelensé-
gének megállapítása, illetve – az ajánlatok elbírálását kö-
vetõen – a nem nyertes ajánlattevõnek 15 munkanapon be-
lül visszafizeti.

Az ajánlatok elbírálásának eredményérõl a felszámoló
az érdekelteket írásban értesíti.

További információ: Dankai Attiláné felszámolóbiztos-
tól kérhetõ (tel.: 367-8697).

Az LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértõ Kft. (Cg.:
[01 09 566001]; 1032 Budapest, Vályog u. 2–4.)
mint a P-AGRO Mezõgazdasági Kft. „f. a.” (Cg.:
[08 09 009495]; 9231 Máriakálnok, Csillag u. 21.) bíróság
által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló gazdál-
kodó szervezet tulajdonában lévõ alábbi eszközeit.

(Jelige: P-AGRO)
Gombacsíra elõállításához használt berendezések:
– gõzkazán,
– a búza fõzéséhez szolgáló berendezés (magfõzõ üst),
– (2 db) autokláv,
– egyéb, kis értékû technológiai berendezések.
Irányár: 2 500 000 Ft.
A pályázatokat írásban, zárt borítékban, a felszámoló

cég címére kell benyújtani, az 1032 Budapest, Vályog
u. 2–4. szám alatti irodában, a bánatpénz egyidejû befize-
tésével.

A postán küldött pályázatokat dupla borítékban kérjük
elhelyezni, a belsõre legyen ráírva a jelige, illetve: pályázat,
nem nyitható fel.

A pályázaton való részvétel feltétele 10% bánatpénz be-
fizetése. A benyújtott pályázatok bánatpénzét a P-AGRO
Kft. „f. a.” MKB Banknál vezetett 10300002-33224448-
00003285 számú bankszámlájára kell a pályázat benyújtá-
sa elõtt átutalni úgy, hogy arról az igazolás a pályázat be-
nyújtásakor rendelkezésre álljon.

A benyújtott pályázatokról a felszámolóbiztos elismer-
vényt állít ki.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, ada-
tait, a pályázat tárgyát, a megajánlott vételárat, a fizetés
módját, határidejét, az ajánlat tartásának határidejét, amely
nem lehet kevesebb, mint a pályázat bontásától számított
két hónap, a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy
az általa felkínált teljes vételár összege a pályázat idõtarta-
ma alatt rendelkezésre áll. Ezek bármelyikének hiánya
esetén a pályázat érvénytelen.

A pályázatok benyújtásának határideje: a Cégközlöny-
ben való megjelenéstõl (2007. november 15.) számított
15. nap, déli 12 óra.

A pályázatok elbírálása közjegyzõ jelenlétében törté-
nik, a fenti benyújtási határidõt követõ 7 napon belül,
melynek eredményérõl az érdekeltek 8 napon belül értesí-
tést kapnak.

A pályázat során bejelentkezett elõvételi joggal rendel-
kezõk elõvásárlási jogukat a véglegesen kialakult vételár
ismeretében a többször módosított 1991. évi IL. tv.-ben
meghatározottak szerint gyakorolhatják. A bejelentkezés
elmaradása az elõvásárlási jog gyakorlását ellehetetleníti.

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályá-
zatot eredménytelennek nyilvánítsa, továbbá a közel azo-
nos (max. 10%-kal eltérõ) ajánlatot tevõ pályázók között
ártárgyalást tartson, és zártkörû licitálás alapján döntsön.

A pályázattal kapcsolatosan bõvebb felvilágosítást
Tüttõ Imre felszámolóbiztos ad a 250-7812-es telefon-
számon.

Elõzetes egyeztetés alapján a helyszíni megtekintést
biztosítjuk és részletes információkkal rendelkezésre ál-
lunk.

A KVANTÁL Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató
Kft. (Cg.: [01 09 364827]; 1089 Budapest, Bláthy Ottó
u. 6–8.) mint a ,,HORVÁTH” Kereskedelmi és Szol-
gáltató Bt. „f. a.” (cégjegyzékszám: [08 06 003090];
9400 Sopron, Kanizsa tér 8.) felszámolója

nyilvános pályázaton

értékesíteni kívánja a HORVÁTH Bt. „f. a.” tulajdonát ké-
pezõ alábbi vagyontárgyakat (ingóság, tárgyi eszközök),
amelyekre vételi ajánlatok benyújtását várja:

1. Ingóságok, konyhai berendezések, üzletberendezési
bútorok.
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2. Tárgyi eszközök, rövidáru és háztartási felszere-
lések.

A meghirdetett vagyontárgyak közzétett vételára
800 000 Ft + áfa (nyolcszázezer forint + áfa).

Az ajánlattevõk a teljes meghirdetett vagyonra, forint-
ban megjelölt, egyösszegû fizetési ajánlatot nyújthatnak
be. Az ajánlatnak egyértelmûen utalni kell arra, hogy a
megajánlott vételár az áfát magában foglalja-e. Az ajánlat-
kérõ egyes vagyontárgyelemekre különálló ajánlatot nem
fogad be. Az ajánlatok értékelési szempontja: az ajánlati ár
nagysága és a megajánlott fizetési feltételek.

Az ajánlatok benyújtásának helye: a KVANTÁL Kft.
székhelye (1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 6–8. I. em. tit-
kárság).

Az ajánlatok benyújtásának határideje:

2007. november 30. 13 óra.

Az ajánlatok benyújtásának módja: zárt borítékban,
személyesen, meghatalmazott útján 2007. novem-
ber 30-án 13 óráig, vagy postai úton 2007. november
30-án 13 óráig a felszámolóhoz beérkezõen, ajánlott
vagy tértivevényes postai küldeményben, 3 (1 eredeti,
2 másolati) példányban, az eredeti példány megjelölé-
sével.

Az ajánlatot tartalmazó borítékra kérjük ráírni: „Ajánlat
a Horváth Bt. f. a. vagyontárgyainak megvásárlására”.

A pályázat eredményérõl a pályázók írásban kapnak ér-
tesítést.

Az ajánlatkérõ, a KVANTÁL Kft. fenntartja magának
azon jogát, mely szerint az értékesítési eljárást egészében
eredménytelennek nyilváníthatja.

Az elõvásárlásra jogosult jogát a pályáztatás során
gyakorolhatja oly módon, hogy 2007. november 30-án
13 óráig írásban bejelenti ezen igényét.

Az elõvásárlásra jogosultak a vételár kiegyenlítésénél
beszámítással nem élhetnek.

A vagyontárgyakkal kapcsolatban felvilágosítást ad,
Matus András felszámolóbiztos, KVANTÁL Kft. (1089
Budapest, Bláthy Ottó u. 6–8. I. em.). Telefon:
210-0770/140, Telkes András, 06 (20) 972-6425.

A B & B Gazdasági Tanácsadó Kft. (Cg.:
[12 09 001547]; 3100 Salgótarján, Kun u. 2.) mint a GSZ
METAL LINE Gyártó és Kereskedelmi Bt. „f. a.” (Cg.:
[12 06 004479]; 3100 Salgótarján, Hargita krt. 3.) felszá-
molója

pályázati felhívást

tesz közzé a társaság vagyonának nyilvános értékesítésére.

1. Kvarcit: 80 tonna.
Tárolási hely: Rákóczibánya–Gyularakodó, ömlesztve

(Ferrex telep).
Fizikai, kémiai jellemzõk: kagylós töretû, fehér, szür-

késfehér, barnán-vörösen erezett, kemény vulkanikus ere-
detû kõzet, 1600 °C-ig tûzálló.

Szemcsemérete, darabnagysága 20–200 mm, jellem-
zõen 150 mm.

Alkalmas tûzállóanyag-gyártásra, papíripar segédanya-
gaként, díszköveknek, útépítési célra.

Irányár: 300 000 Ft +áfa.
2. Bórsav: 8,5 tonna.
Tárolási hely: Rákóczibánya–Gyularakodó, big-bag

csomagolás (Ferrex telep).
Fizikai, kémiai jellemzõk: aprószemcsés, 0,5–1 mm fe-

hér por, nagy tisztaságú, 90% B203 tartalmú, vegyi úton
elõállított anyag.

Alkalmas kohászati, bõripari, tartósipari célokra.
Irányár: 400 000 Ft + áfa.
3. Gumi rosta elemek: 49 db.
Tárolási hely: Salgótarján, Hargita krt. 3.
Jellemzõk: nagy mennyiségû, kemény, erõs koptatóha-

tású ásványok, kõzetek 20–100 mm közötti tartományban,
különbözõ lyukmérettel, különbözõ frakciók osztályozá-
sára kialakított, nagy kopásállóságú gumirosta-elemek.

Méretek: 1000 × 1000 × 500 mm-es táblák, 30 mm át-
mérõjû lyuk-, valamint 40 × 40 mm-es, 60 × 60 mm-es és
80 × 80 mm-es lyukméretekkel, továbbá 1000 × 1000 ×
30 mm-es táblák 20 × 20 mm-es lyukméretekkel.

Irányár: 350 000 Ft + áfa.
A készletek a felszámolóval történõ elõzetes egyeztetés

után a megadott helyszíneken megtekinthetõk.

A pályázatokat

2007. november 30-án (pénteken) 12 óráig

beérkezõleg kell eljuttatni a felszámoló Salgótarján,
Kun u. 2. sz. alatti irodájába.

A pályázatok bontása a beadási határidõt követõ 10 na-
pon belül, elbírálása a bontást követõ 10 napon belül törté-
nik. Versenytárgyalásra – ugyanazon tételre beadott ár-
ajánlat esetén – az azonos értékû (árajánlat tekintetében
legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázatot benyújtók között
kerül sor, melyrõl a jogosultakat a felszámoló írásban ér-
tesíti.

Az elõvásárlásra jogosultak ezen irányú szándékukat a
pályázat benyújtásának határidejéig, írásban jelenthetik be
a felszámolónak.

A pályázaton való részvétel feltétele:
– a pályázó (név, képviselõ, cím, telefon-, bankszámla-

szám), valamint az ajánlati ár egyértelmû meghatározása;
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– a bruttó irányár 5%-ának megfelelõ bánatpénz letétbe
helyezése a felszámolónál, vagy annak utalása az OTP
11741000-20156189 számú bankszámlára;

– 30 napos ajánlati kötöttség vállalása.
A felszámoló fenntartja magának a jogot arra, hogy a

nyilvános értékesítést – megfelelõ pályázat hiányában –
eredménytelennek nyilvánítsa.

Érdeklõdni lehet: Balázs Miklós felszámolónál [Salgó-
tarján, Kun u. 2.; telefon/fax: 06 (32) 317-480].

A NOVENT Kft. (Cg.: [12 09 000931]; 3100 Salgótar-
ján, Kun u. 2.) mint a Szlezák és Társa Magas és Mély-
építõ Bt. „f. a.” (Cg.: [12 06 003102]; 2660 Balassagyar-
mat, Irányi D. u. 27.) kijelölt felszámolója

pályázati felhívást

tesz közzé a társaság alábbi vagyonelemének nyilvános ér-
tékesítésére:

Balassagyarmat, külterület 0130/71. hrsz.-ú 4498 m2 te-
rületû „kivett telephely” megnevezésû ingatlan a rajta lévõ
mûtárgyakkal (betongyûrûs ásott kút, kerítés, kapu).

Irányár: 1 000 000 Ft + áfa.
A meghirdetett ingatlan a felszámolóval történõ egyez-

tetés után a helyszínen, míg a tulajdoni lap és térképvázlat
a felszámoló irodájában tekinthetõ meg.

A pályázatokat

2007. november 30-án (pénteken) 12 óráig

beérkezõleg kell eljuttatni a felszámoló, Salgótarján,
Kun u. 2. sz. alatti irodájába.

A pályázatok bontása a beadási határidõt követõ 10 na-
pon belül, elbírálása a bontást követõ 10 napon belül törté-
nik. Ártárgyalásra – megfelelõ árajánlat esetén – az azonos
értékû (árajánlat tekintetében legfeljebb 10%-kal eltérõ)
pályázatot benyújtók között kerül sor, melyrõl a jogosulta-
kat a felszámoló írásban értesíti.

Az elõvásárlásra jogosultak ezen irányú szándékukat
a pályázat benyújtásának határidejéig, írásban jelenthe-
tik be a felszámolónak.

A pályázaton való részvétel feltétele:
– a pályázó (név, képviselõ, cím, telefon-, bankszámla-

szám, cégjegyzékszám, statisztikai szám, adószám), vala-
mint az ajánlati ár egyértelmû meghatározása;

– a bruttó irányár 5%-ának megfelelõ bánatpénz le-
tétbe helyezése a felszámolónál, vagy átutalással a
11741000-20155229 számú bankszámlára a teljesítés iga-
zolásával;

– 30 napos ajánlati kötöttség vállalása.

A felszámoló fenntartja magának a jogot arra, hogy a
nyilvános értékesítést – megfelelõ pályázat hiányában –
eredménytelennek nyilvánítsa.

Érdeklõdni lehet: Balázs Miklós felszámolónál [Salgó-
tarján, Kun u. 2. telefon/fax: 06 (32) 317-480].

A Pannon Felszámoló Kft. (Cg.: [01 09 063050]; 1025
Budapest, Szépvölgyi út 52.; felszámolóbiztos: Kallai Pál)
egyfordulós

nyilvános pályázatot

hirdet a 3Fa Kft. „f. a.” (Cg.: [01 09 076237]; 1044 Buda-
pest, Bagolyvár köz 6.) tulajdonában lévõ berzencei fafel-
dolgozó telephelyének értékesítésére:

Berzence külterület 094/2., 094/5., 094/7., 094/12.
hrsz.-ú ingatlanok és a benne található technológia
48 000 000 Ft irányáron.

Pályázati ajánlatot az egész ingatlanra és a benne talál-
ható tárgyi eszközökre egyben lehet tenni.

Fenti irányárak nem tartalmazzák az általános forgalmi
adót.

A felszámoló beszámítást nem fogad el.

A pályázat benyújtásának módja, helye:
A pályázatot zárt borítékban, 1 eredeti és 1 másolati pél-

dányban, „3Fa Kft. f. a. pályázat” megjelöléssel kell be-
nyújtani a felszámoló Pannon Felszámoló Kft. székhelyén
(1025 Budapest, Szépvölgyi út 52.)

2007. december 3-án 12 óráig,

ügyvédi átvételi elismervény ellenében.

A pályázati eljárás részletes feltételeit a pályázati tájé-
koztató állapítja meg és tartalmazza az ingatlan bemutatá-
sát. A tájékoztató a felszámoló Pannon Felszámoló Kft.
székhelyén (1025 Budapest, Szépvölgyi út 52.), a
266-0749-es telefonszámon történõ elõzetes egyeztetés
után – 2007. november 29-ig munkanapokon 9–15 óra kö-
zött – megtekinthetõ, vagy 10 000 Ft + áfa befizetése mel-
lett megvásárolható. A megtekintésrõl, illetve a megvásár-
lásról a felszámoló bizonylatot állít ki.

Az ajánlat érvényességének feltétele 5 000 000 Ft (öt-
millió forint) bánatpénz elõzetes megfizetése és ennek iga-
zolása.

A bánatpénzt a Pannon Felszámoló Kft. Kereskedelmi
és Hitelbank Rt.-nél vezetett 10201006-50236356-
00000000 számú bankszámlájára, „3Fa bánatpénz” meg-
jelöléssel kell befizetni, vagy a felszámolóbiztosnál letét-
be helyezni.
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A felszámoló a bánatpénz után a visszafizetéséig terje-
dõ idõre kamatot nem fizet. A bánatpénz összegének leg-
késõbb 2007. november 29-én 13 óráig a felszámoló bank-
számláján vagy házipénztárában jóváírásra kell hogy ke-
rüljön.

A pályázati ajánlatok bontása a benyújtási határidõ le-
teltét követõen kerül sor, közjegyzõ jelenlétében.

A bontást követõen haladéktalanul megtörténik a pályá-
zatok elbírálása.

A bírálat eredményérõl tértivevényes levélben a felszá-
moló valamennyi pályázót három napon belül értesíti.

A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányá-
ban – eredménytelennek nyilváníthatja, és a pályázati fel-
hívás nem jelent értékesítési kötelezettséget. A megfelelõ
ajánlat hiánya miatti pályázat eredménytelenné nyilvánítá-
sa a felszámoló és a 3Fa Kft. „f. a.” részére kártérítési köte-
lezettséget nem keletkeztet.

Az ingatlanok és ingók a 266-0749-es telefoszámon tör-
ténõ elõzetes egyeztetés alapján megtekinthetõk, és a pá-
lyázatról további információ kérhetõ, munkanapokon 9 és
15 óra között a felszámoló, 1025 Budapest, Szépvölgyi
út 52. szám alatt található irodájában.

Kereskedelmi képviseletek megszûnése

A Volkswagen Transport GmbH & Co. OHG Ma-
gyarországi Fióktelepe (Cg.: [08 17 000015]; székhely:
9027 Gyõr, Kardán u. 1.; adószám: [22127093-2-08]) az
1997. évi CXXXII. tv. 23. § (2) bekezdés b) pontja alapján
közzéteszi, hogy a fióktelep alapítója, a Volkswagen Lo-
gistics GmbH & Co. OHG (korábbi nevén: Volkswagen
Transport GmbH & Co. OHG; székhely: D-38436 Wolfs-
burg, Hesslinger Strasse 12.) 2007. szeptember 18-án kelt
határozatával elhatározta a fióktelep megszüntetését.

Felhívjuk a hitelezõket, hogy esetlegesen fennálló kö-
veteléseiket a jogalapra és az összegszerûségre is kiterje-
dõen, bizonyítékaikkal együtt, a Cégközlönyben való köz-
zétételt (2007. november 15.) követõ 30 napon belül je-
lentsék be a fióktelepnél.

A Celltech Hungary Fióktelep (Cg.: [13 17 000054];
székhely: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.) bejelenti, hogy alapí-
tója, a Celltech S.r.l. (IT-20052 Monza, Via Longhi 21
CAP) 2007. augusztus 28-án elhatározta a fióktelep jog-
utód nélküli megszûnését.

Az 1997. évi CXXXII. törvény 23. §-ának (2) bekezdé-
sére figyelemmel felszólítjuk a hitelezõket, hogy követelé-
seiket a Cégközlönyben való megjelenést (2007. novem-
ber 15.) követõ 30 napon belül a fióktelepnél (2040 Buda-
örs, Gyár u. 2.) jelentsék be.

Közgyûlési meghívó
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Az UTILITAS BEFEKTETÉSI
Részvénytársaság

(Cg.: [05 10 000069]; 2600 Vác, Káptalan u. 3.)
végelszámolója értesíti a részvényeseket, hogy a társaság

2007. december 14-én, pénteken
16 órai kezdettel

Vác, Káptalan u. 3. szám alatt

közgyûlést

tart a következõ napirendi pont szerint:

Végelszámolói zárójelentés és adóbevallások elfogadása és a
végelszámolás megszüntetése.
A részvények letétbe helyezhetõk a közgyûlés megkezdése
elõtt egy órával a közgyûlés helyszínén.
A részvényest képviselõ meghatalmazását a végelszámolónak
ugyanezen a helyen és idõben adhatja át.

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

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

HU ISSN 0076—2407
07.3919 – Nyom ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.

A Hi va ta los Ér te sí tõt szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel.
A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Lat kó czy An tal, Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la ut ca 6. Te le fon: 266-9290, www.mhk.hu.

In for má ció: te le fon/fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.

HU ISSN 1418–0588
Nyom ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.


