
 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az egészségügyi miniszter
53/2007. (XII. 7.) EüM

rendelete

a gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes
program minõsítésének szabályairól

A biz ton sá gos és gaz da sá gos gyógy szer- és gyó gyá sza -
ti se géd esz köz-el lá tás, valamint a gyógy szer for gal ma zás
ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2006. évi XCVIII. tör vény

(a továb biak ban: Gyftv.) 77.  §-a (2) be kez dé sé nek i) pont -
já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – az egész ség ügyi mi -
nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 161/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let 1.  § a) pont já ban fog lalt fel adat kö röm ben
el jár va – az aláb bi a kat ren de lem el:

1.  §

E ren de let ha tá lya ki ter jed

a) a rész ben vagy egész ben az Egész ség biz to sí tá si
Alap ból fi nan szí ro zott egész ség ügyi szol gál ta tók ra,

b) az a) pont sze rin ti egész ség ügyi szol gál ta tók fi nan -
szí ro zá si szer zõ dé sé nek mel lék le te sze rint a szol gál ta tó ál -
tal nyúj tott el lá tá sok kal össze füg gés ben gyógy szer ren de -
lés re jo go sult or vo sok ra,

c) a kü lön jog sza bály sze rint tár sa da lom biz to sí tá si tá -
mo ga tás sal tör té nõ gyógy szer ren de lés re jo go sí tó szer zõ -
dés sel ren del ke zõ or vo sok ra,
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d) az Egész ség biz to sí tá si Fel ügye let re (a továb biak -
ban: Fel ügye let),

e) arra a ter mé sze tes sze mély re, jogi sze mély re, jogi
sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve zet re (a továb biak -
ban együtt: szer zõi vagy fel hasz ná lá si jo gok kal ren del ke -
zõ szer ve zet), aki/amely a szá mí tó gé pes prog ram vagy in -
teg rált in for ma ti kai rend szer (a továb biak ban együtt:
szoft ver) – a szer zõi jog ról  szóló 1999. évi LXXVI. tör -
vény ren del ke zé sei alap ján – szer zõi vagy fel hasz ná lá si jo -
ga i val ren del ke zik.

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:

a) gyógy szer: a Gyftv. 3.  § b) pont ja sze rin ti gyógy szer;

b) gyógy szer törzs: az a) pont sze rin ti gyógy sze rek be -
fo ga dá sá ról  szóló elsõ fokú dön tést hozó szerv [Or szá gos
Egész ség biz to sí tá si Pénz tár (a továb biak ban: OEP)] ál tal
hon lap ján köz zé tett, va la mennyi gyógy szer tel jes kö rét és
az azok ada ta i ban be kö vet ke zett vál to zá so kat fo lya ma to -
san kö ve tõ adat bá zis;

c) TTT (Tár sa da lom biz to sí tá si Tá mo ga tá si Ter mék)
kód: a gyógy sze rek tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás ba tör -
té nõ be fo ga dás kor az OEP ál tal adott, a konk rét gyógy szer
azo no sí tá sát szol gá ló 9 szám jegy bõl álló kód;

d) napi te rá pi ás költ ség (NTK): a törzs köny ve zett
gyógy sze rek és a kü lön le ges táp lál ko zá si igényt ki elé gí tõ
táp sze rek tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás ba való be fo ga -
dá sá nak szem pont ja i ról és a be fo ga dás vagy a tá mo ga tás
meg vál toz ta tá sá ról  szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM ren -
de let 2.  §-ának u) pont ja sze rin ti fo ga lom;

e) té rí té si díj: a tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás össze -
gé vel csök ken tett fo gyasz tói ár;

f) napi té rí té si díj: a té rí té si díj ból az Egész ség ügyi Vi -
lág szer ve zet ál tal meg ha tá ro zott adott ha tó anyag ra jel lem -
zõ napi dó zis (a továb biak ban: DDD) alap ján szá mí tott
napi költ ség, amennyi ben a DDD nem de fi ni ál ha tó, az
egy ség nyi ha tó anyag ra jutó té rí té si díj;

g) DOT (Days of Tre at ment): a te rá pi ás na pok szá ma;

h) in teg rált in for ma ti kai rend szer: olyan szá mí tó gé pes
prog ram, amely az egész ség ügyi szol gál ta tó te vé keny sé -
gé nek több lo gi ka i lag el ha tá rol ha tó ré szét ki szol gál ja, be -
le ért ve a gyógy szer ren de lést tá mo ga tó mo dult;

i) nyil ván tar tá si szám: az Or szá gos Gyógy sze ré sze ti
In té zet (a továb biak ban: OGYI) vagy az Euró pai Unió Bi -
zott sá ga ál tal a gyógy szer for ga lom ba ho za tal ra en ge dé -
lye zé se so rán adott azo no sí tó szám.

3.  §

(1) A Gyftv. 45.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti szoft vert
a Fel ügye let mi nõ sí ti.

(2) A Fel ügye let a mi nõ sí té si el já rás so rán azt a szoft -
vert mi nõ sí ti meg fe le lõ nek, amely ele get tesz az e ren de let
4–5.  §-ában fog lalt kö ve tel mé nyek nek, to váb bá elõ se gí ti
az or vos mun ká ját a Gyftv. 8.  §-ában fog lalt tá jé koz ta tá si
kö te le zett sé gé nek tel je sí té sé ben.

(3) Nem fe le l meg a mi nõ sí tés fel té te le i nek az a szoft -
ver, amely

a) a gyógy szer ára, lé nye ges tu laj don sá ga – így kü lö nö -
sen össze té te le, hasz ná la ta, valamint ke ze lé se, to váb bá
ere de te, szár ma zá si he lye, be szer zé si for rá sa vagy mód ja – 
te kin te té ben va lót lan tényt vagy va lós tényt meg té vesz tés -
re al kal mas mó don je le nít meg, a gyógy szert meg té vesz -
tés re al kal mas jel zõ vel lát ja el vagy a gyógy szer lé nye ges
tu laj don sá ga i ról bár mi lyen más, meg té vesz tés re al kal mas
tá jé koz ta tást ad;

b) a gyógy szer kis ke res ke del mi for gal ma zá sá val
össze füg gõ, az or vos és a fo gyasz tó/be teg dön té sét be fo -
lyá so ló kö rül mé nyek rõl – így kü lö nö sen a for gal ma zá si
mód ról, a fi ze té si fel té te lek rõl, az en ged mé nyek rõl – meg -
té vesz tés re al kal mas tá jé koz ta tást ad;

c) az e ren de let ben meg ha tá ro zott fel té te lek tõl el té rõ
mó don, bár mely gyógy szer gyár ál tal gyár tott gyógy -
szer(ek) al kal ma zá sá ra ösz tön zõ fel hí vást tar tal maz.

(4) A Fel ügye let in teg rált in for ma ti kai rend sze rek
gyógy szer-ren de lé sét tá mo ga tó mo dul ját is mi nõ sí ti. Ez
eset ben a mi nõ sí tés té nyét iga zo ló ha tá ro zat nak egy ér tel -
mû en tar tal maz nia kell, hogy a mi nõ sí tés mely mo dul ra
vo nat ko zik.

4.  §

(1) A szoft ver nek al kal mas nak kell len nie a kü lön jog -
sza bály sze rin ti for ma i lag és tar tal mi lag sza bá lyos vény
ki nyom ta tá sá ra. Al kal mas nak kell to váb bá len nie:

a) elekt ro ni kus alá írás al kal ma zá sá nak be épí té sé re,
b) ,,ext ra vo nal kód” kép zé sé re és vény re nyom ta tá sá ra,
c) a köz gyógy el lá tás igény lé sé hez szük sé ges kü lön

jog sza bály sze rin ti or vo si iga zo lás elõ ál lí tá sá ra és ki -
nyom ta tá sá ra.

(2) Az ext ra vo nal kód adat tar tal mát és mû sza ki le írá sát
e ren de let mel lék le te tar tal maz za.

(3) A szoft ver nek a gyógy szer ren de lés tá mo ga tá sá hoz
az OEP ál tal köz zé tett gyógy szer törzzsel azo nos tar tal mú
ada to kat kell hasz nál nia. A gyógy szer törzs (5) be kez dés -
ben fel so rolt ada ta in vál toz ta tást esz kö zöl ni nem le het. A
gyógy szer törzs adat ál lo má nyá nak for má tu mát e ren de let
mel lék le te tar tal maz za.

(4) A szoft ver nek ké pes nek kell len nie egy meg adott
TTT kód alap ján a vi zu á lis meg je le nés ben egy más tól je -
len tõ sen el té rõ mó don az aláb bi gyógy szer cso por to kat
meg je le ní te ni:

a) ha tó anyag ala pú fix tá mo ga tá si cso port ba tar to zó
gyógy sze rek ese tén:
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aa) a re fe ren cia ké szít mé nyek, valamint a re fe ren cia ké -
szít mény napi te rá pi ás költ sé gé vel meg egye zõ, valamint
an nál ala cso nyabb napi te rá pi ás költ sé gû ké szít mé nyek,
szín kó do lás ese tén zöld szín nel,

ab) a re fe ren cia ké szít mény napi te rá pi ás költ sé gé nél
ke ve sebb, mint 10%-kal ma ga sabb napi te rá pi ás költ sé gû
ké szít mé nyek, szín kó do lás ese tén sár ga szín nel,

ac) a re fe ren cia ké szít mény napi te rá pi ás költ sé gé nél
10%-kal, vagy több mint 10%-kal ma ga sabb napi te rá pi ás
költ sé gû ké szít mé nyek, szín kó do lás ese tén pi ros szín nel,

ad) a re fe ren cia ké szít mény(eke)t az aa) pont ban le írt
cso por ton be lül is to váb bi meg kü lön böz te tés sel kell el lát ni 
a re fe ren cia stá tusz ra tör té nõ uta lás sal;

b) a te rá pi ás fix tá mo ga tá si cso port ba tar to zó gyógy -
sze rek ese tén a gyógy sze rek té rí té si díja alap ján a leg ala -
cso nyabb té rí té si díjú ter mék tõl a leg ma ga sabb té rí té si díjú 
gyógy sze rig emel ke dõ sor rend ben kell ren dez ni a gyógy -
sze re ket, egyen lõ té rí té si díjú ké szít mé nye ket ne vük be tû -
rend jé nek nö vek võ sor rend jé ben kell ren dez ni;

c) ,,TT” jel zés sel kell el lát ni va la mennyi gyógy szert,
mely tör lés re ke rült a gyógy szer nyil ván tar tás ból, de a
Gyftv. 31.  §-ának (2) be kez dé se alap ján tör té nõ de lis tá zá -
sá ra még nem ke rült sor;

d) ,,U” jel zés sel – szín je lö lés al kal ma zá sa ese tén szür -
ke je lö lés sel – kell el lát ni az új on nan a tá mo ga tá si rend -
szer be be fo ga dott gyógy sze re ket, amíg a gyógy szer for ga -
lom ba ho za ta li en ge dé lyé nek jo go sult ja, illetve for gal ma -
zó ja nem iga zol ja a gyógy szer elsõ gyógy szer-nagy ke res -
ke del mi en ge déllyel ren del ke zõ gaz dál ko dó szer ve zet hez
tör té nõ ki szál lí tá sát;

e) a fix cso port ba nem tar to zó gyógy sze rek ese tén a
gyógy sze rek napi te rá pi ás költ sé ge alap ján a leg ala cso -
nyabb NTK-jú ter mék tõl a leg ma ga sabb NTK-jú gyógy -
sze rig emel ke dõ sor rend ben kell ren dez ni a gyógy sze re -
ket. Egyen lõ NTK-jú ké szít mé nye ket ne vük be tû rend jé -
nek nö vek võ sor rend jé ben kell ren dez ni.

(5) A szoft ver ál tal hasz nált gyógy szer törzs nek az OEP
ál tal köz zé tett törzs ál lo mány ból gyógy sze ren ként mi ni -
má li san tar tal maz nia kell:

a) a gyógy szer
aa) TTT kód ját,
ab) nyil ván tar tá si szá mát,
ac) ne vét,
ad) ki sze re lé sét,
ae) ha tó anya gá nak ne vét és ATC kód ját,
af) köz fi nan szí ro zás alap já ul el fo ga dott árát, napi te rá -

pi ás költ sé gét,
ag) köz fi nan szí ro zás alap já ul el fo ga dott árá hoz nyúj -

tott tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tá sá nak mér té két, össze -
gét, tá mo ga tá si jog cí mét,

ah) a gyógy sze rek osz tá lyo zá sá ra vo nat ko zó kü lön
jog sza bály sze rin ti spe ci á lis jel zést,

ai) az OGYI ál tal meg ál la pí tott egyen ér té kû ség e ren -
de let mel lék le te sze rin ti kód ját,

aj) költ ség ha té kony sá gi ka te gó ria e ren de let mel lék le te 
sze rin ti kód ját;

b) jog cí men ként „I” ka rak tert, ha a gyógy szer
ba) üze mi bal eset jog cí men,
bb) ki emelt tá mo ga tás sal,
bc) emelt tá mo ga tás sal,
bd) köz gyógy el lá tás jog cí mén

ren del he tõ;
c) köz gyógy el lá tá si ke ret re való el szá mol ha tó ság

szem pont já ból
ca) ,,1” je lö lést, ha a gyógy szer köz gyógy el lá tá si ke ret -

re el szá mol ha tó,
cb) ,,2” je lö lést, ha a gyógy szer köz gyógy el lá tá si ke ret -

re nem szá mol ha tó el;
d) nor ma tív, emelt és ki emelt tá mo ga tá si ka te gó ri á ba

tar to zó gyógy szer ese tén a gyógy szert ma gá ba fog la ló fix
cso port azo no sí tó ját jog cí men ként.

5.  §

(1) A szoft ver mi nõ sí té se irán ti el já rás ké re lem re in dul.
A szoft ver mi nõ sí té se irán ti ké rel met a szoft ver szer zõi
vagy fel hasz ná lá si jo ga i val ren del ke zõ szer ve zet nyújt ja
be a Fel ügye let hez. A Fel ügye let a mi nõ sí tés rõl ha tá ro zat -
ban dönt. A Fel ügye let a szoft ver mi nõ sí té sé re irá nyuló el -
já rást a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta -
lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény alap ján
foly tat ja le az zal, hogy az ügy in té zé si ha tár idõ re kü lön
jog sza bály ban fog lalt ren del ke zés az irány adó.

(2) A ké rel me zõ a szoft ver mi nõ sí té si el já rá sá ért a kü lön 
jog sza bály sze rin ti igaz ga tá si-szol gál ta tá si dí jat fi zet.

(3) A ké re lem nek tar tal maz nia kell:
a) a szoft ver szer zõi vagy fel hasz ná lá si jo ga i val ren del -

ke zõ ter mé sze tes sze mély, jogi sze mély, jogi sze mé lyi ség -
gel nem ren del ke zõ szer ve zet ne vét, szék he lyét, kép vi se -
lõ jé nek ne vét, szék he lyét,

b) a szoft ver gyár tó já nak pon tos (azo no sít ha tó) meg ne -
ve zé sét,

c) az al kal maz ha tó ope rá ci ós rend sze re ket,
d) a szoft ver fej lesz tõ esz kö zé nek meg ne ve zé sét,
e) a szoft ver meg ne ve zé sét, ver zió szá mát,
f) a szoft ver do ku men tá ci ó ját,
g) a le het sé ges kap cso ló dó mo du lok meg ne ve zé sét és

azok le írá sát,
h) a hard ver kö ve tel mé nyek le írá sát,
i) a 4.  § (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ada tok nak a

szoft ver adat bá zi sá ban tör té nõ fris sí té si me ne té nek le írá -
sát (akár on-li ne, akár off-li ne mó don tör té nik a fris sí tés),

j) a szoft ver ál tal eset le ge sen hasz nált sa ját gyógy szer -
adat bá zis és a gyógy szer törzs kö zöt ti kon ver zió rész le tes
le írá sát és ez eh hez tar to zó adat ál lo mány spe ci fi ká ci ót,

k) a szoft ver adat bá zis mo tor já nak meg ne ve zé sét, ver -
zió szá mát, ha a szoft ver adat bá zis mo tort hasz nál.

(4) A ké re lem hez csa tol ni kell:
a) amennyi ben nem a szer zõi vagy fel hasz ná lá si jog jo -

go sult ja nyújt ja be a ké rel met, úgy az el já ró sze mély/szerv
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ré szé re adott a jo go sult tól szár ma zó írás be li meg ha tal ma -
zást;

b) az igaz ga tá si-szol gál ta tá si díj be fi ze té sé rõl, illetve
át uta lá sá ról  szóló iga zo lást;

c) a cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a
vég el szá mo lás ról  szóló 2006. évi V. tör vény sze rin ti cég -
jegy zék be be jegy zett cé gek ese té ben az a)–b) pon tok ban
fog lal ta kon túl

ca) har minc nap nál nem ré geb bi cég ki vo na tot,

cb) a cég jegy zés re jo go sult kép vi se lõ alá írá si cím pél -
dá nyát, és

cc) amennyi ben nem a cég jegy zés re jo go sult kép vi se lõ
jár el, úgy az el já ró sze mély ré szé re adott írás be li meg ha -
tal ma zást; valamint

d) nyi lat ko za tot

da) a ren del ke zés re álló szer zõi vagy fel hasz ná lá si jo -
gok ról,

db) ar ról, hogy a rend szer – a jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott ese tek ki vé te lé vel – nem tar tal maz olyan au to ma ti -
kus vagy ma nu á li san in dít ha tó funk ci ót, amely elõ se gí te né 
a va lós ada tok tól el té rõ ada tok rög zí té sét, az zal, hogy a
rend szer hez tar to zik min den olyan fut tat ha tó kódú szoft -
ver, amely az el szá mo lást érin tõ bár mely adat ál lo mányt
vagy annak egy ré szét írja vagy ol vas sa,

dc) ar ról, hogy a rend szer mo du lá ris fel épí té sû-e és tö -
re ked tek arra, hogy mi ni má lis le gyen azon mo du lok köre,
ame lyek mó do sí tá sa egyéb mi nõ sí té sek le foly ta tá sát
igény li,

dd) ar ról, hogy me lyek azok a funk ci ók, ame lyek mó -
do sí tá sa egyéb mi nõ sí té sek le foly ta tá sát igény li,

de) ar ról, hogy a ké rel me zõ be je len té si kö te le zett sé get
vál lal a mi nõ sí tett mo du lok mó do sí tá sá ról a meg vál toz ta -
tott funk ci ók pon tos meg ne ve zé sé vel,

df) ar ról, hogy a ké rel me zõ tu do má sul ve szi, hogy a
gyár tó ál tal nem tá mo ga tott plat for mo kon futó rend sze re i -
nek mi nõ sí té si ér vé nyes sé ge le jár az ope rá ci ós rend szer tá -
mo ga tá sá nak le jár tá val,

dg) ar ról, hogy a szoft ver be be épít he tõ az elekt ro ni kus
alá írás al kal ma zá sa,

dh) ar ról, hogy a ké rel me zõ hoz zá já rul a szoft ver idõ -
sza kos ér té ke lé sé nek nyil vá nos köz zé té te lé hez,

di) ar ról, hogy má sok jo gai a szoft ver hasz ná la tát nem
fog ják aka dá lyoz ni,

dj) ar ról, hogy a szoft ver ele get tesz az egész ség ügyi,
illetve a hoz zá juk kap cso ló dó sze mé lyes ada tok ke ze lé sé -
rõl és vé del mé rõl  szóló kü lön jog sza bá lyok ban meg ha tá -
ro zott fel té te lek nek.

6.  §

(1) A Fel ügye let a mi nõ sí tés kor – szük ség ese tén kül sõ
szak ér tõ be vo ná sá val – vizs gál ja, hogy a szoft ver meg fe -
lel-e az e ren de let ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek.

(2) A vizs gá lat so rán a Fel ügye let ellen õr zi az e ren de -
let ben elõ írt do ku men tá ció és nyi lat ko za tok meg lé tét,
valamint ezek va ló ság tar tal mát.

(3) A Fel ügye let a szoft vert mû kö dés köz ben is ellen õr -
zi. A Fel ügye let ké ré sé re a szoft ver mi nõ sí té sét ké rel me zõ
kö te les az ál ta la hasz nált hard ver- és szoft ver kör nye zet hez 
való hoz zá fé rést a Fel ügye let ré szé re biz to sí ta ni. A szoft -
ver mû kö dé sé nek el len õr zé se ki ter jed:

a) a funk ci o na li tás vizs gá la tá ra, vagyis arra, hogy a
szoft ver ké pes-e át la gos fel hasz ná lói is me re te ket fel té te -
lez ve a jog sza bály ban elõ írt gyógy szer ren de lé si cé lok ha -
té kony tá mo ga tá sá ra,

b) leg alább öt vé let len sze rû en ki vá lasz tott, a mi nõ sí tést 
ké rel me zõ szá má ra nem meg is mer he tõ, a Fel ügye let ál tal
ke zelt vizs gá la ti pro to koll sze rint fo lya ma to san vál to zó
gyógy szer ren de lé si fo lya ma tá nak és a szoft ver ál tal adott
vég ered mény nek az el len õr zé sé re,

c) nyom ta tott vény ala ki, for mai, tar tal mi el len õr zé sé re.

7.  §

(1) Ez a ren de let 2007. de cem ber 31. nap ján lép ha tály ba.

(2) 2008. jú ni us 30. után ki zá ró lag e ren de let ren del ke -
zé sei alap ján mi nõ sí tett szoft vert le het al kal maz ni a
gyógy szer ren de lés hez.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en al kal ma zott
szoft ve rek ese té ben az e ren de let 4.  §-a (1) be kez dé sé nek
b) pont já ban és 5.  §-a (4) be kez dé sé nek df)–dg) pont já ban
fog lalt fel té te le ket leg ké sõbb 2009. jú li us 1-jé ig kell tel je -
sí te ni.

(4) A ren de let ter ve ze té nek a mû sza ki szab vá nyok és
sza bá lyok, valamint az in for má ci ós tár sa da lom szol gál ta -
tá sa i ra vo nat ko zó sza bá lyok te rén in for má ció szol gál ta tá si
el já rás meg ál la pí tá sá ról  szóló – a 98/48/EK euró pai par la -
men ti és ta ná csi irány elv vel mó do sí tott – 1998. jú ni us 22-i
98/34/EK euró pai par la men ti és ta ná csi irány elv
8–10. cik ké ben elõ írt egyez te té se meg tör tént.

Dr. Hor váth Ág nes s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter
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Melléklet az 53/2007. (XII. 7.) EüM rendelethez

Az extra vonalkód adattartalma és mûszaki leírása, valamint a gyógyszertörzs adatállományának leírása

I. Az ext ra vo nal kód:

1. Az „ext ra vo nal kód” adat tar tal ma:
a) vo nal kód azo no sí tó, ér té ke „3”,
b) a vény fel írás dá tu ma,
c) a TAJ szám,
d) a BNO kód,
e) a vény fel írás jog cí me,
f) a he lyet te sít he tõ ség,
g) a fel írt gyógy szer TTT kód ja,
h) a fel írt gyógy szer mennyi sé ge,
i) ellen õr zõ összeg.

2. Az „ext ra vo nal kód” adat tar tal má nak kó do lá sa:
a) A vo nal kód azo no sí tó egy ál lan dó ér ték, a „3” ka rak ter.
b) A vény fel írás dá tu ma: jobb ra iga zí tott, ve ze tõ nul lák kal fel töl tött, 3 ka rak ter hosszú sá gú he xa de ci má lis szám,

mely de ci má lis alak ját a kö vet ke zõ sza bály sze rint kell ké pez ni: 100×hó nap sor szá ma az éven be lül + a na pok szá ma. Pl.
a ja nu ár 1. a „065”, és a de cem ber 31. pe dig „4CF” he xa de ci má lis ér té kek.

c) A TAJ szám: a TAJ ki lenc de ci má lis szám jegy bõl álló szám, he xa de ci má lis alak ban. Jobb ra iga zí tott, ve ze tõ nul -
lák kal fel töl tött, 8 ka rak ter hosszú sá gú.

d) A BNO kód: bal ra iga zí tott, vé gén szó köz zel fel töl tött, 5 ka rak ter hosszú sá gú al fa nu me ri kus adat a nyom ta tott vé -
nyen sze rep lõ for má ban. Pél dá ul „I10H0”.

e) A vény fel írás jog cí me:

Ál ta lá nos jog cím 1

HM jog cí men 2

Köz gyógy el lá tá si jog cím 3

Üze mi bal eset 4

Eü rend. jog cím 5

Eü tér. köt. jog cím 6

Tel jes ár 7

Eü rend. és köz gyógy el lá tá si jog cím együtt 8

Eü tér. köt. és köz gyógy el lá tá si jog cím együtt 9

f) A he lyet te sít he tõ ség: ér té ke a „0” (nul la) vagy az „1” (egy) le het. Az „1” je len té se, hogy a gyógy szer he lyet te sít he -
tõ, a „0” je len té se, hogy a gyógy szer nem he lyet te sít he tõ.

g) A fel írt gyógy szer TTT kód ja: a TTT ki lenc de ci má lis szám jegy bõl álló szám, he xa de ci má lis alak ban. Jobb ra iga -
zí tott, ve ze tõ nul lák kal fel töl tött, 8 ka rak ter hosszú sá gú. Pél dá ul a „210002737” = „0C846331”.

h) A fel írt gyógy szer mennyi sé ge: jobb ra iga zí tott, ve ze tõ nul lák kal fel töl tött, 3 ka rak ter hosszú sá gú nu me ri kus adat.
Például „999”.

i) Ellen õr zõ összeg: nu me ri kus adat, 1 ka rak ter hosszú sá gú, az a)–h) pon tok ban le írt ada tok össze fû zé sé vel kép zett
ka rak ter so ro zat ka rak te ren kén ti ASCII kód ja i nak össze gé bõl kép zett szám 10-zel való osz tá sá nak ma ra dé ka.

3. Pél da „ext ra vo nal kód” adat tar tal má ra és annak kó do lá sá ra:

Po zí ció Ka rak ter tar tal ma Hossz Pél da Kó dolt ér ték

 1 – 1 vo nal kód azo no sí tó, min dig „3” 1 3 3

 2 – 4 a vény fel írás dá tu ma 3 2007.12.31 4CF

 5 – 12 a TAJ 8 23833803 016BACCB

13 – 17 a BNO kód 5 I10H0 I10H0

18 – 18 a vény fel írás jog cí me 1 Ál ta lá nos 1



12852 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/170. szám

Po zí ció Ka rak ter tar tal ma Hossz Pél da Kó dolt ér ték

19 – 19 a he lyet te sít he tõ ség 1 He lyet te sít he tõ 1

20 – 27 a fel írt gyógy szer TTT kód ja 8 210002737 0C846331

28 – 30 a fel írt gyógy szer mennyi sé ge 3 999 999

31 – 31 ellen õr zõ összeg 1 9

4. Az „ext ra vo nal kód” mû sza ki le írá sa: Code–128 jel kép MSZ EN 799:2001 szá mú szab vány 4.6 pont ja alap ján a
jel kép mé re te it és tû ré se it az adott al kal ma zá si kör nye zet ha tá roz za meg. A meg fe le lõ le ol vas ha tó ság ér de ké ben – figye -
lembe véve az ol vas ha tó sá got és a de kó dol ha tó sá got – az X=0,33–0,495 mm kö zöt ti mo dul mé ret ja va solt. Ugyan csak az
al kal ma zá si kör nye zet alap ján a ja va solt mi ni má lis vo nal ma gas ság 12 mm (MSZ EN 799:2001 szá mú szab vány
4.6. pont ja alap ján). A jel kép elõtt és mö gött meg je le nõ vi lá gos nyu gal mi mezõ X=0,33 mm ese tén mi ni mum 3,4 mm
(MSZ EN 799:2001 szá mú szab vány 4.6.3.1 pont ja alap ján). A vo nal kód ba be kó dolt ada tok szem mel ol vas ha tó mó don
tör té nõ fel tün te té se az adott al kal ma zá si kör nye zet ben til tott.

II. A gyógy szer törzs adat ál lo má nyá nak le írá sa:

Mezõ név Le írás Hi vat ko zás rá

OEP_DAT Az ér vé nyes ség kez de té nek (a ha tály ba lé pés nek) a dá tu ma (éé é éhhnn for -
má ban)

SWITCH A vál to zás kód ja:
 U: új ter mék
 M: mó do sí tott
 K: ki ke rül a tá mo ga tás ból
 T: tör len dõ, for ga lom ból ki von va

4.  § (4) c);
4.  § (4) d)

TIPUS A ké szít mény tí pu sá nak ka te gó ri á ja:
 G: gyógy szer
 I: im mu no ló gi ai szer
 T: táp szer
 R: ra dio far ma kon

OEP_TTT A ké szít mény azo no sí tá sá ra az OEP ál tal hasz nált kód (TTT) 2.  § c);
4.  § (5) aa)

OEP_EAN A ter mék EAN kód ja

OEP_TK A ké szít mény OGYI ál tal ki adott törzs köny vi szá ma 2.  § i);
4.  § (5) ab)

TKTORLES A törzs könyv bõl tö rölt ké szít mé nyek meg je lö lé sé re hasz nált osz lop: TT
vagy null

TKTORLESDAT A ké szít mény törzs köny vi tör lé sé nek dá tu ma

OEP_NEV A ké szít mény neve 4.  § (5) ac)

OEP_KSZ A ké szít mény ki sze re lé se 4.  § (5) ad)

OEP_ATC ATC kód 4.  § (5) ae)

HATOANYAG A ké szít mény fõ ha tó anya gá nak neve 4.  § (5) ae)

ADAGMOD A ké szít mény ada go lás mód já nak azo no sí tó ja

ID_GYFORMA A gyógy szer for ma azo no sí tó ja

GYFORMA A tel jes gyógy szer for ma szö ve ges le írá sa
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Mezõ név Le írás Hi vat ko zás rá

RENDELHET A ké szít mény ren del he tõ sé gé nek azo no sí tó ja:
V: vény kö te les gyógy sze rek
VN: vény nél kü li gyógy sze rek
I: ren de lõ in té ze ti já ró be teg-szak el lá tást vagy fek võ be teg-szak el lá tást

nyúj tó szol gál ta tók ál tal biz to sí tott kö rül mé nyek kö zött al kal maz -
ha tó gyógy sze rek

J: a szak or vo si/kór ház i di ag nó zist kö ve tõ já ró be teg-el lá tás ban al kal -
maz ha tó gyógy sze rek

SZ: szak or vos ál tal ren del he tõ gyógy sze rek

4.  § (5) ah)

EGYENID Az OGYI ál tal meg ál la pí tott egyen ér té kû ség ese tén az OEP ál tal adott
egyen ér té kû sé gi cso port azo no sí tó szá ma, amennyi ben nincs ilyen,
 akkor –1

OHATO_MENNY Összes ha tó anyag tar ta lom

HATO_MENNY Egy ki sze re lé si egy ség ben lévõ ha tó anyag tar ta lom

HATO_EGYS OHATO_MENNY, HATO_MENNY me zõk mennyi sé gi egy sé ge (pl. mg)

KISZ_MENNY A ter mék ben levõ ki sze re lé si egy sé gek szá ma

KISZ_EGYS A ter mék ben levõ ki sze re lé si egy sé gek egy ség ne ve (pl. db)

DDD_MENNY DDD ér té ke 2.  § f)

DDD_EGYS DDD_MENNY mennyi sé gi egy sé ge (pl. mg)

DDD_FAKTOR HATO_EGYS és DDD_EGYS köz ti át vál tó szám

DOT

OEP_TAR Ter me lõi ár

OEP_NKAR Nagy ke res ke del mi ár

OEP_FAN Fo gyasz tói ár net tó

OEP_FAB Fo gyasz tói ár brut tó

OEP_AFA Áfa kul csa

NTK Napi te rá pi ás költ ség 2.  § d);
4.  § (5) af)

OEP_ITM A ter mék régi tá mo ga tás jel zé se

OEP_JC1 Az osz lop „I” ka rak tert tar tal maz, ha a ké szít mény Hon vé del mi jo go sult -
ság gal ír ha tó

OEP_JC2 Az osz lop „I” ka rak tert tar tal maz, ha a ké szít mény a kü lön jog sza bály sze -
rin ti köz gyógy el lá tá si lis tán sze re pel

OEP_JC3 Az osz lop „I” ka rak tert tar tal maz, ha a ké szít mény üze mi bal eset ese tén
fel ír ha tó

4.  § (5) ba)

OEP_JC4 Az osz lop „I” ka rak tert tar tal maz, ha a ké szít mény ki emelt jo go sult ság gal
ír ha tó

4.  § (5) bb)

OEP_JC5 Az osz lop „I” ka rak tert tar tal maz, ha a ké szít mény emelt jo go sult ság gal
 írható

4.  § (5) bc)

KGYKERET Az osz lop 1-et tar tal maz, ha a ké szít mény köz gyógy ke ret re el szá mol ha tó,
2-t ha nem

4.  § (5) ca);
4.  § (5) cb)
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Mezõ név Le írás Hi vat ko zás rá

EGYSEGAR HATO_EGYS-nyi ha tó anyag ára

NORM_TIP NOMIN, HATFIX, TERFIX, a nor ma tív tá mo ga tás tech ni ká ja

NORM_SZAZ Tá mo ga tás mér té ke %-ban: 25, 55, 85

NORM_FIXID Nor ma tív fix cso port azo no sí tó ja 4.  § (5) d)

OEP_INN Nor ma tív tá mo ga tás net tó

OEP_INB Nor ma tív tá mo ga tás brut tó

NTK_TD A be teg ál tal té rí ten dõ összeg sze rint ki szá mí tott napi te rá pi ás költ ség
(nor ma tív)

2.  § f)

EUEM_TIP NOMIN, HATFIX, TERFIX

EUEM_SZAZ 50, 70, 90

EUEM_FIXID EÜ emelt fix cso port azo no sí tó ja 4.  § (5) d)

EUKIEM_FIXID EÜ ki emelt fix cso port azo no sí tó ja 4.  § (5) d)

OEP_EUN EÜ emelt tá mo ga tás net tó

OEP_EUB EÜ emelt tá mo ga tás brut tó

EUKIEM_TIP Ér té kei: (null), NOMIN, HATFIX, TERFIX, az EÜ ki emelt tá mo ga tás
tech ni ká ja

EUKIEM_SZAZ Tá mo ga tás mér té ke %-ban

OEP_EU100N EÜ ki emelt tá mo ga tás net tó

OEP_EU100B EÜ ki emelt tá mo ga tás brut tó

FORGALOMBAN Ha for gal ma zott ter mék ak kor 1, egyéb ként (null) 4.  § (4) d)

BESOROLAS Az adott cso port ban a re fe ren cia ter mék NTK-ja a REFNTK. A költ ség ha -
té kony sá gi ka te gó ria kód ja jog cí men ként
1: re fe ren cia ter mék
2: NTK <= REFNTK
3: NTK < 1,1 × REFNTK
4: 1,1 × REFNTK <= NTK
5: nem ké pez he tõ
6: TT
A nor ma tiv jog cím hez kép zett kód le gyen njk, az EÜ emelt jog cím hez
kép zett kód le gyen eejk, az EÜ ki emelt jog cím hez kép zett kód pe dig le -
gyen ekjk. A mezõ tar tal mát meg ha tá ro zó kép let:
BESOROLAS = 10000 × njk + 100 × eejk + ekjk

4.  § (4) a)

PATIKA GYSE Pa ti ká ban kap ha tó-e (I)

KIHI Ki hor dá si idõ

FELME Fel ír ha tó mennyi ség

EGYEDI Egye di mé ret vé tel alap ján (I)

OEP_ISO ISO kód



A gazdasági és közlekedési miniszter
98/2007. (XII. 7.) GKM

rendelete

a víziközlekedés rendjérõl  szóló
39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet módosításáról

A ví zi köz le ke dés rõl  szóló 2000. évi XLII. tör vény 88.  §
(2) be kez dés p) 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 kö vet ke -
zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A ví zi köz le ke dés rend jé rõl  szóló 39/2003. (VI. 13.)
GKM ren de let mel lék le te ként köz zé tett Ha jó zá si Sza bály -
zat (a továb biak ban: Sza bály zat) I. rész 1.01 cik ke a
c) pont után a kö vet ke zõ cc) pont tal egé szül ki:

(E Sza bály zat al kal ma zá sá ban:)

„cc) gyors já ra tú hajó – az a gép ha jó – a kis ha jók ki vé -
te lé vel –, amely ké pes 40 km/h-t meg ha la dó holt ví zi se -
bes ség gel köz le ked ni, ha ezt a hajó bi zo nyít vá nyá ba be je -
gyez ték;”

(2) A Sza bály zat I. rész 1.01 cikk t) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

(E Sza bály zat al kal ma zá sá ban:)

„t) vil lo gó fény és na gyon gyors vil lo gó fény – per cen -
ként 50-60-szor, illetve 100-120-szor rit mi ku san fel vil la -
nó fény;”

(3) A Sza bály zat I. rész 1.01 cikk z) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

(E Sza bály zat al kal ma zá sá ban:)

„z) biz ton sá gos se bes ség – olyan se bes ség, amely nél a
hajó vagy a kö te lék biz ton sá go san köz le ked het, mû ve le -
tez het, to váb bá az adott kö rül mé nyek és vi szo nyok kö zött
szük sé ges tá vol sá gon be lül meg áll hat;”

2.  §

(1) A Sza bály zat I. rész 1.04 cik ke a kö vet ke zõ új 1. be -
kez dés sel egé szül ki, a je len le gi 1. és 2. be kez dés meg je lö -
lé se 2. és 3. be kez dés re vál to zik:

„1. A ha jó nak min den kor biz ton sá gos se bes ség gel kell
ha lad nia.”

(2) A Sza bály zat I. rész 1.04 cikk 2. be kez dés fel ve ze tõ
szö veg e he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2. A hajó ve ze tõ jé nek a Sza bály zat kü lön ren del ke zé se
hi á nyá ban is meg kell ten nie a kö te le zõ gon dos ság ból és a
be vált szak mai gya kor lat ból fa ka dó va la mennyi óv in téz -
ke dést, hogy el ke rül je kü lö nö sen:”

3.  §

A Sza bály zat I. rész 1.07 cikk 2. és 3. be kez dé se he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2. A ra ko mány el he lye zé se nem ve szé lyez tet he ti a hajó 
sta bi li tá sát és nem za var hat ja a ki lá tást a kor mány ál lás ból.

A me net ben lévõ hajó, illetve kö te lék ra ko má nya a hajó, 
illetve a kö te lék elõtt a köz vet len vagy köz ve tett ki lá tást
nem kor lá toz hat ja úgy, hogy az 350 mé ter nél ki sebb le -
gyen.

3. Sze mély ha jón az uta sok szá ma az ille té kes ha tó ság
ál tal en ge dé lye zett lét szá mot nem ha lad hat ja meg.

Gyors já ra tú ha jón az ülõ he lyek szá má nál több sze mély
nem tar tóz kod hat.”

4.  §

A Sza bály zat I. rész 1.09 cik ke a kö vet ke zõ új 4. be kez -
dés sel egé szül ki:

„4. Min den me net ben lévõ gyors já ra tú ha jón a kor -
mány ál lás ban a kor mány ve zér lõ kar nál, illetve a kor mány -
ke rék nél egy olyan, leg alább 21 éves, sze mély nek kell len -
nie, aki ren del ke zik az 1.02 cikk 1. be kez dé sé ben,
valamint a 4.05 cikk 1. be kez dés c) pont já ban elõ írt ké pe -
sí tés sel. A kor mány ál lás ban ugyan ilyen ké pe sí tés sel ren -
del ke zõ má so dik sze mély nek is tar tóz kod nia kell, ki vé ve a 
ki kö tés, az in du lás, valamint a zsi li pek ben és azok vá ra ko -
zó he lye in  való tar tóz ko dás ide jét.”

5.  §

A Sza bály zat I. rész 1.10 cikk 1. be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1. A ví zi köz le ke dés ben részt vevõ ha jó nak – a ten ge ri
hajó ki vé te lé vel – a kö vet ke zõ ok má nyok kal kell ren del -
kez ni:

a) ha jó bi zo nyít vány,

b) kö bö zé si bi zo nyít vány (csak az áru szál lí tás ra szol -
gá ló hajó ré szé re),

c) sze mély ze ti jegy zék (ki vé ve azt a ha jót, ame lyi ken
nincs sze mély zet),

d) ha jó nap ló (csak a gép ha jók ré szé re), to váb bá a nem -
zet kö zi szer zõ dé sek, illetve meg ál la po dá sok alap ján meg -
kö ve telt, ha jó zás ra vo nat ko zó egyéb ok má nyok,

e) a sze mély ze tes ha jó kon – ve szé lyes áru szál lí tá sa
ese tén a ve szé lyes áruk nem zet kö zi bel ví zi szál lí tá sá ról
 szóló sza bály zat (a továb biak ban: ADN Sza bály zat)
8.1.2.1, 8.1.2.2 és 8.1.2.3 pont já ban meg kö ve telt ok má -
nyok is – a hajó ve ze tõ jé nek (ve ze tõ i nek) ha jó ve ze tõ bi zo -
nyít vá nya, illetve bi zo nyít vá nyai, a sze mély zet töb bi tag -
já nak a sza bály sze rû en ve ze tett szol gá la ti köny ve.”
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6.  §

A Sza bály zat I. rész 2.01 cikk 6. be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„6. A sze mély zet tel ren del ke zõ me net ben levõ hajó
nap pal kö te les a hajó far ré szén nem ze ti lo bo gó ját vi sel ni.
A gyors já ra tú hajó a nem ze ti lo bo gó he lyett a nem ze ti lo -
bo gó val azo nos for má jú és szí nû táb lát vi sel het.”

7.  §

A Sza bály zat I. rész 3.08 cik ke a kö vet ke zõ új 4. be kez -
dés sel egé szül ki, a je len le gi 4. és 5. be kez dés meg je lö lé se
5. és 6. be kez dés re vál to zik:

„4. A Sza bály zat egyéb ren del ke zé se i ben elõ írt jel zé se -
ken kí vül a gyors já ra tú ha jó nak, me net ben, nap pal és éj -
sza ka a kö vet ke zõ ket kell vi sel nie:

két na gyon gyors (per cen ként 100-120-szor fel vil la nó)
sár ga vil lo gó fényt.

Eze ket a vil lo gó fé nye ket al kal mas he lyen kell el he -
lyez ni, olyan ma gas ság ban, hogy min den ol dal ról jól lát -
ha tók le gye nek, egy más tól füg gõ le ge sen kb. 1 m távol -
ságra.”

8.  §

A Sza bály zat I. rész 3.14 cikk 1. be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1. Az ADN Sza bály zat 7.1.5.0 és 7.2.5.0 pont já nak
meg fele lõen ve szé lyes áru kat szál lí tó hajó a Sza bály zat
más ren del ke zé sei ál tal elõ írt fé nye ken kí vül az ADN Sza -
bály zat ban elõ írt szá mú kék fényt kö te les vi sel ni.”

9.  §

A Sza bály zat I. rész 3.28 cikk 2. be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2. A ha jó nak, az úszó anya gok kö te lé ké nek és az úszó -
mû nek min den olyan hor go nyát, amely a ha jó zást ve szé -
lyez tet he ti, min den ol dal ról lát ha tó szo ká sos fe hér fényt vi -
se lõ, ra dar ref lek tor ral fel sze relt úszó val kell meg je löl ni.”

10.  §

A Sza bály zat I. rész 3.32 cikk 1. be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1. Az ADN Sza bály zat 7.1.5.0 és 7.2.5.0 pont já nak
meg fele lõen ve szé lyes áru kat szál lí tó hajó a Sza bály zat
más ren del ke zé sei ál tal elõ írt jel zé se ken kí vül az ADN
Sza bály zat ban elõ írt szá mú, csú csá val le fe lé for dí tott kék
kú pot kö te les vi sel ni.”

11.  §

A Sza bály zat I. rész 5.01 cikk 1. be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1. A ví zi út til tó, uta sí tó, kor lá to zó, tá jé koz ta tó, to váb -
bá aján lott ki egé szí tõ je le it, azok je len té sét a Sza bály zat
I-7. mel lék le te ha tá roz za meg.”

12.  §

A Sza bály zat I. rész 6.01 cikk b) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

(E fe je zet al kal ma zá sá ban:)

„b) elõ zés – ami kor a hajó (elõ zõ hajó) más ha jót (elõ -
zen dõ ha jót) há tul ról, annak ha jó kö zép (HK) sík já hoz vi -
szo nyí tott 22°30’ ér té ket meg ha la dó szög ben meg kö ze lít
és meg elõz,”

13.  §

A Sza bály zat I. rész 6.01-bis cik ke he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„6.01-bis cikk – Gyors já ra tú hajó

A gyors já ra tú ha jó nak va la mennyi más hajó szá má ra
biz to sí ta nia kell annak me net irá nya meg tar tá sá hoz és mû -
ve le tei vég zé sé hez szük sé ges te ret, to váb bá nem kö ve tel -
he ti, hogy az neki ki tér jen.”

14.  §

A Sza bály zat I. rész 6.02 cikk 2. be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2. Ha az e fe je zet ben fog lalt ren del ke zé sek elõ ír ják,
hogy az adott ha jó zá si sza bály nem al kal maz ha tó más ha -
jók kal szem ben a kis ha jó ra, ak kor en nek a kis ha jó nak más
ha jók ré szé re – be le ért ve a gyors já ra tú ha jó kat – biz to sí ta -
nia kell a me net irá nyuk meg tar tá sá hoz és mû ve le te ik vég -
zé sé hez szük sé ges te ret, to váb bá nem kö ve tel he tik, hogy
azok neki ki tér je nek.”

15.  §

(1) A Sza bály zat I. rész 6.03-bis cikk 4. be kez dés
a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Az e cikk 1. be kez dé sé ben fog lal tak tól el té rõ en, ha két
vi tor lás hajó olyan egy mást ke resz te zõ út vo na lon ha la d,
hogy az össze üt kö zés ve szé lye jö het lét re, az egyik nek ki
kell tér nie az aláb bi ak sze rint:)

„a) ha a ha jók kü lön bö zõ ol dal szél lel ha lad nak, a bal ol -
da li szél lel ha la dó kö te les a má sik út já ból ki tér ni,”
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(2) A Sza bály zat I. rész 6.03-bis cikk 4. be kez dés utol só
mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az e be kez dés ben fog lalt ren del ke zé sek a kis ha jó ra
más olyan hajó vo nat ko zá sá ban, ame lyek nem kis ha jó,
nem al kal maz ha tók.”

16.  §

A Sza bály zat I. rész 6.07 cik ke he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„6.07 cikk – Ta lál ko zás ha jó út szû kü le tek ben
1. Az olyan sza ka szon vagy he lyen  való ta lál ko zás le -

he tõ sé gé nek el ke rü lé sé re, ahol a ha jó út szé les sé ge két sé -
get ki zá ró an nem ele gen dõ az egy más mel let ti el ha la dás -
hoz (ha jó út szû kü let), a kö vet ke zõ sza bá lyo kat kell al kal -
maz ni:

a) min den hajó kö te les a le he tõ leg rö vi debb idõ alatt át -
ha lad ni a ha jó út szû kü le ten,

b) ha a lá tó tá vol ság kor lá to zott, a ha jók nak a ha jó út -
szû kü let be  való be ha jó zás elõtt egy hosszú hang jel zést
kell le ad niuk; szük ség ese tén – kü lö nö sen a hosszú ha jó út -
szû kü le tek ben – a jel zést az át ha la dás fo lya mán is mé tel ni
kell,

c) azo kon a ví zi uta kon, ame lye ken a völgy-, illetve a
hegy me net meg ha tá ro zott:

(i) ha a hegy me net ben ha la dó hajó vagy kö te lék azt
ész le li, hogy völgy me net ben ha la dó hajó vagy kö te lék a
ha jó út szû kü let be ha jó zik be, a ha jó út szû kü let elõtt meg
kell áll nia és mind ad dig vá ra koz nia kell, amíg a völgy me -
net ben ha la dó hajó vagy kö te lék a ha jó út szû kü le ten át ha -
lad;

(ii) ha a hegy me net ben ha la dó hajó vagy kö te lék már
be ha jó zott a ha jó út szû kü let be, a völgy me net ben ha la dó
hajó vagy kö te lék kö te les – amennyi ben ez le het sé ges – a
ha jó út szû kü let fe let t meg áll ni és mind ad dig vá ra koz ni,
amíg a hegy me net ben ha la dó hajó vagy kö te lék a ha jó út -
szû kü le ten át ha lad.

2. Ha a ha jó út szû kü let ben a ta lál ko zás el ke rül he tet len,
a ha jók kö te le sek min den le het sé ges in téz ke dést meg ten -
ni, hogy az a leg ke vés bé ve szé lyes he lyen és fel té te lek kel
tör tén jen. Ha a hajó ve ze tõ je össze üt kö zés ve szé lyét ész -
leli, egy na gyon rö vid han gok ból álló hang so ro za tot kell
ad nia.

3. Kis ha jó ra csak az e cikk 1. be kez dés a) pont já ban
fog lalt ren del ke zést kell al kal maz ni.”

17.  §

A Sza bály zat I. rész 6.08 cikk 1. be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1. Az A.4. til tó jel zés sel (I-7. mel lék let) meg je lölt sza -
kasz hoz kö ze led ve a hegy me net ben levõ hajó, illetve kö te -
lék a völgy me net ben levõ hajó, illetve kö te lék kö ze led te -
kor kö te les a sza kasz elõtt meg áll ni és vá ra koz ni, amíg a

völgy me net ben levõ hajó, illetve kö te lék ezen át nem
 halad.”

18.  §

A Sza bály zat I. rész 6.16 cikk 2. be kez dé se a kö vet ke zõ
mon dat tal egé szül ki:

„A ke resz te zés be fe je zé sig – szük ség ese tén – a hajó kö -
te les

– egy hosszú és egy rö vid hang je let adni, ha jobb ra kí -
ván ha lad ni,

– egy hosszú és két rö vid hang je let adni, ha bal ra kí ván
ha lad ni.”

19.  §

A Sza bály zat I. rész 6.17 cikk 2. be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2. Elõ zés, illetve ta lál ko zás ki vé te lé vel ti los a 3.14 és a
3.32 cikk ben elõ írt két vagy há rom kék fényt, illetve két
vagy há rom kék kú pot vi se lõ ha jó tól vagy kö te lék tõl 50 m
tá vol sá gon be lül ha lad ni.”

20.  §

A Sza bály zat I. rész 6.19 cikk 2. be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2. A völgy me net ben or ral fo lyás iránnyal szem ben elõ -
re me net ben mû kö dõ gép pel ha la dó ha jót nem eresz ke dõ -
nek, ha nem hegy me net ben ha la dó nak kell te kin te ni.”

21.  §

A Sza bály zat I. rész 6.21 cik ke a kö vet ke zõ új 5. be kez -
dés sel egé szül ki:

„5. Sze mély ha jót, ha azon uta sok tar tóz kod nak, mel lé -
vett alak zat ban vagy von ta tott kö te lék ben to váb bí ta ni ti -
los. Sze mély ha jó mel lé vett alak zat ban vagy von ta tott kö -
te lék ben  való to váb bí tá sa csak ha va ria ese tén en ged he tõ
meg.”

22.  §

(1) A Sza bály zat I. rész 6.28 cikk 8–10. be kez dé sé nek
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„8. A zsi lip ben és a zsi lip elõ ki kö tõ jé ben a ha jó nak leg -
alább 10 m ol dal tá vol sá got kell tar ta nia a 3.14 cikk sze rin ti 
kék fényt vagy a 3.32 cikk ben elõ írt kék kú pot vi se lõ más
ha jó tól vagy kö te lék tõl. Ez a ren del ke zés az ugyan ilyen
jel zé se ket vi se lõ ha jó ra és kö te lék re nem vo nat ko zik.
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9. A 3.14 cikk 2. vagy 3. be kez dé se sze rin ti két, illetve
há rom kék fényt, to váb bá a 3.32 cikk 2. vagy 3. be kez dé sé -
ben elõ írt két, illetve há rom kék kú pot vi se lõ ha jót és kö te -
lé ket kü lön kell zsi li pel ni.

10. A 3.14 cikk 1. be kez dé se sze rin ti kék fényt vagy a
3.32 cikk 1. be kez dé sé ben elõ írt kék kú pot vi se lõ hajó sze -
mély ha jó val együtt nem zsi li pel he tõ.”

(2) A Sza bály zat I. rész 6.28 cik ke a kö vet ke zõ új
11. be kez dés sel egé szül ki, a je len le gi 11. be kez dés meg je -
lö lé se 12. be kez dés re vál to zik:

„11. A zsi lip elõt ti vá ra ko zó hely hez kö ze led ve, to váb bá 
a zsi lip be be ha józ va, illetve on nan ki ha józ va a gyors já ra tú
hajó olyan se bes ség gel kö te les ha lad ni, amely nem okoz
kárt a zsi lip ben, a ha jók ban vagy az úszó anya gok ban és a
ha jón tar tóz ko dó sze mé lyek re néz ve sem mi lyen ve szélyt
nem je len t.”

23.  §

A Sza bály zat I. rész 6.30 cikk 5. be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„5. A kor lá to zott lá tá si vi szo nyok kö zött köz le ke dõ ha -
jók kö te le sek a 16. csa tor nán, illetve a né met, oszt rák,
szlo vák és ma gyar Du na-sza ka szon a 10. csa tor nán rá dió -
te le fon-kap cso la tot fenn tar ta ni. A ha jók egy más kö zöt ti
rá dió for gal ma zá sá ra a 10. csa tor nát kell hasz nál ni. Ta lál -
ko zás kor a hajó kö te les kö zöl ni a töb bi ha jó val a ha jó zás
biz ton sá gá nak fenn tar tá sá hoz szük sé ges in for má ci ó kat.”

24.  §

A Sza bály zat I. rész 7.07 cikk 1. be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1. A ha jók, a tolt kö te lé kek és a mel lé vett alak za tok kö -
zött vesz teg lés kor leg alább a kö vet ke zõ tá vol sá got kell
tar ta ni:

– 10 m-t, ha az egyik hajó a 3.14 cikk 1. be kez dé se sze -
rin ti egy kék fényt vagy a 3.32 cikk 1. be kez dé sé ben elõ írt
egy kék kú pot vi sel,

– 50 m-t, ha az egyik hajó két, a 3.14 cikk 2. be kez dé se
sze rin ti kék fényt vagy két, a 3.32 cikk 2. be kez dé se sze -
rin ti kék kú pot vi sel,

– 100 m-t, ha az egyik hajó há rom, a 3.14 cikk 3. be kez -
dé se sze rin ti kék fényt vagy há rom, a 3.32 cikk 3. be kez dé -
sé ben elõ írt kék kú pot vi sel.

Ha a ha jók, tolt kö te lé kek vagy mel lé vett alak za tok el té -
rõ szá mú kék fényt, illetve kék kú pot vi sel nek, a köz tük
lévõ tá vol sá got a leg na gyobb szá mú kék fény, illetve kék
kúp sze rint kell meg ál la pí ta ni. Ha a ha jók, tolt kö te lé kek
vagy mel lé vett alak za tok azo nos jel zé se ket vi sel nek, a kö -
zöt tük levõ leg ki sebb tá vol sá got nem kell meg ál la pí ta ni.”

25.  §

A Sza bály zat I. rész 8.01 cik ke he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„8.01 cikk – „Tart sa ma gát tá vol tõ lem” jel zés

1. Olyan ese mény vagy ká re set al kal má val, amely nek
kö vet kez té ben a szál lí tott ve szé lyes anya gok el foly hat nak, 
„Tart sa ma gát tá vol tõ lem” jel zést kell le ad ni

a) azon a tar tály ha jón, amely nek a 3.14 cikk sze rin ti
egy vagy két kék fényt, illetve a 3.32 cikk sze rin ti egy vagy 
két kék kú pot kell vi sel nie, ha a sze mély ze te nem ké pes el -
há rí ta ni az em ber i éle tet vagy a ha jó zást a ve szé lyes anya -
gok el fo lyá sa kö vet kez mé nye ként fe nye ge tõ ve szélyt,

b) azon a ha jón, amely nek a 3.14 cikk sze rin ti há rom
kék fényt, illetve a 3.32 cikk sze rin ti há rom kék kú pot kell
vi sel nie, ha a sze mély zete nem ké pes el há rí ta ni az em ber i
éle tet vagy a ha jó zást a ve szé lyes anya gok el fo lyá sa kö vet -
kez mé nye ként fe nye ge tõ ve szélyt.

Ez a ren del ke zés a tolt bár ká ra és a ha son ló nem ön já ró
ha jó ra nem vo nat ko zik. Ha azok kö te lék ré szei, a „Tart sa
ma gát tá vol tõ lem” jel zést annak a ha jó nak kell le ad nia,
ame lyen a kö te lék ve ze tõ je tar tóz ko dik.

2. A „Tart sa ma gát tá vol tõ lem” jel zés hang- és fény jel -
zés bõl áll. A hang jel zés leg alább 15 perc idõ tar tam mal fo -
lya ma to san is mét lõ dõ egy rö vid és egy hosszú hang ból áll.

A hang jel zés sel egy ide jû leg a 4.01 cikk 2. be kez dé se
sze rin ti fény jel zést is le kell adni.

A be kap cso lást köve tõen a „Tart sa ma gát tá vol tõ lem”
jel zést au to ma ti ku san kell le ad ni; a kap cso ló nak olyan nak
kell len nie, hogy azt vé let le nül ne le hes sen mû kö dés be
hoz ni.

3. Azok nak a ha jók nak, ame lyek ész lel ték a „Tart sa
ma gát tá vol tõ lem” jel zést, a fe nye ge tõ ve szély el há rí tá sá -
ra min den le het sé ges in téz ke dést meg kell ten ni ük. Kü lö -
nö sen kö te le sek:

a) ha a ve szé lyes kör zet felé ha lad nak, at tól a le he tõ
leg na gyobb tá vol sá got tar ta ni, szük ség ese tén vissza for -
dul ni,

b) ha csak ép pen ak kor ha lad tak át a ve szé lyes kör ze -
ten, a le he tõ leg gyor sab ban foly tat ni uk út ju kat.

4. A 3. be kez dés ben em lí tett ha jók kö te le sek ha la dék -
ta la nul

a) be zár ni min den ab la kot és nyí lást,

b) el ol ta ni min den vé de lem nél kü li fényt,

c) ab ba hagy ni a ha jón a do hány zást,

d) le ál lí ta ni min den olyan se géd gé pet, amely a hajó
üze mel te té sé hez nem szük sé ges,

e) el ke rül ni a szik ra kép zõ dést.

5. A 4. be kez dés ben fog lal tak a ve szé lyes kör zet kö ze -
lé ben vesz teg lõ ha jó ra is vo nat koz nak. Ha az „Tart sa ma -
gát tá vol tõ lem” jel zést ész lel, szük ség ese tén a sze mély -
zet nek a ha jót el kell hagy nia.

6. A 3–5. be kez dés ben em lí tett in téz ke dé sek nél a fo lyó 
áram lá sát és a szél irá nyát figye lembe kell ven ni.
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7. A ha jók nak a 3–6. be kez dés ben em lí tett in téz ke dé -
se ket ak kor is meg kell ten ni ük, ami kor a „Tart sa ma gát tá -
vol tõ lem” jel zést part ról ad ják le.

8. A „Tart sa ma gát tá vol tõ lem” jel zést ész lelt hajó ve -
ze tõ je er rõl a leg kö ze leb bi ille té kes ha tó sá got ha la dék ta la -
nul ér te sí te ni kö te les.”

26.  §

A Sza bály zat I. rész 8.02 cik ke he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„8.02 cikk – Adat szol gál ta tá si kö te le zett ség
1. A ve szé lyes árut szál lí tó hajó és kö te lék ve ze tõ je az

ADN Sza bály zat ren del ke zé se i nek meg fele lõen az ille té -
kes ha tó ság ál tal szük ség ese tén B11 jel zés sel (I-7. mel lék -
let) meg je lölt sza ka szok ba  való be ha jó zás, illetve az el len -
õr zé si pon tok, for ga lom irá nyí tá si köz pon tok és zsi li pek
elõtt kö te les az elõ írt csa tor nán rá dió te le fo non kö zöl ni az
aláb bi ada to kat:

a) a hajó faj tá ja,
b) a hajó neve,
c) hely ze te, ha la dá si irá nya (meg fe le lõ eset ben),
d) a hajó lajst ro mo zá si szá ma, ten ge ri ha jók nál –

IMO-szá ma,
e) hord ké pes ség,
f) a hajó hossza és szé les sé ge,
g) a kö te lék faj tá ja, hossza és szé les sé ge,
h) a hajó útja,
i) be ra kó ki kö tõ,
j) ki ra kó ki kö tõ,
k) a szál lí tott ve szé lyes áruk fu var ok mány sze rin ti le -

írá sa (UN szám vagy azo no sí tá si szám, osz tály, szük ség
ese tén cso ma go lá si cso port és/vagy osz tá lyo zá si kód, to -
váb bá mind egyik kül de mény mennyi sé ge). Az 1. osz tály -
ba so rolt ra ko mány nál be kell je len te ni az ilyen anya got
tar tal ma zó kül de mé nyek brut tó tö me gét, to váb bá a tár -
gyak ban lévõ rob ba nó anya gok net tó tö me gét,

l) a ve szé lyes áru szál lí tá sa kor szük sé ges jel zés,
m) a ha jón tar tóz ko dó sze mé lyek szá ma.
Az elsõ mon dat ban fel so rolt el len õr zé si pon tok kü lön

ké ré sé re a hajó ve ze tõ je kö te les kö zöl ni az ál ta la ve ze tett
hajó, illetve kö te lék me rü lé si ada ta it.

2. Az 1. be kez dés ben fel so rolt ada to kat – a c) és h) pont 
ki vé te lé vel – az ille té kes ha tó ság nak bár mely más szol gá -
lat és sze mély írás ban, táv be szé lõn vagy – ha ez le het sé -
ges – elekt ro ni kus úton is be je lent he ti. A hajó ve ze tõ je
min den eset ben kö te les az adat szol gál ta tá si kö te le zett ség
alá esõ sza kasz ra  való be ha jó zás, illetve az on nan  való ki -
ha jó zás idõ pont ját kö zöl ni.

3. Ha a hajó az adat szol gál ta tá si kö te le zett ség alá esõ
sza ka szon két órát meg ha la dó idõ tar tam ra meg sza kít ja út -
ját, a hajó ve ze tõ je kö te les az út meg sza kí tás kez de té nek és
be fe je zé sé nek idõ pont ját be je len te ni.

4. Ha az 1. be kez dés ben meg ha tá ro zott ada tok ban az
adat szol gál ta tá si kö te le zett ség alá esõ sza ka szon  való át -

ha la dás alatt vál to zás kö vet ke zik be, ezt az ille té kes ha tó -
ság nak ha la dék ta la nul be kell je len te ni.

5. A fen ti ada tok bi zal ma sak és az ille té kes ha tó ság
azo kat har ma dik sze mély tu do má sá ra nem hoz hat ja.

Az ille té kes ha tó ság ví zi köz le ke dé si bal eset ese té ben a
men té si mû ve le tek vég zé sé hez szük sé ges meg fe le lõ ada -
to kat a men tést vég zõ szol gá la tok tu do má sá ra hoz hat ja.”

27.  §

A Sza bály zat I. rész 9.03 cikk 1. be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1. Ti los a ví zi út ba dob ni, illetve fo lyat ni fá radt ola jat,
fe nék vi zet, fá radt ke nõ anya got vagy más ola jat, ke nõ -
anya got tar tal ma zó hul la dé kot, kom mu ná lis szenny vi zet,
ház tar tá si hul la dé kot és egyéb kü lön le ges hul la dé kot. A
ra ko mány ma ra dék víz be do bá sa, illetve fo lya tá sa a Duna
men ti or szá gok elõ írásainak meg fele lõen en ged he tõ meg.”

28.  §

A Sza bály zat I. rész 9.04 cikk 1. be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1. A hajó ve ze tõ je kö te les biz to sí ta ni a 9.03 cikk 1. be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott, a hajó üze mel te té se so rán ke -
let ke zett ola jat vagy ke nõ anya go kat tar tal ma zó hul la dé -
kok nak kü lön erre szol gá ló edé nyek ben  való el kü lö ní tett
össze gyûj té sét, to váb bá a gép té ri fe nék víz össze gyûj té sét.
Az edé nye ket a ha jón úgy kell el he lyez ni, hogy azok bár -
mely fo lyá sát idõ ben és könnyen ész lel ni és ki kü szö böl ni
le hes sen.”

29.  §

A Sza bály zat I. rész 9.05 cik ke he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„9.05 cikk – Kör nye zet vé del mi napló

1. Az ENSZ EGB 61. szá mú ha tá ro za ta1 sze rin ti gép -
tér rel ren del ke zõ ha jó nak – a kis ha jó ki vé te lé vel – „A
Duna ví zé nek ha jó zás ból ere dõ szennye zé sé nek meg elõ -
zé sé re vo nat ko zó aján lá sok” 1. mel lék le té ben fog lalt min -
ta sze rin ti ér vé nyes kör nye zet vé del mi nap ló val (olaj -
naplóval) kell ren del kez nie.

1 Aján lá sok a bel ví zi ha jók ra vo nat ko zó mû sza ki elõ írások euró pai szín -
tû egy sé ge sí té sé re, 1–2 sza kasz:

22. Gép tér – a ha jó nak az a rész e, amely ben a fõ- és se géd gé pek he -
lyez ked nek el. A gép te rek fõ gép tér re, gép he lyi ség re és ka zán tér re
oszt ha tók fel.

23. Fõ gép tér – az a he lyi ség, amely ben a fõ gé pek he lyez ked nek el.

24. Gép he lyi ség – az a he lyi ség, amely ben csak se géd gé pek, ne ve ze te -
sen bel sõ égé sû mo to rok he lyez ked nek el (se géd gép tér).

2007/170. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 12859



2. A kör nye zet vé del mi nap lót (olaj nap lót) az ille té kes
ha tó ság adja ki és ellen õr zi.

3. A 9.04 cikk 1. be kez dé sé ben meg ha tá ro zott hul la dé -
kot a hajó ál la po tá tól és üze mé tõl füg gõ rend sze res idõ kö -
zök ben, meg fe le lõ iga zo lás el le né ben, le kell adni az ille -
té kes ha tó sá gok en ge dé lyé vel ren del ke zõ hul la dék gyûj tõ
hely re. Az iga zo lás a hul la dék gyûj tõ hely mun ka tár sa ál tal 
a kör nye zet vé del mi nap ló ba (olaj nap ló ba) tett meg fe le lõ
be jegy zés bõl áll.

4. Az ille té kes ha tó ság meg kö ve tel he ti egyéb ada tok -
nak is a kör nye zet vé del mi nap ló ba (olaj nap ló ba)  való be -
jegy zé sét, így

– a ki ra kás ra vo nat ko zó ada to kat (ki ra ká si bi zony lat),

– a mo só víz fe dél zet alat ti tér bõl  való el tá vo lí tá sá ra vo -
nat ko zó ada to kat,

– a ház tar tá si szenny víz el tá vo lí tá sá ra vo nat ko zó ada -
to kat,

– a szenny vi zek, tisz tí tá si ma ra dé kok és egyéb kü lön le -
ges hul la dé kok el tá vo lí tá sá ra vo nat ko zó ada to kat.

5. A ha jón ke let ke zett hul la dék el tá vo lí tá sá ra vo nat ko -
zó an a Du nai Ha jó zás Alap ve tõ Rend sza bá lyai (DHAR) és 
az Euró pai Bel ví zi Ha jó zá si Sza bály zat (CEVNI) al kal ma -
zá si kö rén kí vü li ví zi uta kon ha tá lyos elõ írások sze rint ki -
ál lí tott egyéb ok má nyok kal ren del ke zõ ha jó nak ké szen
kell áll ni arra, hogy iga zol ja a hul la dé kok nak fen ti ví zi uta -
kon kí vü li el tá vo lí tá sát. Ilyen iga zo lás ként szol gál hat töb -
bek kö zött a ha jók ál tal oko zott szennye zés meg elõ zé sé rõl
 szóló nem zet kö zi egyez mény (MARPOL’73) ál tal elõ írt
olaj nap ló.”

30.  §

A Sza bály zat I-3. mel lék le te az e ren de let 1. mel lék le te
sze rint mó do sul.

31.  §

A Sza bály zat I-5. mel lék le te az e ren de let 2. mel lék le te
sze rint mó do sul.

32.  §

A Sza bály zat I-6. mel lék le te az e ren de let 3. mel lék le te
sze rint mó do sul.

33.  §

A Sza bály zat I-7. mel lék le te az e ren de let 4. mel lék le te
sze rint mó do sul.

34.  §

A Sza bály zat I-8. mel lék le te he lyé be e ren de let 5. mel -
lék le te lép.

35.  §

A Sza bály zat II. rész 1.01 cik ke he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„1.01 cikk – Fo ga lom meg ha tá ro zá sok
E rész al kal ma zá sá ban:
a) fo lyam ki lo mé ter (fkm) – a ví zi út adott pont já nak a

fo lyó vagy csa tor na tor ko la tá tól mért tá vol sá ga,
b) ha jó út kö ze lé ben – a ví zi út ha jó úton kí vül el he lyez -

ke dõ és ah hoz köz vet le nül csat la ko zó víz te rü le te,
c) hajó vagy kö te lék faj tá ja – a hajó, illetve kö te lék épí -

tési, al kal ma zá si és egyéb (pl. mé ret, össze té tel) jel lem zõ je,
d) ha jó híd – a part hoz és a me der hez rög zí tett úszó lé te -

sít mé nyek bõl össze ál lí tott, nyit ha tó ide ig le nes híd,
e) ha jó-me der tá vol ság – a ha jó test leg ala cso nyabb és a 

me der leg ma ga sabb pont ja kö zöt ti tá vol ság,
f) ha jó sok nak  szóló hir det mény – a ha jó zá si ha tó ság ál -

tal a Sza bály zat I. rész 1.22 cik ke alap ján ki adott ren del ke -
zés (biz ton sá gi in téz ke dés) köz zé té te lé re, köz lé sé re szol -
gá ló köz le mény,

g) ha jó sok nak  szóló tá jé koz ta tó – a ha jó zá si ha tó ság ál -
tal a Sza bály zat I. rész 1.06 cik ké nek be tart ha tó sá ga és a
ha jó zás ban ér de kel tek tá jé koz ta tá sá ra ki adott köz le mény,

h) kí sé rõ kis gép ha jó – ok ta tás, edzés, ver seny és vízi
ren dez vény ide je alatt a vi tor lás és eve zõs csó nak(ok),
illetve vi tor lás kis ha jó(k) kí sé ré sét, szük ség ese tén men -
tést szol gá ló ví zi jár mû,

i) kis gép ha jó – az a hajó, amely nek a ha jó tes ten mért
hossza a 20 mé tert nem éri el, mo tor tel je sít mé nye pe dig
4 kW-ot el éri, illetve meg ha lad ja,

j) kor lá to zott lá tá si vi szo nyok – 1000 m-nél ki sebb lá -
tó tá vol ság,

k) kö te les komp – nem sza ba don köz le ke dõ kö tél pá lyás 
komp, amely le het

ka) mély ve ze té sû kö te les komp – a víz fel szín alatt a me -
der fe né ken át ve ze tett kö te lû komp,

kb) fel sõ ve ze té sû kö te les komp – a víz fel szín fe let t át -
ve ze tett kö te lû komp, amely le het

kba) ala csony ve ze té sû kö te les komp – a víz fel szín fe -
let t kis ma gas ság ban át ve ze tett kö te lû komp,

kbb) ma gas ve ze té sû kö te les komp – a víz fel szín fe let t
leg alább a kü lön jog sza bály ban elõ írt ma gas ság ban át -
vezetett kö te lû komp,

l) köz for gal mú úszó lé te sít mény – gaz da sá gi célú, a
meg hir de tett fel té te lek kel bár ki ál tal igény be ve he tõ úszó
lé te sít mény,

m) men tõ mo to ros – a ha jó zá si ha tó ság ál tal ren del te tés -
sze rû men tés re al kal mas nak nyil vá ní tott, a II-11. mel lék -
let ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ kis -
gép ha jó,
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n) õr szol gá lat – úszó lé te sít mé nyen vagy par ti õr he lyen 
tar tott – az úszó lé te sít mény biz ton sá gá nak meg õr zé sé re
szol gá ló – ál lan dó fi gye lõ szol gá lat,

o) fo lyam fel ügye le ti hajó – a ha jó zá si ha tó ság, a vízi
ren dé szet rend õri szer vé nek, valamint a sú lyos ví zi köz le -
ke dé si bal ese tek és rend kí vü li ha jó zá si ese mé nyek szak -
mai vizs gá la tát vég zõ szer ve zet ha jó ja,

p) ügye le ti szol gá lat – úszó lé te sít mé nyen vagy olyan
he lyen tar tott ké szen lé ti szol gá lat, ahon nan szük ség ese tén 
azon na li in téz ke dés fo ga na to sít ha tó,

q) vi tor lás kis ha jó – az a vi tor lá val ha la dó hajó, amely -
nek a ha jó tes ten mért hossza a 20 mé tert nem éri el, név le -
ges vi tor la fe lü le te pe dig a 10 m2-t nem éri el,

r) vi tor lás vízi sport esz köz – a leg alább 3 m2  név le ges
vi tor la fe lü le tû vízi sport esz köz,

s) vízi lé gi jár mû (a továb biak ban: lé gi jár mû) – ví zen
fel- és le szál lás ren del te tés sze rû vég re haj tá sá ra al kal mas
– más jog sza bály ban meg ha tá ro zott – légi jár mû,

t) vízi re pü lõ tér – légi jár mû fel- és le szál lá sá ra, ví zen
 való moz gá sá ra, álló hely zet ben  való ki szol gá lá sá ra, vesz -
teg lé sé re ki je lölt és biz to sí tott, az üze mel te tõ ren del ke zé -
sé re bo csá tott víz te rü let,

u) ví zi út – a fo lyók, csa tor nák és ta vak ví zi út tá nyil vá -
ní tott sza ka sza vagy rész e,

v) völgy me net – a fo lyó tor ko la ta irá nyá ba ha la dás.”

36.  §

A Sza bály zat II. rész 1.10 cikk 3. be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„3. Uta so kat vagy uta so kat is szál lí tó ha jó val kö te lék -
ben köz le ked ni – a ha va ria ki vé te lé vel – csak a ha jó zá si
ha tó ság ese ti en ge dé lyé vel sza bad.”

37.  §

A Sza bály zat II. rész 1.11 cik ke a kö vet ke zõ új 5. be kez -
dés sel egé szül ki:

„5. Ha jó sok nak  szóló hir det mény, illetve tá jé koz ta tó
irán ti ké rel met – a szük sé ges mel lék le tek kel együtt – leg -
alább 5 mun ka nap pal a meg hir de tés ter ve zett idõ pont ja
elõtt kell a ha jó zá si ha tó ság hoz be nyúj ta ni.”

38.  §

A Sza bály zat II. rész 1.12 cikk 1. be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1. Vízi ren dez vény a ren dez vény he lye sze rint ille té kes 
ví zi ren dé sze ti rend õrkapitányság, a ví zi ren dé sze ti szer vek 
ille té kességi te rü le tén kí vül esõ fo lyó kon, ta va kon és
egyéb sza bad vi ze ken a ren dez vény he lye sze rint kü lön
jog sza bály alap ján ille té kes rend õrkapitányság en ge dé lyé -
vel tart ha tó.”

39.  §

A Sza bály zat II. rész 2.03 cik ke a kö vet ke zõ új 3. be kez -
dés sel egé szül ki:

„3. A gyors já ra tú hajó az I. rész 3.08 cikk 4. be kez dé sé -
ben meg ál la pí tott jel zést az uta zó se bes ség el éré sé tõl kö te -
les vi sel ni ak kor is, ha az nem éri el a 40 km/h se bes sé get.”

40.  §

(1) A Sza bály zat II. rész 3.03 cikk 2–7. be kez dé se he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2. A csó nak vagy vízi sport esz köz más ha jó val tör té nõ
ta lál ko zá sa kor, ke resz te zé se kor és elõ zé se kor, annak a
kis ha jó ra vo nat ko zó sza bá lyo kat kell al kal maz nia.

3. Ha azo nos haj tá sú kis ha jók, csó na kok és vízi sport -
esz kö zök egy más út vo na lát ke resz te zik, a jobb ról ér ke zõ -
nek van el sõbb sé ge.

4. A gépi erõ vel vagy eve zõ vel haj tott csó nak és kis ha -
jó ta lál ko zás kor és ke resz te zés kor kö te les a vi tor lá val ha -
la dó kis ha jó, csó nak és vízi sport esz köz út já ból ki tér ni.

5. A gépi erõ vel haj tott kis ha jó, csó nak és vízi sport esz -
köz ta lál ko zás kor és ke resz te zés kor kö te les ki tér ni az eve -
zõ vel haj tott csó nak út já ból és – fel té ve, hogy a víz szé les -
sé ge és mély sé ge ezt le he tõ vé te szi – leg alább 30 m tá vol -
sá got tar ta ni at tól.

6. A gépi erõ vel haj tott kis ha jók, csó na kok és mo to ros
vízi sport esz kö zök ta lál ko zá suk kor jobb ra kell tar ta ni uk és 
bal ol da luk fe lõl kell egy mást ke rül ni ük.

7. A vi tor lá val ha la dó csó nak és vízi sport esz köz a ta -
lál ko zá si és ke resz te zé si sza bá lyok al kal ma zá sá ban vi tor -
lás kis ha jó nak mi nõ sül. Ezek re az I. rész 6.03-bis cik ké ben 
fog lal ta kat kell al kal maz ni.”

(2) A Sza bály zat II. rész 3.03 cikk 9. be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„9. Ki kö tött úszó lé te sít mény és a part kö zöt ti víz te rü le -
ten, a kö te lek, tám do ron gok, ki kö tõi esz kö zök, az ala -
csony ve ze té sû kö te les komp ki fe szí tett kö te le alatt és kö -
ze lé ben tar tóz kod ni, illetve köz le ked ni ti los.”

41.  §

A Sza bály zat II. rész 3.04 cik ke he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„3.04 cikk – Ta lál ko zás gyors já ra tú ha jó val
Gyors já ra tú ha jó val az I. rész 6.01-bis cik ké ben meg ha -

tá ro zott ta lál ko zás so rán a gyors já ra tú hajó el ha la dá sá ig
más hajó – a kis ha jó, csó nak és vízi sport esz köz ki vé te lé -
vel – kö te les meg tar ta ni ere de ti (a gyors já ra tú hajó meg je -
le né se kor tar tott) irá nyát.”

42.  §

A Sza bály zat II. rész 4.03 cikk 5. be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
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„5. Ha a zsi lip sze mély ze te el té rõ en nem ren del ke zik, az 
I. rész 6.28 cikk 3. be kez dé sé ben a kis ha jó ra vo nat ko zó
sza bá lyok ér vé nye sek a csó nak ra is.”

43.  §

A Sza bály zat II. rész 4.07 cikk 3. be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„3. Ví zen levõ (köz le ke dõ vagy vesz teg lõ) csó nak ban
tar tóz ko dó, úsz ni nem tudó, 16 év nél fi a ta labb sze mély,
to váb bá vízi sport esz kö zön köz le ke dõ min den sze mély
kö te les men tõ mel lényt vi sel ni.”

44.  §

A Sza bály zat II. rész 4.08 cikk 1. be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1. Vízi sport pá lya ha tá ra it fo lyó kon és csa tor ná kon az
I-7. mel lék let E.16–E.21 és E.24 jel zé sek kel – szük ség
sze rint ki egé szí tõ jel zé sek kel – kell meg je löl ni. A vízi
sport pá lya ha tá ra it ta va kon a II-5. mel lék let III. fe je zet
1–3. pont já ban fog lal tak nak meg fe le lõ sár ga bó ják kal,
valamint a par ton az I-7. mel lék let E.16–E.21 és E.24 jel -
zé sek kel – szük ség sze rint ki egé szí tõ jel zé sek kel – kell
meg je löl ni.”

45.  §

A Sza bály zat II. rész 6.02 cik ke he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„6.02 cikk – Csó nak ra vo nat ko zó köz le ke dé si sza bá lyok
Azo nos haj tá sú csó na kok – ki vé ve a vi tor lá val ha la dó

csó na ko kat – ta lál ko zá sa kor a völgy me net ben ha la dó csó -
nak kö te les a hegy me net ben ha la dó szá má ra a part kö ze li
el ha la dást biz to sí ta ni. Ha az egy más mel let ti biz ton sá gos
el ha la dás csak az egyik csó nak me net irá nyá nak vál toz ta tá -
sá val le het sé ges, a hegy me net ben ha la dó csó nak kö te les
ki tér ni.”

46.  §

A Sza bály zat II. rész 7.18 cik ke he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„7.18 cikk – Mo hács tér sé gé nek köz le ke dé si rend je
1. A Duna Mo hács tér sé gé hez tar to zó – a 1466–1433

fkm kö zött ti – sza ka szán az e rész 7.15 cik ké ben meg ál la -
pí tott ki egé szí tõ sza bá lyo kat kell al kal maz ni.

2. Ha a víz ál lás meg ha lad ja a ha jó zá si nagy víz szin tet,
ak kor az e rész 7.15 cikk 7. be kez dé se sze rint kell el jár ni.

3. Az ille té kes ha tó sá gok ál tal ha tár át lé pés cél já ra ki je -
lölt víz te rü le ten lévõ vesz teg lõ he lye ken csak ha tár át lé pés
cél já ból és leg fel jebb 4 óra hosszan sza bad vesz te gel ni,

azon ban a ha tár vizs gá lat be fe je zé se után azt ha la dék ta la -
nul el kell hagy ni.

4. A ha tár vizs gá lat ra vá ra ko zó vesz teg lõ hajó, kö te lék
nem aka dá lyoz hat ja a sza ka szon át ha la dó, a ha tár vizs gá lat 
elõtt a part hoz kö ze lí tõ vagy az után a part tól el tá vo lo dó
hajó, kö te lék sza bad köz le ke dé sét.

5. Ha a ha tár át lé pés re ki je lölt vesz teg lõ he lyen ide ig le -
ne sen nincs hely to váb bi hajó, kö te lék fo ga dá sá ra, ak kor a
ha jó zá si ha tó ság vagy a ví zi ren dé szet rend õri szer ve meg -
ál lás ra szó lít ja fel az ér ke zõ ha jó kat a szük sé ges vesz teg lõ -
hely meg je lö lé sé vel.

6. Az 5. be kez dés ben fog lal tak vég re haj tá sa ér de ké ben
min den völgy me net ben ha la dó nagy ha jó, kö te lék és rá dió -
adó val ren del ke zõ egyéb ví zi jár mû az 1466. és az 1460.
fkm-nél, min den hegy me net ben ha la dó nagy ha jó, kö te lék
és rá dió adó val ren del ke zõ egyéb ví zi jár mû az 1433 és az
1443 fkm-nél tör té nõ át ha la dás kor kö te les a 22. rá dió csa -
tor nán hely ze tét és úti cél ját kö zöl ni.

7. Az ide ig le ne sen meg ál lí tott hajó, kö te lék to vább ha -
la dá sá ra a ha jó zá si ha tó ság vagy a ví zi ren dé szet rend õri
szer ve ad en ge délyt a 22. rá dió csa tor nán.”

47.  §

A Sza bály zat II. rész 8.01 cikk 2. be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2. Ta von a me net rend sze rin ti for ga lom ban köz le ke dõ
sze mély ha jó és komp, ha a ki kö tõ tér sé gé ben más ha jó tól
köz le ke dé se elõ se gí té sét kéri

– nap pal: min den ol dal ról lát ha tó zöld lo bo gót,
– éj sza ka: a me net rend sze rin ti for ga lom ban köz le ke dõ 

sze mély ha jó ese té ben az I. rész 3.08 cikk 1. be kez dés
a) pont ja, illetve 3.16 cikk 1. be kez dés b) pont ja sze rin ti
fény fö löt t leg alább 1 m tá vol ság ban min den irány ból lát -
ha tó zöld fényt
al kal maz hat.”

48.  §

A Sza bály zat II. rész 8.03 cik ke he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„8.03 cikk – A ha jó út je lei
A ta vak nagy ha jók köz le ke dé sé re ki je lölt víz te rü le tét a

II-5. mel lék let sze rin ti je lek kel kell meg je löl ni. Az et tõl el -
té rõ je lek, jel zé sek al kal ma zá sát a ha jó zá si ha tó ság en ge -
dé lyez he ti.”

49.  §

A Sza bály zat II. rész 9.12 cikk 4. be kez dé se a kö vet ke zõ 
új c) pont tal egé szül ki:

(Vi tor lás vízi sport esz köz)
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„c) a Be a u fort-ská la sze rin ti 8. fo ko za tot el érõ vagy azt
meg ha la dó szél ese té ben – a szük ség hely zet ki vé te lé vel –
nem köz le ked het.”

50.  §

A Sza bály zat II. rész 9. Fe je zet 9.2 al cí mét kö ve tõ
2.21 cikk meg je lö lé se 9.21 cikk re vál to zik, és e cikk 4. be -
kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„4. Vi tor lás vízi sport esz köz
a) a Be a u fort-ská la sze rin ti 6. fo ko za tot el nem érõ

szél nél a part tól szá mí tott leg fel jebb 1500 m,
b) a Be a u fort-ská la sze rin ti 6. fo ko za tot el érõ, de a

8. fo ko za tot el nem érõ szél ese tén a part tól szá mí tott leg -
fel jebb 200 m
szé les víz te rü le ten – ki vé ve a ki je lölt für dõ hely te rü le tét –
köz le ked het.

A vi tor lás vízi sport esz köz a Be a u fort-ská la sze rin ti
8. fo ko za tot el érõ vagy azt meg ha la dó szél ese té ben – a
szük ség hely zet ki vé te lé vel – nem köz le ked het.”

51.  §

A Sza bály zat II-1. mel lék let I. fe je zet 1. pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1. A kis ha jó és a 2,5 m-nél hosszabb csó nak szer ke ze -
té nek és épí té sé nek meg kell fe lel nie a kü lön jog sza bály -
ban meg ál la pí tott biz ton sá gi kö ve tel mé nyek nek. A kis ha -
jó nak, illetve a csó nak nak el árasz tás ese tén is az en ge dé -
lye zett sze mé lyi be fo ga dó ké pes ség alap ján szá mí tott
7,5 kg/fõ ma ra dó fel haj tó erõ vel úszó ké pes nek kell ma rad -
nia.”

52.  §

A Sza bály zat II-4. mel lék le te he lyé be e ren de let 6. mel -
lék le te lép.

53.  §

A Sza bály zat II-5. mel lék le te az e ren de let 7. mel lék le te
sze rint mó do sul.

54.  §

A Sza bály zat II-6. mel lék le te az e ren de let 8. mel lék le te
sze rint mó do sul.

55.  §

A Sza bály zat II-10. mel lék let 2. pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„2. A ví zi jár mû vet sze mély zet nél kül köl csön zõ vagy
nem gaz da sá gi cél ból hasz ná lat ba adó szer ve zet, illetve az
ál ta la meg bí zott sze mély kö te les a bér lõ (igény be ve võ)
írás be li nyi lat ko za tát be sze rez ni ar ról, hogy tud úsz ni, is -
me ri a ha jó zás sza bá lya it, to váb bá az azo no sí tó ada tok kal
meg je lölt ví zi jár mû vet, valamint a szük sé ges men tõ esz kö -
zö ket át vet te.”

56.  §

(1) Ez a ren de let – a (3) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel –
2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, és 2008. áp ri lis 1-jén ha tá -
lyát vesz ti.

(2) Ha tá lyát vesz ti a ví zi köz le ke dés rend jé rõl  szóló
39/2003. (VI. 13.) GKM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
75/2006. (X. 31.) GKM ren de let.

(3) A Sza bály zat II. rész 7.16 cik ke ha tá lyát vesz ti az
Euró pai Unió Ta ná csá nak a kö zös ha tá ro kon a ha tár el len -
õr zés fo ko za tos meg szün te té sé rõl 1985. jú ni us 14-én lét re -
jött Schen ge ni Meg álla po dás vég re haj tá sá ról  szóló,
Schen gen ben, 1990. jú ni us 19-én kelt Egyez mény nek és
az azo kon ala pu ló, illetve azok kal egyéb mó don össze füg -
gõ jogi ak tu sok nak a Szer zõ dõ Fe lek ál la mai ál ta li tel jes
körû al kal ma zá sát jó vá ha gyó ha tá ro za tai ha tály ba lé pé sé -
nek nap ján.

(4) Az e ren de let 1.  § (1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott
Sza bály zat I. rész 1.01 cikk c) pont cc) al pont já ban meg ha -
tá ro zott gyors já ra tú ha jók üzem ben tar tói az ál ta luk üze -
mel te tett gyors já ra tú ha jók ma xi má lis me net se bes sé gét a
ha jó bi zo nyít vány ba 2008. már ci us 31-éig kö te le sek be je -
gyez tet ni.

Bu da pest, 2007. de cem ber 3.

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
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1. melléklet a 98/2007. (XII. 7.) GKM rendelethez 
 

A Szabályzat I-3. mellékletének módosításai 
 

1. A 2.1 pont a következő 2.1.4 alponttal egészül ki: 
 

„2.1.4 Magányosan haladó gyorsjáratú hajó 

            (3.08 cikk, 4. bekezdés): 
 

2.1.4 Magányosan haladó  gyorsjáratú hajó 

 

 

 

A menetben lévő gyorsjáratú hajó a 3.08 cikk 1. bekezdésében előírtakon kívül nappal és éjszaka két, minden 
oldalról látható, nagyon gyors (percenként 100-120 villanás) villogó fényt köteles viselni.” 

 
2. A 2.8 pont helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2.8 Veszélyes áruk szállítását végző hajó 
  

 
 

2.8.1 Meghatározott veszélyes árukat szállító hajó  2.8.2 Meghatározott veszélyes árukat szállító hajó 
 (3.14 cikk, 1. bekezdés)  (3.32 cikk, 1. bekezdés) 
 Kiegészítő jelzés:  Kiegészítő jelzés: 
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Az áru veszélyességi fokától függően: egy, kettő 
vagy három minden oldalról látható szokásos kék 
fény. 

Az áru veszélyességi fokától függően: egy, kettő 
vagy három csúcsával lefelé fordított kék kúp. 
 

 2.8.3 Meghatározott veszélyes árukat szállító tolt 
kötelék 

 2.8.4 Meghatározott veszélyes árukat szállító tolt 
kötelék 

 (3.14 cikk, 4. bekezdés)  (3.32 cikk, 4. bekezdés) 
 Kiegészítő jelzés:  Kiegészítő jelzés: 
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Az áru veszélyességi fokától függően: 
egy, kettő vagy három minden oldalról látható 
szokásos kék fény. 

Az áru veszélyességi fokától függően: 
egy, kettő vagy három csúcsával lefelé fordított 
kék kúp. 

2.8.5 Meghatározott veszélyes árukat szállító mellévett 
alakzat 

 2.8.6 Meghatározott veszélyes árukat szállító mellévett 
alakzat 

 (3.14 cikk, 3. bekezdés)  (3.32 cikk, 3. bekezdés) 
 Kiegészítő jelzés az alakzatot továbbító hajóra:  Kiegészítő jelzés az alakzatot továbbító hajóra: 
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Az áru veszélyességi fokától függően: 
egy, kettő vagy három minden oldalról látható 
szokásos kék fény. 

Az áru veszélyességi fokától függően: 
egy, kettő vagy három csúcsával lefelé fordított 
kék kúp.” 

 
 
3. A 2.9 pont 2.9.3 alpontjában a „3. bekezdés” szövegrész helyébe a „2. bekezdés” szöveg lép. 
 

4. A 3.2 pont helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „3.2 Veszélyes áruk szállítását végző hajók 
  

 3.2.1 Meghatározott veszélyes árukat szállító hajó  3.2.2 Meghatározott veszélyes árukat szállító hajó 
 (3.21 cikk)  (3.37 cikk) 
 Kiegészítő jelzés:  Kiegészítő jelzés: 
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Az áru veszélyességi fokától függően: 
egy, kettő vagy három minden oldalról látható 
szokásos kék fény. 

Az áru veszélyességi fokától függően: 
egy, kettő vagy három csúcsával lefelé fordított 
kék kúp. 

 3.2.3 Meghatározott veszélyes árukat szállító tolt 
kötelék 

 3.2.4 Meghatározott veszélyes árukat szállító tolt 
kötelék 

 (3.21 cikk)  (3.37 cikk) 
 Kiegészítő jelzés:  Kiegészítő jelzés: 
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Az áru veszélyességi fokától függően:  
egy, kettő vagy három minden oldalról látható 
szokásos kék fény. 

Az áru veszélyességi fokától függően: 
egy, kettő vagy három csúcsával lefelé fordított 
kék kúp. 

3.2.5 Veszélyes árukat szállító mellévett  
alakzat 

 3.2.6 Meghatározott veszélyes árukat szállító mellévett 
alakzat 

 (3.21 cikk)  (3.37 cikk) 
Kiegészítő jelzés az alakzatot továbbító hajóra: Kiegészítő jelzés az alakzatot továbbító hajóra: 
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Az áru veszélyességi fokától függően: 
egy, kettő vagy három minden oldalról látható 
szokásos kék fény. 

Az áru veszélyességi fokától függően: 
egy, kettő vagy három csúcsával lefelé fordított 
kék kúp.” 

 
 
2. melléklet a 98/2007. (XII. 7.) GKM rendelethez 
 

A Szabályzat I-5. mellékletének módosításai 
 
Az 1. táblázat helyébe a következő rendelkezés lép: 

„1. táblázat 

Az üzemi körülmények között használatos „IB” fényerősség és a hajózási jelzőfények „t” láthatósági 
távolsága 

   Fény fajtája 
 A fény színe  szokásos  közepesen erős  erős 

   IB  
(cd) 

 t  
(km) 

 IB  
(cd) 

 t  
(km) 

 IB  
(cd) 

 t  
(km) 

 fehér  2–4*  2,3–3,0*  9–25  3,9–5,3  35–100  5,9–7,7 
vörös vagy zöld  0,9–5  1,7–3,2  3,5–20  2,8–5,0 – – 
 sárga  0,8–2,4  1,6–2,5  3,6–15  2,9–4,6  35–100 5,9–8,0 
 kék ≥ 1*  ≥1,8** – – – – 

  
* Az illetékes hatóság egyes szakaszokon engedélyezheti az üzemi körülmények között alkalmazott 

IB=0,9 cd fényerőt, amely t=1,7 km láthatóságnak felel meg. 
** Egyes hajók esetében az illetékes hatóság engedélyezheti az üzemi körülmények között alkalmazott  

IB=0,3–0,5 cd fényerőt, amely t=1,0–1,3 km láthatóságnak felel meg. 
A gyakori sárga villogó fények nappali használatánál 900 cd IB 

 fényerőt kell alkalmazni.” 
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3. melléklet a 98/2007. (XII. 7.) GKM rendelethez 
 

A Szabályzat I-6. mellékletének módosításai 
 

A „Hajók hangjelzései” című III. rész helyébe a következő rendelkezés lép: 

„III. HAJÓK HANGJELZÉSEI 

A harangütéstől és a háromtónusú hangjelektől eltérő hangjelzéseknek a következő jellemzőkkel 
rendelkező egy vagy több, egymást követő hang leadásából kell állniuk: 

– rövid hang:  kb. 1 másodpercig tartó hang, 
– hosszú hang:  kb. 4 másodpercig tartó hang. 

A két egymást követő hang közötti időtartam kb. 1 másodperc legyen, kivéve a nagyon rövid hangok 
sorozatát, amely legalább hat, egyenként 1/4 másodperc időtartamú, 1/4 másodperc időtartamú szünettel 
elválasztott hangból álló sorozatból kell állnia. 
 

A. ÁLTALÁNOS JELZÉSEK 
 

1 hosszú hang „Figyelem” 

1 rövid hang „Jobbra tartok” 

2 rövid hang „Balra tartok” 

3 rövid hang „Propulziós műveim 
hátramenetben működnek” 

4 rövid hang „Műveletképtelen vagyok” 

Ismételt egy rövid és egy 
hosszú hang 

„Tartsa magát távol tőlem” 

Nagyon rövid hangsorozat „Összeütközés közvetlen 
veszélye áll fenn” 

 
Ismételt hosszú hangok 

 

 

 
 

 
 

 
Harangütések 

 

}
 

 
 
„Vészjelzés”  
 4.01 cikk 4. bekezdés 
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B. TALÁLKOZÁS JELZÉSEI 

Első eset 

1 rövid hang a hegymenetben 
haladó hajóról 

„A hajó bal oldala felől 
kívánok elhaladni” 

6.04 cikk 
4. bekezdés 

1 rövid hang a völgymenetben 
haladó hajóról 

„Egyetértek, haladjon el 
a hajó bal oldala felől” 

6.04 cikk 
5. bekezdés 

2 rövid hang a völgymenetben 
haladó hajóról 

„Nem értek egyet, 
haladjon el a hajó jobb 
oldala felől” 

6.05 cikk 
2. bekezdés 

 

 2 rövid hang a hegymenetben 
haladó hajóról 

„Egyetértek, a hajó jobb 
oldala felől fogok 
elhaladni” 

6.05 cikk 
3. bekezdés 

 

Második eset 

2 rövid hang a hegymenetben 
haladó hajóról 

„A hajó jobb oldala felől 
kívánok elhaladni” 

6.04 cikk 
4. bekezdés 

2 rövid hang a 
völgymenetben haladó 
hajóról 

„Egyetértek, haladjon el a 
hajó jobb oldala felől” 

6.04 cikk 
5. bekezdés 

1 rövid hang a 
völgymenetben haladó 
hajóról 

„Nem értek egyet, haladjon 
el a hajó bal oldala felől” 

6.05 cikk 
2. bekezdés 

 

 1 rövid hang a hegymenetben 
haladó hajóról 

„Egyetértek, a hajó bal 
oldala felől fogok 
elhaladni” 

6.05 cikk 
3. bekezdés 

 

C. ELŐZÉS JELZÉSEI 

Első eset 

 
2 hosszú hang és ezt 
követően 2 rövid hang az 
előzést végrehajtó hajóról 

„Az előzést hajójának bal oldala 
felől kívánom végrehajtani” 

6.10 cikk 
4. bekezdés 

 
 
1 rövid hang az előzött 
hajóról 

 
 
„Egyetértek, az előzést a hajóm 
bal oldala felől hajtsa végre” 

 
 
6.10 cikk 
5. bekezdés 

 
2 rövid hang az előzött 
hajóról 

 
„Nem értek egyet, az előzést a 
hajóm jobb oldala felől hajtsa 
végre” 

 
6.10 cikk 
6. bekezdés 

 

 
1 rövid hang az előzést 
végrehajtó hajóról 

 „Egyetértek, az előzést a 
hajójának jobb oldala felől 
fogom végrehajtani” 

6.10 cikk 
6. bekezdés 
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Második eset 

2 hosszú hang és ezt 
követően 1 rövid hang 
az előzést végrehajtó 
hajóról 

„Az előzést a hajójának 
jobb oldala felől 
kívánom végrehajtani” 

6.10 cikk 
4. bekezdés 

2 rövid hang az előzött 
hajóról 

„Egyetértek, az előzést a 
hajóm jobb oldala felől 
hajtsa végre” 

6.10 cikk 
5. bekezdés 

1 rövid hang az előzött 
hajóról 

„Nem értek egyet, az 
előzést a hajóm bal 
oldala felől hajtsa 
végre” 

6.10 cikk 
6. bekezdés 

 

 
2 rövid hang az előzést 
végrehajtó hajóról 

„Egyetértek, az előzést a 
hajójának bal oldala 
felől fogom 
végrehajtani” 

6.10 cikk 
6. bekezdés 

 

Az előzés nem lehetséges 

 
 

5 rövid hang az előzött 
hajóról 

„Engem nem lehet 
megelőzni” 

6.10 cikk 
7. bekezdés 

 

D. A FORDULÁS JELZÉSEI 

1 hosszú hang és ezt 
követően 1 rövid hang 

„Jobbra szándékozom 
fordulni” 

6.13 cikk 
2. bekezdés 

 
1 hosszú hang és ezt 
követően 2 rövid hang 

,,Balra szándékozom 
fordulni” 

6.13 cikk 
2. bekezdés 

 

E. KIKÖTŐK ÉS MELLÉKÁGAK, BE- ÉS KIHAJÓZÁS A HAJÓÚT KERESZTEZÉSÉVEL 

E1. A kikötőbe és mellékágakba való behajózás előtti és kihajózás alatti jelzések 

3 hosszú hang és ezt 
követően 1 rövid 
hang 

„Jobbra 
szándékozom 
haladni” 

6.16 cikk 
2. bekezdés 

 
3 hosszú hang és 
ezt követően 
2 rövid hang 

„Balra 
szándékozom 
haladni” 

6.16. cikk 
2. bekezdés 
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E2. A kikötőkbe és mellékágakba való behajózás előtti és kihajózás alatti jelzések a hajóút 
keresztezésekor 

 
3 hosszú hang „Keresztezni 

szándékozom” 
6.16 cikk 
2. bekezdés 

Ez után szükség szerint:    
 

 
1 hosszú hang és ezt 
követően 1 rövid hang 

„Jobbra szándékozom 
haladni” 

6.16 cikk 
2. bekezdés 

 
1 hosszú hang és ezt 
követően 2 rövid hang 

„Balra szándékozom 
haladni” 

6.16 cikk 
2. bekezdés 

F. KORLÁTOZOTT LÁTÁSI VISZONYOK KÖZÖTT ADOTT JELZÉSEK 

a) Radarral közlekedő hajók 

 

(i) völgymenetben 
haladó hajók, a 
kishajók kivételével 

háromtónusú 
hangjelzés a 
szükséges 
gyakorisággal 
ismételve 

6.32 cikk 
4. bekezdés a) pont 

 
(ii) hegymenetben 
haladó magányos 
hajók 

1 hosszú hang 6.32 cikk 
5. bekezdés a) pont 

 
(iii) hegymenetben 
haladó kötelékek és 
mellévett alakzatok 

2 hosszú hang 6.32 cikk 
5. bekezdés a) pont 

 

b) Radar nélkül közlekedő hajók 

 

 
(i) minden 
magányosan 
haladó hajó 

1 hosszú hang legfeljebb 
1 perces időközökkel 
ismételve 

6.33 cikk 
2. bekezdés 

 
(ii) kötelékek és 
mellévett alakzatok 

2 hosszú hang legfeljebb 
1 perces időközökkel 
ismételve 

6.33 cikk 
2. bekezdés 

 

c) Veszteglő hajók 

 
 

 

1 harangkongatás 
legfeljebb 1 perces 
időközökkel ismételve 

„A hajóút bal oldala 
felől vesztegelek” 

6.31 cikk 
1. bekezdés 
a) pont 

 

2 harangkongatás 
legfeljebb 1 perces 
időközökkel ismételve 

„A hajóút jobb oldala 
felől vesztegelek” 

6.31 cikk 
1. bekezdés 
b) pont 

 
3 harangkongatás 
legfeljebb 1 perces 
időközökkel ismételve 

„Meghatározatlan 
helyzetben 
veszteglek” 

6.31 cikk 
1. bekezdés 
c) pont 
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G. VESZTEGLŐHELY ELHAGYÁSÁT JELZŐ HANGJELZÉSEK 

1 rövid hang Ha a hajó jobbra tart 6.14 cikk 

 
2 rövid hang Ha a hajó balra tart 6.14 cikk” 

 
 
 
4. melléklet a 98/2007. (XII. 7.) GKM rendelethez 

 
 

A Szabályzat I-7. mellékletének módosításai 
 
 

1. Az „Alapjelzések” című I. rész „Tiltó jelzések” című A. fejezete a következő A.4.1 jelzéssel egészül ki: 
 

„A.4.1 – Csak a kötelékekre vonatkozó találkozási és előzési tilalom (lásd a 6.08 cikk 1. bekezdését) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ” 
 
 
 
 
 

2. Az ,,Alapjelzések” című I. rész ,,Tiltó jelzések” című A. fejezet A.18 jelzés jelentése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„A.18 – Kedvtelési célú hajókkal nagy sebességgel közlekedni tilos” 
 

 



 
 
 
 
12876 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/170. szám 

 

5. melléklet a 98/2007. (XII. 7.) GKM rendelethez 
 

,,I-8. melléklet 
 

A HAJÓÚT KITŰZÉSE 
 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. Fogalommeghatározások 

Jobb oldal/bal oldal: a víziút, illetve a hajóút „jobb oldala” és „bal oldala” az arccal 
folyásirányba forduló szemlélőhöz viszonyítva határozható meg, 

a csatornák, tavak és nagyszélességű víziutak „jobb és bal oldalát” az 
illetékes hatóság állapítja meg. 

Fény: a kitűzés jelzésére használatos különleges fény. 

Állandó fény: folytonos fényt kibocsátó, állandó fényerejű és színű fény. 

Villogó fény: jellegzetes és időszakosan ismétlődő felvillanás-sorozatokból álló, 
állandó fényerejű és színű fény. 
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2. A fények ritmusa:        Példák: 
 
 
 
Elsötétülő fény 
 
 

Csoportosan elsötétülő fény 
 
 
 
Állandó fázisú fény 
 
 
 
Villogó fény 
 
 

Felvillanáscsoportokból álló fény 

 

 
Felvillanáscsoportokból álló 
összetett fény 

 

Folytonosan ismétlődő gyors 
felvillanásokból vagy folytonosan 
ismétlődő nagyon gyors 
felvillanásokból álló fény 
 
 
 
Gyors felvillanáscsoportokból vagy 
nagyon gyors felvillanás- 
csoportokból álló fény 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

* Ebben a példában a hosszú időtartamú felvillanás lehetővé teszi a ritmus egyértelmű megkülönböztetését. 
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II. A HAJÓÚT SZÉLEIT JELZŐ, A VÍZIÚTON ELHELYEZETT JELEK 

1.  A hajóút jobb oldala 
 
Szín:   vörös. 

 

Alak:   lehetőleg henger alakú vörös bóják, illetve vörös úszók és karók. 

 

Csúcsjelzés: ha a bóják nem henger alakúak, a henger alakú csúcsjelzés kötelező. 

 
                       bója      úszó        karó 
 

 
 

 

1. ábra 

 
 
Fény (amennyiben van): vörös villogó fény. 

 
 

1a ábra 

Általában radarreflektorral felszerelve.    . 
 

Az 1. jelek a hajóút szélének jelzésére, továbbá irányának jelölésére szolgálnak, elhatárolják a hajóút jobb 
oldalát és a víziút jobb part felé eső veszélyes helyeit. 
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2.  A hajóút bal oldala 
 
Szín:   zöld. 

 

Alak:   lehetőleg kúp alakú vörös bóják, illetve vörös úszók és karók. 

 

Csúcsjelzés: ha a bóják nem kúp alakúak, a kúp alakú csúcsjelzés kötelező. 

  bója    úszó     karó 
 

 
2. ábra 

 
 

Fény (amennyiben van): zöld villogó fény. 

 

 
 

2a ábra 

Általában radarreflektorral felszerelve.    . 

A 2. jelek a hajóút szélének jelzésére, továbbá irányának jelölésére szolgálnak, elhatárolják a hajóút bal 
oldalát és a vízi út bal part felé eső veszélyes helyeit. 
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3. A hajóút szétágazása 
 
Szín:   vízszíntesen vörös és zöld csíkozás. 

 

Alak:   lehetőleg gömb alakú bóják, illetve úszók és karók. 

 

Csúcsjelzés: vízszíntesen vörös és zöld csíkozású gömb alakú csúcsjelzés* az úszóknál és 
bójáknál kötelező, ha azok nem gömb alakúak. 

világító bója      úszó      karó 

 
 

3. ábra 
 

 
Fény (amennyiben van): fehér villogó fény. 

3a ábra 
Általában radarreflektorral felszerelve.  
  

A 3. jelzések a hajóút szétágazásának vagy összefolyásának jelzésére szolgálnak, továbbá határolják a 
hajóúton belül az egyes hajózási akadályokat. Úgy a hegymenetben, mint a völgymenetben közlekedő 
hajók a jelek mellett bármelyik oldalukkal elhaladhatnak. 
 

                                           
* Vörös hengeres alakú, illetve zöld kúpos alakú csúcsjelzés, amelyeket más víziutakon szükség esetén a hajóút szétágazásának jelzése felett 
használnak és azt jelzik, hogy melyik oldalról kell elhaladni (fő hajóút). A Dunán nem használatos. A CEVNI 8. mellékletében az ilyen 
jelzéseket a 4. ábra tünteti fel (TRANS/SC.3/115/Rev.2).   
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4. Az első és második pontban meghatározott bójákon a fehér „P” betű azt jelenti, hogy a hajóút 
veszteglőhely mentén halad. 
 
A veszteglőhelyet a hajóút jobb oldala felől határoló világító bóják (7.05 cikk). 
 
 

 

 

4a ábra 
 
 
A veszteglőhelyet a hajóút bal oldala felől határoló világító bóják (7.05 cikk). 

 
 

4b ábra 
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III. A HAJÓÚT HELYZETÉT JELZŐ, PARTON ELHELYEZETT JELEK 

A.   A hajóút parthoz viszonyított helyzetét jelző jelek 

Ezek a jelek a hajóút parthoz viszonyított helyzetét jelzik és a hajóúton elhelyezett jelekkel együtt 
megjelölik a hajóutat azokon a helyeken, ahol az a parthoz közelít; ezek a jelek egyúttal iránytartó 
jelekként is szolgálnak. 

 
1.  Hajóút a jobb part mellett 
 
Szín:   vörös/fehér. 
 
Alak:   rúd, csúcsjelzéssel. 

 

Csúcsjelzés: négyzet alakú vörös színű (vízszintesen és függőlegesen elhelyezett élekkel) 
tábla, alul és felül fehér szegéllyel. 

 

 
 

5. ábra 

 
Fény (amennyiben van):  vörös villogó fény. 
 

 
 

5a ábra 
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2.  Hajóút a bal part mellett 
 
Szín:   zöld/fehér. 

 

Alak:   rúd, csúcsjelzéssel. 

 

Csúcsjelzés: négyzet alakú (a vízszintes és függőleges irányhoz viszonyítva elhelyezett 
élekkel) tábla, felső felén zöld és alsó felén fehér színben. 

 

 

 
 

6. ábra 
 
Fény (amennyiben van):  zöld villogó fény. 
 

 

 
6a ábra 
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3.  A jelek használata: 
 

 
 

7. ábra 
 

B. Az átmenet jelei 
 

Ha a fenti jelzést javítani kívánatos, külön jelekkel jelezni lehet a hajóútnak az egyik part felől a másik part 
felé tartó irányát (átmenetét). 
1. A jobb parton 
 

Szín:  sárga/fekete. 
 

Alak:  rúd, csúcsjelzéssel. 
 

Csúcsjelzés: négyzet alakú sárga tábla (vízszintesen és függőlegesen elhelyezett élekkel) 
középen függőleges fekete csíkkal. 

 

 
 

8. ábra 

Fény (amennyiben van): kettős felvillanáscsoportokból álló sárga fény (megengedhetők 
korlátozott íven látható fények is). 

. 
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8a ábra 
2. A bal parton 
 

Szín:  sárga/fekete. 
 

Alak:  rúd, csúcsjelzéssel. 
 

Csúcsjelzés: négyzet alakú sárga tábla (a vízszintes és függőleges irányhoz viszonyítva 
elhelyezett élekkel) középen függőleges fekete csíkkal. 

 
 

9. ábra 

 

 

 

 

Fény (amennyiben van): sárga villogó fény (megengedhető korlátozott íven látható fény is). 
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9a ábra 

 

A 2. jel (baloldali átmeneti jel) (9. ábra) a hajóútnak a bal partjától a jobb part felé való átmenete 
kezdetének és végének jelzésére szolgál. 
 
 
3. A jelek használata: 
 
3.1. Az átmenet egyszerű jelzése 

 

 
 

 
10. ábra 

 

3.2. A hosszabb átmenet tengelyvonalának jelzése 

Ha a víziút hosszabb átmenetének tengelyvonalát kell kijelölni, feltakaró jeleket, vagyis két egymás 
mögött elhelyezett egyforma 1. jelet (8. ábra), illetve 2. jelet (9. ábra) is lehet használni, amikor az első jelet 
alacsonyabban kell elhelyezni, mint a hátsó jelet; az átmenet tengelyvonalát a jeleket összekötő vonal jelzi. 
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Jobboldali vonalas feltakaró jelek 
 
két sárga tábla, mint például a 8. ábrán (első és hátsó tábla). 
 
     első tábla   hátsó tábla 

 
 

11a ábra 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fény (amennyiben van):      sárga fények. Az első fény állandó fázisú villogó fény, a hátsó fény állandó. 

    
        első fény       hátsó fény 
 

 
11b ábra 
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Baloldali vonalas feltakaró jelek 
 
két sárga tábla, mint például a 9. ábrán (első és hátsó tábla). 
 

    első tábla  hátsó tábla 
 

 
 

11c ábra 
 

 

 
 
 
 
 

Fény (amennyiben van):      sárga fények. Az első fény állandó fázisú villogó fény, a hátsó fény állandó. 

 
        első fény        hátsó fény 
 

 
 

11d ábra 
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IV. VESZÉLYES HELYEKET ÉS HAJÓZÁSI AKADÁLYOKAT HATÁROLÓ JELEK 

A. Rögzített jelek 

1. Veszélyes pontokat határoló jobbparti jel 
 

Szín:  vörös. 
 

Alak:  rúd, csúcsjelzéssel. 
 

Csúcsjelzés: csúcsával lefelé álló, vörös sávval keretezett háromszögletű fehér tábla. 
 

 
12. ábra 

A jel a jobb partnál lévő veszélyes helyeket jelzi és kisegítő 
jelként szolgál a mederbe benyúló különféle műtárgyak 
(védőgát, szorítógát) elhatárolására, továbbá felhasználható a 
magas vízállásnál elöntött parti sarkantyúk elhatárolására is. 
 

 
 
 
 
2. Veszélyes pontokat határoló balparti jel 
 

Szín:  zöld. 
 

Alak:  rúd, csúcsjelzéssel. 
 

Csúcsjelzés: csúcsával felfelé álló, zöld sávval keretezett háromszögletű fehér tábla. 

 

 
13. ábra 

A jel a bal partnál lévő veszélyes helyeket jelzi és kisegítő 
jelként szolgál a mederbe benyúló különféle műtárgyak 
(védőgát, szorítógát) elhatárolására, továbbá felhasználható a 
magas vízállásnál elöntött parti sarkantyúk elhatárolására is. 
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3. Veszélyes pontokat határoló jel a hajóút szétágazásánál (az áthaladás mindkét oldalról lehetséges) 

 
Szín:  vörös/zöld. 

 
Alak:  rúd, csúcsjelzéssel. 

 
Csúcsjelzés: két, egymással csúcsával szembefordított háromszögletű fehér tábla, amelyek 

közül a felsőt vörös, az alsót zöld sáv keretezi 
 
 

 
 

14. ábra 
 

Fény (amennyiben van):      állandó fázisú fehér fény. 

 

 
 

 
14a ábra 

 

A jelet a szigetek csúcsain olyan ponton kell kihelyezni, ahol a sziget a medret két ágra osztja, továbbá a 
csatornatorkolatok és a hajózható mellékfolyók partján. 
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V.  A RADARHAJÓZÁS KIEGÉSZÍTŐ JELEI 

A. Hídlábakat jelölő jelek 

1. Ezekre a célokra az 1. és 2. ábra szerinti radarreflektoros jelek használhatók (a hídlábtól a 
folyásirányhoz viszonyítva felül és alul elhelyezve). 

2. A hídlábakon elhelyezett radarreflektoros konzolok. 

 
 

15.(19.)* ábra 

B.  Villamos távvezetékek átfeszítésének jelölése 

1.  A villamos vezeték átfeszítésén szükség esetén elhelyezett radarreflektorok (a villamos távvezeték 
átfeszítése a radarernyőn pontsorként jelenik meg). 

 

 
16. (20.)* ábra 

                                           
* A zárójelben szereplő ábraszám az Európai Belvízi Hajózási Szabályzat (CEVNI) szerinti ábraszámot jelenti.  
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2.  A mindkét part mellett szükség esetén párosával kihelyezett sárga bójákra szerelt radarreflektorok (a 
kettős bóják a radarernyőn a villamos távvezetéket jelölő pontként jelennek meg). 

 
 
 

17.(21.)* ábra 
 
 
 

6. melléklet a 98/2007. (XII. 7.) GKM rendelethez 
 

,,II-4. melléklet 
 

VESZÉLYES ÁRUT TENGERI KIKÖTŐBE VAGY KIKÖTŐBŐL SZÁLLÍTÓ HAJÓ 
KIEGÉSZÍTŐ JELZÉSEI 

 
A veszélyes árut tengeri kikötőbe vagy kikötőből szállító hajó által viselni köteles jelzések, azokban az 
esetekben, amikor a fuvarokmányokat az IMDG Szabályzat előírásai szerint állították ki, a konténereken 
vagy közúti járműveken levő veszélyességi nagybárcák alapján az alábbi táblázat szerint is 
megválaszthatók. 
A jelzésnek nappal a feltüntetett számú kék kúpból, éjszaka, illetve rossz látási viszonyoknál a feltüntetett 
számú kék fényből kell állnia. 
 

 
               Veszélyességi nagybárca 

   

 
Kúp/fény 

 

  vagy   vagy vagy  

 
 

3 

 

vagy  
 

 
 

1 

                                           
* A zárójelben szereplő ábraszám az Európai Belvízi Hajózási Szabályzat (CEVNI) szerinti ábraszámot jelenti.” 
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               Veszélyességi nagybárca 

   

 
Kúp/fény 

vagy   

 
 

0 

vagy  

 
 

0 

vagy  

 
 

2 

vagy  

 
 

1 

vagy  

 
 

1 

vagy   

 
 

0 

vagy   

 
 

1 

   vagy   

 
 

1 
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               Veszélyességi nagybárca 

   

 
Kúp/fény 

 

  vagy     

 
 

1 

vagy   

 
 

0 

 vagy vagy vagy       

                                   

 
 
 
 

1 

vagy  

 
 

2 

   vagy  

 
 

0 

vagy  

 
 

2 

 

vagy vagy   

 
 

2 
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               Veszélyességi nagybárca 

   

 
Kúp/fény 

 

vagy  

 
 

2 

vagy  

 
 

2 

 

A nagybárcákon lévő egyes jelek: 
*         összeférhetőségi csoport az S csoport kivételével, 
**        alosztály,  

  xxxx   UN szám.                                                                                                        

 

Ha egy hajónál több jelzés alkalmazható, csak azt a jelzést kell viselni, amelyben a legtöbb kék kúp, illetve 
kék fény van, az alábbi sorrendben: 

- három kék kúp, illetve három kék fény, 

- két kék kúp, illetve két kék fény, 

- egy kék kúp, illetve egy kék fény.” 
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7. melléklet a 98/2007. (XII. 7.) GKM rendelethez 

 
A Szabályzat II-5. mellékletének módosításai 

 

1.   Az I. fejezet helyébe a következő rendelkezés lép: 

„I. Fejezet 

FÉNYJELZÉSEK 

 Fény   a kitűzés jelzésére használatos különleges fény 
 Állandó fény  folytonos fényt kibocsátó, állandó fényerejű és színű fény 
 Villogó fény  Az I-8. melléklet I. fejezete szerinti időszakosan ismétlődő felvillanássorozatokból 

álló, állandó fényerejű és színű fény” 
 
 

2.   A II. fejezet 1. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
,,b) A jelek kialakítása 
 
Északi kardinális jel Keleti kardinális jel 
Szín: felső része fekete, alsó része  sárga Szín: fekete egy széles vízszíntes sárga 

sávval 
Alak: karó vagy úszó, csúcsjellel Alak: karó vagy úszó, csúcsjellel 
Csúcsjel: két egymás felett elhelyezett 

csúcsával felfelé álló fekete kúp 
Csúcsjel: két egymás felett elhelyezett, 

alapjával egymás felé forduló 
fekete kúp 

Fény 
(amennyiben 
van): 

Szín: fehér 
Ritmus: folytonosan ismétlődő 
nagyon gyors felvillanások vagy 
folytonosan ismétlődő gyors 
felvillanások 

Fény 
(amennyiben 
van): 

Szín: fehér 
Ritmus: három nagyon gyors vagy 
gyors felvillanáscsoportból álló 
összetett fény 

Déli kardinális jel Nyugati kardinális jel 

Szín: felső része sárga, alsó része  fekete Szín: sárga egy széles vízszíntes fekete 
sávval 

Alak: karó vagy úszó, csúcsjellel Alak: karó vagy úszó, csúcsjellel 
Csúcsjel: két egymás felett elhelyezett 

csúcsával lefelé álló fekete kúp 
Csúcsjel: két egymás felett elhelyezett, 

csúcsával érintkező fekete kúp 
Fény 
(amennyiben 
van): 

Szín: fehér 
Ritmus: hat nagyon gyors vagy gyors 
felvillanású csoportból álló összetett 
fény, melyet legalább 2 s hosszú egy 
felvillanás követ 

Fény 
(amennyiben 
van): 

Szín: fehér 
Ritmus: kilenc nagyon gyors vagy 
gyors felvillanáscsoportból álló 
összetett fény” 
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3.  A II. fejezet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„2. Különálló veszélyes helyeket jelző jelek 

A különálló veszélyes helyeket jelző jel a hajózható vizek által határolt különálló veszélyes helyen van 
elhelyezve vagy az ilyen veszélyes hely felett van lehorgonyozva. 

 

 
2. ábra 

Szín:  fekete, egy vagy több széles vízszíntes vörös 
sávval. 

Alak:  bármilyen (általában úszó vagy karó) 
csúcsjellel. 

Csúcsjel:  két egymás felett elhelyezkedő fekete gömb. 

Fény (amennyiben van): 

 szín:  fehér. 

 ritmus: két felvillanású csoportból álló összetett 
fény.” 

 
 
 
4.  A II. fejezet B. címe helyébe a következő rendelkezés lép: 

„B. A hajóút tengelyvonalának, a hajóút középvonalának és a kikötőhelyek jelölése 

Jelek biztonságos vizek jelzésére: 

 
 

 
 

3. ábra 

Szín: függőleges vörös és fehér sávok. 

Alak: gömb alakú bója, illetve karó  vagy úszó 
csúcsjellel. 

Csúcsjel (amennyiben van):  egy vörös színű gömb. 

Fény (amennyiben van): 

 szín: fehér. 

 ritmus: állandó fázisú rendszeresen elsötétülő
fény, 10 másodpercenként egy hosszú 
felvillanással vagy a MORSE ABC „A” jele. 
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5. A III. fejezet helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„III. Fejezet 
 

TILTOTT VAGY KORLÁTOZOTT ZÓNÁK JELZÉSE 

 

1. Kiegészítő jelek: 
 
Szín:         4a ábra: sárga                      4b ábra: sárga vörös sávokkal 
Alak: bármilyen, a II-5. melléklet II. fejezetében meghatározott jelektől eltérő 

alakú (pl. fekvőhenger). 
Csúcsjel (amennyiben van): sárga  X  alakú jel. 

szín: sárga. Fény (amennyiben van): 
ritmus: bármilyen, a II-5. melléklet II. fejezetében említett 

fényjelzések kivételével. 
 

 
Meghatározott rendeltetésű vízterület 
(vízi sportpálya, horgonyzóhely stb.) 

Hajózástól elzárt terület 

4a ábra 4b ábra 

2. A tilalom vagy korlátozás jellege, lehetőség szerint, megadható írott formában is (például térképeken), 
továbbá tájékoztatás segítségével is a helyszínen. A tájékoztatás a helyszínen a sárga bójákon is megadható. 
A tájékoztatás jelölhető a bójákon elhelyezett csúcsjelekkel, a fentiekben leírt alakjelek helyett. Például 
azok a bóják, amelyek a hajózás számára teljesen tiltott zónát határolják, viselhetnek egy rúdon elhelyezett 
merev, vörös színű háromszög alakú zászlót (5. ábra). 

 
5. ábra 
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A tájékoztatás megadható a parton elhelyezett táblákkal, amelyek az I-7. melléklet I. rész A.– Tiltó jelzések 
vagy E.– Figyelmeztető jelek egyike. Ezek a táblák szükség szerint kiegészíthetők az I-7. melléklet II. rész 
3. pontjában meghatározott kiegészítő jelekkel, amelyek megmutatják a jel hatálya alá eső szakasz irányát. 

3. Ha az egy vagy több hajótípus vagy munkák számára tiltott vagy korlátozottan használható part menti 
zónán keresztül egy olyan csatorna jelölhető ki, amelyben az említett hajótípus korlátozottan használható 
(kivéve a II-6. melléklet szerinti kikötőbejáratokat), abban az esetben ezen csatorna határai, ismételten, 
sárga bójákkal jelölhetők meg. A csatorna bejáratát jelző bóják felső része, amennyiben szükséges – a tó 
felől közelítő hajó helyzetéből nézve – a baloldali vörös színű, a jobboldali pedig zöld színű (6. ábra). 

 
 
 

 

 
 

 
 

6. ábra 
 

A parton az I-7. melléklet I. rész E. fejezetében megadott táblákkal meghatározhatják az engedélyezett 
hajótípust, illetve tevékenységet (pl. a „vízisízés”-t engedélyező jelzéssel, amely meghatározza a vízisí 
csatornát egy olyan területen, ahol maga a hajózás, vagy csak a vízisízés tilos). Ezek a táblák szükség 
szerint kiegészíthetők az I-7. melléklet II. rész 3. pontjában meghatározott kiegészítő jelzésekkel. Ahol egy 
zónában egynél több tevékenység végezhető, kijelölhető egy olyan csatorna, amelyben csak egyféle 
tevékenység végezhető; a csatorna széleit az e pontban leírtaknak megfelelően lehet megjelölni, az ott 
engedélyezett tevékenységet a parton elhelyezett megfelelő táblával lehet meghatározni.” 

 4. A IV. fejezet az első mondat után a következő ábrával egészül ki: 

,, 
Szín: fehér. 
Alak: bármilyen, a II-5. melléklet II.  fejezetében 

meghatározott jelektől eltérő alakú  
(pl. fekvőhenger) 

Fény (amennyiben van):  
 szín: fehér. 

 
6. ábra 

 ritmus: bármilyen, a Szabályzat II-5. melléklet 
II. fejezetében említett fényjelzések 
kivételével.” 
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8. melléklet a 98/2007. (XII. 7.) GKM rendelethez 

 
A Szabályzat II-6. mellékletének módosításai 

 
1. A melléklet a következő 3. bekezdéssel egészül ki: 

 
„3.  Kikötőhöz vezető csatorna széle – a tó felől közelítő hajó helyzetéből tekintve – ismételten, balról 
vörös bójákkal vagy úszókkal (5. ábra) jobbról zöld bójákkal vagy úszókkal (6. ábra) jelölhető ki*. A 
csatorna tó felőli bejáratát jelző bójákat fényjelzéssel kell felszerelni.” 
 
2. A melléklet a következő 5. és 6. ábrával egészül ki: 
 
 
 

Szín: vörös. 
Alak: henger alakú bója, úszó csúcsjellel. 
Csúcsjel 
(amennyiben van): 

vörös henger. 

szín: vörös. 

„Nappal: 
 

 

Éjszaka: 
 

 
 

5. ábra 

Fény 
(amennyiben van): 

ritmus: villogó fény egy felvillanással. 

 
 
 
 

Szín: zöld. 
Alak: kúp alakú bója, úszó csúcsjellel. 
Csúcsjel 
(amennyiben van): 

zöld kúp. 

szín: zöld. 

Nappal: 
 

 
 

 

Éjszaka: 
 

 
 
 
 

Fény 
(amennyiben van): 

ritmus: villogó fény egy felvillanással. 

 
     6. ábra” 

 
 

                                           
* Lásd a II-5. mellékletet; tájékoztató ábra az I-IV. fejezetben meghatározott jelek, jelzések elhelyezésének lehetőségeiről (kúp alakú zöld 
bója esetleg ritmikus zöld fénnyel, henger alakú vörös bója esetleg ritmikus vörös fénnyel).  



 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Országos Választási Bizottság
478/2007. (XII. 5.) OVB

 h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a B. B. ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé -
nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat ellen – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. no vem ber 12-én alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,A kó bor ál la tok lét szá má nak csök ke né se ér de ké ben a
ku tyák, macs kák ivar ta la ní tá sá nak ked vez mé nyes sé, rá -
szo ru lók ese té ben díj men tes sé té te lét.”

Az or szá gos nép sza va zás, ille tõ leg népi kez de mé nye zés 
so rán al kal ma zan dó alá írás gyûj tõ ív tar tal mát a Ve. 118.  §
(3)–(5) be kez dé sei alap ján a 34/2002. (XII. 23.) BM ren -
de let (a továb biak ban: Ren de let) 5. szá mú mel lék le té nek
6. szá mú min tá ja ha tá roz za meg.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az 
alá írás gyûj tõ ív nem fe le l meg a jog sza bá lyi elõ írásoknak,
mert a be ad vá nyo zó nem je lö li meg egy ér tel mû en az alá -
írás gyûj tõ íven, hogy or szá gos nép sza va zást vagy or szá -
gos népi kez de mé nye zést kí ván in dí ta ni.

A fen ti ek alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a
ren del ke zõ rész ben fog lal tak sze rint ha tá ro zott.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án,

10.  §-ának d) pont ján, a Ve. 118.  § (3)–(5) be kez dé se in és
a Ren de let 5. szá mú mel lék le té nek 6. szá mú min tá ján, a
jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be -
kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
479/2007. (XII. 5.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a B. Z. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza -
va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat ellen – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. no vem ber 14-én alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy Mar ko ta bö dö ge le gyen a
Ma gyar Köz tár sa ság fõvárosa?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy a
Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi
XX. tör vény (a továb biak ban: Alkot mány) 74.  §-a úgy ren -
del ke zik, hogy a „Ma gyar Köz tár sa ság fõ vá ro sa Bu da -
pest”. Mi vel az Alkot mány bíró ság több ha tá ro za tá ban
[2/1993. (I. 22.) AB, 25/1999. (XI. 22.) AB, 28/1999.
(VII. 7.) AB, 40/1999. (XII. 21.) AB, 50/2001. (XI. 22.)
AB, 48/2003. (X. 27.) AB ha tá ro za tok] ki fej tett kö vet ke -
ze tes gya kor la tá ra is te kin tet tel ál lam pol gá ri kez de mé nye -
zés re in du ló nép sza va zás sal az Alkot mány nem mó do sít -
ha tó, az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a ren del ke zõ rész -
ben fog lal tak sze rint ha tá ro zott.
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II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án,
10.  §-ának b) pont ján, a Ve. 118.  § (3)–(5) be kez dé se in, a
jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be -
kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztetõ Tanács
szakszervezeti és kormányzati oldalának

megállapodása a keresetek 2008. évi növelésének
egyes feltételeirõl a közszférában

Az Or szá gos Köz szol gá la ti Ér dek egyez te tõ Ta nács
szak szer ve ze ti és kor mány za ti ol dal a (a továb biak ban: az
OKÉT szak szer ve ze ti és kor mány za ti ol dal a) – figye lembe 
véve az Egy sé ges Köz szol gá la ti Sztrájk bi zott ság és a Kor -
mány kö zött 2007. feb ru ár 19-én lét re jött meg ál la po dás -
ban (a továb biak ban: sztrájk meg ál la po dás) fog lal ta kat is –
cé lul tûzi ki, hogy a köz szfé rá ban 2008-ban a re ál ke re se -
tek ne csök ken je nek. En nek ér de ké ben meg ál la po dott a
kö vet ke zõk rõl:

I.

Az OKÉT szak szer ve ze ti és kor mány za ti ol dal a a költ -
ség ve té si in téz mé nyi szfé rá ban mû köd te tett il let mény -
rend sze rek 2008. évi vál toz ta tá sá ra (az eh hez szük sé ges
tör vénymódosításokra) az aláb bi a kat ja va sol ja.

1. A köz al kal ma zot tak il let mény rend sze re

1.1. A köz al kal ma zot tak 10 fi ze té si osz tály ból és 14 fi -
ze té si fo ko zat ból álló il let mény táb lá za tá ban a ga ran tált il -
let mény mi ni mu mok 2008. ja nu ár 1-jé tõl át la go san
5,0%-kal, a mel lék let ben fog lalt mér té kek sze rint emel -
ked je nek.

A ja va solt il let mény mi ni mu mok meg ha tá ro zá sa kor az
OKÉT szak szer ve ze ti és kor mány za ti ol dal a az aláb bi
szem pon to kat vet te figye lembe:

a) Az adó jó vá írás egy sé ge sí té sé nek és szé le sí té sé nek a
net tó il let mé nye ket dif fe ren ci á ló ha tá sa az éssze rû en le -
het sé ges mér ték ben ke rül jön ki egyen lí tés re.

b) Az il let mény táb lá zat A1 fi ze té si fo ko za tá nak az il -
let mény té te le le gyen azo nos a 2008. évi or szá gos mi ni -
mál bér 69 000 fo rin tos havi össze gé vel.

c) Az il let mény táb lá zat B1 és B2 fi ze té si fo ko za tá nak
az il let mény té te le kö ze lít sen az Or szá gos Ér dek egyez te tõ
Ta nács (OÉT) há rom éves meg ál la po dá sá ban és a kor -
mány ren de let ben sze rep lõ, a leg alább kö zép fo kú ké pe sí -
tést igény lõ mun ka kör ben dol go zók szá má ra meg ál la pí tott 
– a kor mány ren de let nek meg fele lõen a köz szfé rá ban is kö -

te le zõ en al kal ma zan dó – 2008. évre ér vé nyes ga ran tált
bér mi ni mu mok hoz.

1.2. A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ben ok ta tók és a tu do -
má nyos ku ta tók kü lön il let mény táb lá za tá nak az il let mény -
alap ja – az egye te mi ta ná ri mun ka kör 1. fi ze té si fo ko za tá -
nak ga ran tált il let mény té te le – 2008. ja nu ár 1-jé tõl
5,0%-kal, 437 300 fo rint ra emel ked jen.

1.3. A köz al kal ma zot ti pót lék alap 2008. ja nu ár 1-jé tõl
2,0%-kal, 20 000 fo rint ra emel ked jen.

1.4. A tel je sít mé nyösz tön zést szol gá ló ke ret összeg – az 
OKÉT 2005. évre vo nat ko zó meg ál la po dá sá ban sze rep lõ
ha tá lyos sá gi kör ben és fel hasz ná lá si sza bá lyok sze rint –
2008-ban vál to zat lan, 2,0%-os mér ték kel ma rad jon fenn.

2. A köz tiszt vi se lõk és a hi va tá sos szol gá la ti jog -
viszonyban ál lók il let mény rend sze rei

2.1. A köz tiszt vi se lõi il let mény alap 2008. ja nu ár 1-jé -
tõl 5,0%-kal, 38 650 fo rint ra emel ked jen.

2.2. Az OKÉT szak szer ve ze ti és kor mány za ti ol dal a
fel hív ja a köz igaz ga tá si szer vek fenn tar tó it és munkálta -
tóit arra, hogy a Mun ka Tör vény köny ve ha tá lya alá tar to zó 
mun ka vál la ló ik ke re se tét 2008-ban át la go san 5%-kal nö -
vel jék. En nek so rán kö te le zõ figye lembe ven ni ük a mi ni -
mál bér re és a be töl tött mun ka kör kép zett sé gi igé nyé tõl
füg gõ ga ran tált bér mi ni mu mok ra vo nat ko zó OÉT meg -
állapodásban, illetve kor mány ren de let ben fog lal ta kat.

II.

Az OKÉT szak szer ve ze ti és kor mány za ti ol dal a meg ál -
la pít ja, hogy az egyé ni ke re se tek 2008. évi ala ku lá sá ban
fon tos sze re pet töl te nek be még a kö vet ke zõk is:

– a 2007. év után járó 13. havi il let mény és a 2007-ben
elõ leg sze rû en ki fi ze tett havi rész le tek kü lön bö ze té nek
2008. ja nu ár 16-án tör té nõ ren de zé se, a sztrájk meg ál la po -
dás ban fog lal tak nak meg fele lõen,

– a 2008. év után járó 13. havi il let mény havi rész le tek -
ben tör té nõ elõ leg sze rû ki fi ze té se, a sztrájk meg ál la po dás -
ban fog lal tak nak meg fele lõen,

– az il let mény rend sze rek ben sze rep lõ kö te le zõ elõ me -
ne te lek meg va ló su lá sa,

– a köz igaz ga tás egyes te rü le te in a tel je sít mény ér té ke -
lé si rend szer alap ján ki fi ze tés re ke rü lõ össze gek, valamint

– a he lyi dön té sek kel meg va ló sít ha tó keresetnöve -
lések.

III.

Az il let mény rend sze rek I. pont ban ja va solt vál to zá sa i -
hoz kap cso ló dó 2008. évi fi nan szí ro zás rend jé rõl az
OKÉT két ol dal a a kö vet ke zõ meg ol dást fo gad ta el:

1. A 2008. ja nu ár 1-jé tõl ha tá lyos ga ran tált il let mény -
szin tek el éré sé hez szük sé ges il let mény nö ve lé sek tel jes
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össze gé nek, de leg alább a két köz al kal ma zot ti il let mény -
táb la, a köz al kal ma zot ti pót lék alap, valamint a köz tiszt vi -
se lõi il let mény alap nö ve ke dés 60%-ának a fi nan szí ro zá sa
– a fel sõ ok ta tás ki vé te lé vel – a tel jes költ ség ve té si in téz -
mény rend szer ben köz pon ti költ ség ve té si for rás ból tör té -
nik. A köz pon ti költ ség ve té si kör ben (be le ért ve a köz pon ti 
költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ, OEP ál tal fi nan szí ro zott
in téz mé nye ket) a fi nan szí ro zás for rá sa a költ ség ve tés cél -
tar ta lé ka. A he lyi ön kor mány za ti kör ben (be le ért ve a he lyi
ön kor mány za tok ál tal fenn tar tott, OEP ál tal fi nan szí ro zott
kör be tar to zó in téz mé nye ket) egy erre a cél ra, a he lyi ön -
kor mány za tok tá mo ga tá sa it tar tal ma zó fe je zet ben el kü lö -
ní tett köz pon to sí tott elõ irány zat ból tör té nik a finanszí -
rozás.

Ahol a leg alább kö zép fo kú ké pe sí tést igény lõ mun ka -
kör ben dol go zók ga ran tált bér mi ni mu ma ma ga sabb az
 illetményrendszerekben meg ha tá ro zott bér té te lek nél, ott
az il let mény rend sze rek ben meg ha tá ro zott bér té te lek he -
lyett a ga ran tált bér mi ni mu mo kat kell figye lembe ven ni.

A fel sõ ok ta tás ban a két köz al kal ma zot ti il let mény táb la
és a pót lék alap nö ve lé sé nek fe de ze tét az ága zat fi nan szí ro -
zá sá nak ál ta lá nos nö vek mé nye ké pe zi.

2. Az 1. pont sze rin ti fi nan szí ro zás meg ala po zá sa tel jes 
körû, té te les fel mé rés sel tör té nik. A fel mé rés mód sze rét, a
fo lyó sí tás és el szá mo lás rend jét a Kor mány ren de let ben
sza bá lyoz za. A kor mány ren de let ter ve ze tét és a fel mé rés
do ku men tá ci ó já nak a ter ve ze tét a Kor mány az OKÉT-ben
leg ké sõbb 2008. feb ru ár 10-ig egyez te ti.

3. A fel mé rés ered mé nyei alap ján egyen lõ rész le tek ben 
tör té nõ havi fi nan szí ro zás ra ke rül sor. A he lyi ön kor mány -
za ti kör ben a köz pon ti költ ség ve tés a fel mé rés alap ján tör -
té nõ tá mo ga tá si összeg elsõ üte mé nek fo lyó sí tá sá ig a bér -
fi ze té si idõ pon tok hoz iga zo dó an elõ le get biz to sí t. A köz -
pon ti költ ség ve té si kör ben a cél tar ta lék ból fo lyó sí tan dó tá -
mo ga tás össze gé nek meg ál la pí tá sát és fo lyó sí tá sát meg -
elõ zõ en tá mo ga tá si ke ret-elõ re ho zás sal biz to sít ha tó a
meg emelt il let mé nyek ki fi ze té sé hez szük sé ges fe de zet.

4. A költ ség ve té si in téz mény fenn tar tók, mun kál ta tók a
cél tar ta lék ból, illetve a köz pon to sí tott elõ irány zat ból biz -
to sí tott tá mo ga tást csak a köz szol gá la ti al kal ma zot tak
2008. évi ke re se té nek nö ve lé sé re hasz nál hat ják fel. A fel -
hasz ná lás sal utó lag el kell szá mol ni.

IV.

1. Az OKÉT szak szer ve ze ti és kor mány za ti ol dal a
egyet ért az zal, hogy az OKÉT 2008. szep tem ber ben te -
kint se át és ér té kel je a köz szfé ra I. fél évi tény le ges és éves
vár ha tó ke re set ala ku lá sát, a re ál ke re se ti szint meg õr zé sé re 
irá nyuló cél ki tû zés meg va ló su lá sát.

2. A kor mány za ti ol dal a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal
ada tai alap ján ha von ta rész le tes, írá sos tá jé koz ta tást ad a

szo ciá lis part ne rek nek a ke re se tek ala ku lá sá ról a köz szfé -
rá ban.

3. A szak szer ve ze ti és a kor mány za ti ol dal a sztrájk -
meg ál la po dás 1. pont já ban sze rep lõ, a kon ver gen cia-prog -
ram tel je sí té sé tõl füg gõ vé tett fél ha vi össze get 2008-ban
ki fi ze tett nek te kin ti az il let mény rend sze rek ja va solt 2008.
évi vál toz ta tá sá nak (I. pont) vég re haj tá sá val.

4. A kor mány za ti ol dal ki nyil vá nít ja, hogy amennyi ben 
a ki fi ze tés a kon ver gen cia-prog ram tel je sü lé sét nem aka -
dá lyoz za, fél ha vi il let mény nek meg fe le lõ összeg nek a
2009. ja nu ár hó nap ra járó il let mé nyek kel egy ide jû – ke re -
set-ki egé szí tés jel le gû jut ta tás ként tör té nõ – ki fi ze té sé rõl
in téz ke dik.

5. Az OKÉT szak szer ve ze ti és kor mány za ti ol dal a
egyet ért az zal, hogy a 2008-ban havi rész le tek ben ki fi ze -
tés re ke rü lõ 2008. évi 13. havi il let mény elõ leg és a
jogviszonytör vények sze rint 2008-ra járó 13. havi il let -
mény kü lön bö ze té nek a ren de zé se 2009. ja nu ár hó nap ban
a köz pon ti költ ség ve tés be vo ná sá val tör té nik.

6. Az OKÉT szak szer ve ze ti és kor mány za ti ol dal a
szük sé ges nek tart ja, hogy bár mely fél arra irá nyuló igé nye
ese tén a köz szfé ra szek to rá lis és ága za ti ér dek egyez te tõ
fó ru ma in to váb bi tár gya lá sok ra és meg ál la po dá sok ra ke -
rül jön sor. Az OKÉT szak szer ve ze ti és kor mány za ti ol dal a 
tu do má sul ve szi, hogy a fegy ve res és rend vé del mi ága za -
tok szek to rá lis fó ru ma in – a 2008. évi költ ség ve tés ke re tei
kö zött – to váb bi, a ke re se te ket érin tõ in téz ke dé sek rõl ál la -
pod hat nak meg a fe lek.

7. A kor mány za ti és a szak szer ve ze ti ol dal meg erõ sí ti a 
sztrájk meg ál la po dás ban fog lal ta kat, mi sze rint

a) 2009. ja nu ár 1-jé tõl ke rül jön sor a köz al kal ma zot ti
il let mény táb lák bér té te lei, valamint a köz tiszt vi se lõi il let -
mény alap leg alább 4,0%-os nö ve lé sé re, és

b) 2009-tõl az ed dig tárgy évet kö ve tõ év ja nu ár 16-án
fi ze ten dõ 13. havi il let mény ki fi ze té sé re – elõ ször 2009
de cem be ré ben – a tárgy év de cem be ré ben ke rül jön sor.

8. Az OKÉT szak szer ve ze ti és kor mány za ti ol dal a
egyet ért ab ban, hogy a köz pon ti for rás ból a köz szol gá la -
tok tel jes kö ré re biz to sí tott 2008. évi il let mény nö ve lés
nem le het in do ka lét szám csök ken tés nek.

Mel lék let: A 2008. évre ja va solt köz al kal ma zot ti il let -
mény táb lá zat

Csiz már Gá bor s. k., Var ga Lász ló s. k.,
kor mány za ti ol dal szak szer ve ze ti ol dal

Zá ra dék: Az OKÉT ön kor mány za ti ol dal a a szak szer ve -
ze ti ol dal és a kor mány za ti ol dal két ol da lú meg ál la po dá sa
ellen nem emelt ki fo gást.
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Melléklet

A 2008. évre javasolt közalkalmazotti illetménytáblázat

Fi ze té si
fo ko za tok

Fi ze té si osz tá lyok

A B C D E F G H I J

 1. 69 000 77 000 78 000 79 000 89 000 122 000 127 000 129 500 142 000 154 500
 2. 1,0175 1,0175 1,0200 1,0250 1,0275 1,0350 1,0350 1,0500 1,0450 1,0600
 3. 1,0350 1,0350 1,0400 1,0500 1,0550 1,0725 1,0725 1,1000 1,1025 1,1350
 4. 1,0525 1,0525 1,0650 1,0750 1,0900 1,1100 1,1100 1,1500 1,1675 1,2100
 5. 1,0700 1,0700 1,0900 1,1000 1,1250 1,1475 1,1475 1,2000 1,2425 1,2850
 6. 1,0875 1,0875 1,1125 1,1250 1,1600 1,1850 1,1850 1,2600 1,3175 1,3600
 7. 1,1075 1,1075 1,1375 1,1525 1,1975 1,2225 1,2225 1,3350 1,3925 1,4200
 8. 1,1275 1,1400 1,1625 1,1875 1,2350 1,2650 1,2725 1,4100 1,4675 1,4825
 9. 1,1500 1,1725 1,1950 1,2250 1,2725 1,3075 1,3325 1,4850 1,5275 1,5450
10. 1,1725 1,2075 1,2300 1,2625 1,3100 1,3675 1,3950 1,5600 1,5875 1,6075
11. 1,1950 1,2425 1,2675 1,3000 1,3475 1,4275 1,4575 1,6250 1,6475 1,6700
12. 1,2175 1,2775 1,3050 1,3375 1,3775 1,4875 1,5200 1,6900 1,7075 1,7325
13. 1,2400 1,3125 1,3425 1,3750 1,4075 1,5475 1,5825 1,7550 1,7775 1,8025
14. 1,2625 1,3500 1,3800 1,4125 1,4425 1,6075 1,6450 1,8200 1,8475 1,8725

A 2008. évre javasolt közalkalmazotti illetménytáblázat bértételei
(Ft/hó)

Fi ze té si
fo ko za tok

Fi ze té si osz tá lyok

A B C D E F G H I J

 1. 69 000  77 000  78 000  79 000  89 000 122 000 127 000 129 500 142 000 154 500
 2. 70 200  78 300  79 600  81 000  91 400 126 300 131 400 136 000 148 400 163 800
 3. 71 400  79 700  81 100  83 000  93 900 130 800 136 200 142 500 156 600 175 400
 4. 72 600  81 000  83 100  84 900  97 000 135 400 141 000 148 900 165 800 186 900
 5. 73 800  82 400  85 000  86 900 100 100 140 000 145 700 155 400 176 400 198 500
 6. 75 000  83 700  86 800  88 900 103 200 144 600 150 500 163 200 187 100 210 100
 7. 76 400  85 300  88 700  91 000 106 600 149 100 155 300 172 900 197 700 219 400
 8. 77 800  87 800  90 700  93 800 109 900 154 300 161 600 182 600 208 400 229 000
 9. 79 400  90 300  93 200  96 800 113 300 159 500 169 200 192 300 216 900 238 700
10. 80 900  93 000  95 900  99 700 116 600 166 800 177 200 202 000 225 400 248 400
11. 82 500  95 700  98 900 102 700 119 900 174 200 185 100 210 400 233 900 258 000
12. 84 000  98 400 101 800 105 700 122 600 181 500 193 000 218 900 242 500 267 700
13. 85 600 101 100 104 700 108 600 125 300 188 800 201 000 227 300 252 400 278 500
14. 87 100 104 000 107 600 111 600 128 400 196 100 208 900 235 700 262 300 289 300

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
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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
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I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek

Ál lás pá lyá za tok

A Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal (1014 Bu da pest, Tán -
csics u. 1.) pá lyá za tot hir det a Nem ze ti Em lék hely és Ke -
gye le ti Bi zott ság Tit kár sá gán tit kár sá gi ügy in té zõ ál lás -
hely be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3477

Bu da fok-Té tény Bu da pest XXII. Ke rü let Ön kor mány za tá -
nak Kép vi se lõ-tes tü le te pá lyá za tot hir det al jegy zõi mun -
ka kör be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3477

Bu da pest III. Ker. Ó bu da-Bé kás me gyer Pol gár mes te ri Hi va -
ta la pá lyá za tot hir det két gyám ügyi ügy in té zõ mun ka kör
be töl té sé re. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3478

Fót Vá ros Ön kor mány zat Pol gár mes te ri Hi va tal jegy zõ je pá -
lyá za tot ír ki köz be szer zé si és pá lyá za tí ró re fe ren si mun -
ka kör re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3478

Sor más Köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te pá -
lyá za tot ír ki a Sor má si Pol gár mes te ri Hi va tal jegy zõi ál lá -
sá nak be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2379

Az ÁNTSZ Kö zép-du nán tú li Re gi o ná lis In té ze te pá lyá za tot
hir det az ÁNTSZ Ko má ro mi, Kis bé ri Kis tér sé gi In té zet
tisz ti or vo si ál lá sá ra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3480

Az ÁNTSZ Kö zép-du nán tú li Re gi o ná lis In té ze te pá lyá za tot
hir det az ÁNTSZ Do ro gi, Esz ter go mi Kis tér sé gi In té zet
tisz ti or vo si ál lá sá ra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3480

Az ÁNTSZ Kö zép-du nán tú li Re gi o ná lis In té ze te pá lyá za tot
hir det az ÁNTSZ Du na új vá ro si, Ado nyi, Er csi, Sár bo gár -
di Kis tér sé gi In té zet tisz ti or vo si ál lá sá ra . . . . . . . . . . . . 3481

Az ÁNTSZ Kö zép-du nán tú li Re gi o ná lis In té ze te pá lyá za tot
hir det az ÁNTSZ Ta ta bá nyai, Ta tai, Orosz lá nyi Kistér -
ségi In té zet tisz ti or vo si ál lá sá ra . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3482

Az ÁNTSZ Kö zép-du nán tú li Re gi o ná lis In té ze te pá lyá za tot
hir det az ÁNTSZ Mó ri, Bics kei Kis tér sé gi In té zet tisz ti
fõ or vo si ál lá sá ra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3482

Bu da örs Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te pá -
lyá za tot hir det jegy zõi ál lás be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . 3483

Az Ér di Kis tér sé gi Több cé lú Tár su lás pá lyá za tot hir det az Ér -
di Kis tér sé gi Iro da iro da ve ze tõi ál lás he lyé nek be töl té sé re 3483

Pá lyá za ti fel hí vás az Észak-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Köz -
igaz ga tá si Hi va tal Nóg rád me gyei ki ren delt ség-ve ze tõi,
hi va tal ve ze tõ-he lyet te si ál lás be töl té sé re . . . . . . . . . . . . 3484

Gyõr zá moly–Gyõ rúj fa lu ön kor mány za tok kép vi se lõ-tes tü -
le tei pá lyá za tot hir det nek kör jegy zõi ál lás ra . . . . . . . . . 3485

Pá lyá za ti fel hí vás a Haj dú-Bi har Me gyei Me zõ gaz da sá gi
Szak igaz ga tá si Hi va tal Élel mi szer lánc-biz ton sá gi és Ál -
lat egész ség ügyi Igaz ga tó ság igaz ga tói mun ka kö ré nek el -
lá tá sá ra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3485

Hód me zõ vá sár hely Me gyei Jo gú Vá ros Pol gár mes te ri Hi va -
ta la pá lyá za tot hir det fõ épí tész ál lás hely be töl té sé re. . . . 3486

Kun ma da ras Nagy köz ség Ön kor mány za ta pá lyá za tot hir det
az ön kor mány zat 2007. év tõl való költ ség ve té si beszá -
molójának könyv vizs gá lói el len õr zé sé re . . . . . . . . . . . . 3487

Má té szal ka vá ros jegy zõ je pá lyá za tot hir det Má té szal ka Vá -
ros Ön kor mány zat Pol gár mes te ri Hi va tal mû sza ki ügy in -
té zõi mun ka kö ré nek be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3487

Me zõ be rény Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te
(5650 Me zõ be rény, Kos suth tér 1.) pá lyá za tot hir det
nyug dí ja zás mi att meg üre se dõ jegy zõi mun ka kör be töl té -
sé re. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3488

Misz la Köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te, Be -
lecs ka Köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te és
Ka laz nó Köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te
pá lyá za tot hir det nek a Misz la–Be lecs ka–Ka laz nó Köz sé -
gek Kör jegy zõ sé ge kör jegy zõi ál lá sá nak be töl té sé re . . . 3488
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Nagy kál ló Vá ros Kép vi se lõ-tes tü le te pá lyá za tot hir det pol -
gár mes te ri hi va ta la al jegy zõi ál lás he lyé nek be töl té sé re . 3488

Nagy kõ rös Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te
pá lyá za tot hir det al jegy zõi ál lás be töl té sé re. . . . . . . . . . 3489

Pap–Jé ke köz sé gek kép vi se lõ-tes tü le tei pá lyá za tot hir det nek
Pap– Jé ke Köz sé gek Kör jegy zõ sé ge al jegy zõi ál lá sá nak
be töl té sé re. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3490

Pap–Jé ke köz sé gek kép vi se lõ-tes tü le tei pá lyá za tot hir det nek
Pap– Jé ke Köz sé gek Kör jegy zõ sé ge kör jegy zõi ál lá sá nak
be töl té sé re. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3490

Pé cel Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te pá lyá -
za tot ír ki al jegy zõi ál lás be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . 3491

Püs pök la dány Vá ros Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûz ol tó-pa -
rancs nok ság pá lyá za tot hir det pa rancs no ki be osz tás be töl -
té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3491

Son kád–Fü lesd Köz sé gi Ön kor mány za tok Kép vi se lõ-tes tü -
le te pá lyá za tot hir det a 2008. ja nu ár 1-jétõl ala ku ló kör -
jegy zõ ség kör jegy zõi mun ka kö ré nek be töl té sé re . . . . . . 3492

Ura–Csen ge rúj fa lu Köz ség Ön kor mány za tá nak Képviselõ-
 testülete pá lyá za tot hir det kör jegy zõi mun ka kör betölté -
sére. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3492

Költ ség ve té si szer vek ala pí tó ok ira ta . . . . . . . . . . . . . . . . . 3492
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Személyi rész

ÁLLÁSPÁLYÁZATOK

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

pályázatot hirdet
a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság

Titkárságán
titkársági ügyintézõ álláshely betöltésére

Feladatok: a Bizottság számviteli feladatainak ellátása,
a Bizottsághoz beérkezett beadványok nyilvántartása,
kapcsolattartás a Bizottság munkáját segítõ, kiszolgáló
szervezetekkel, a megbízási szerzõdéses munkák koordi-
nálása, bizottsági ülések jegyzõkönyvének és a határoza-
tok tárának vezetése, mindazon feladatok ellátása, amelye-
ket a bizottsági határozatok hatáskörébe utalnak.

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

(II. 3.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti 127. titkársági
és igazgatási feladatkörnél II. besorolási osztályban meg-
határozott középiskolai végzettség és OKJ szerinti vala-
mely középfokú (ügyintézõi szintû) pénzügyi-számviteli
szakképesítés,

– szakmai gyakorlat,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárás-

ban részt vevõk megismerhetik.

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

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

Az álláshely betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen
azonnal.

A közszolgálati jogviszony határozatlan idõre létesül.
Illetmény és az egyéb juttatások: a köztisztviselõk jog-

állásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint.

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

A beérkezett önéletrajzok alapján kiválasztott jelent-
kezõket a bírálóbizottság személyesen is meghallgatja,
amelynek várható idõpontja: 2008. január eleje.

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

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

A pályázattal kapcsolatosan további információt ad a
Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság Titkársága a
375-8129-es telefonszámon.

Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
aljegyzõi munkakör betöltésére

A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény (Ktv.) 8. § (1) bekezdése, valamint 10. §-a és a
többször módosított 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 36. §
(1) bekezdése alapján a Budafok-Tétény Budapest XXII.
kerület Önkormányzata Képviselõ-testülete pályázatot ír
ki a Polgármesteri Hivatal aljegyzõi munkakörének betöl-
tésére.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– igazgatásszervezõi, okleveles közigazgatási mene-

dzseri vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent, ha a pályázó:
– állam- és jogtudományi doktori képesítéssel,
– legalább öt év közigazgatási gyakorlattal,
– és legalább kétéves vezetõi gyakorlattal rendelkezik.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok má-

solatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– szakmai gyakorlat igazolását,
– a pályázó munkakör betöltésével kapcsolatos szak-

mai, vezetési elképzeléseit.

Az aljegyzõ a Ktv. 22/A. § (8) bekezdés g) pontja alap-
ján vagyonnyilatkozat-tételre köteles.
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A kinevezés határozatlan idõre szól, egyben a Ktv.
11/B. § (1) bekezdése alapján 3 hónapos próbaidõt tartal-
maz. A munkakört teljes munkaidõben kell ellátni.

Az illetmény megállapítása a Ktv. és a 18/2001.
(IX. 24.) Ör. számú helyi rendelet szerint történik.

A pályázatokat zárt borítékban Tevanné dr. Südi Anna-
mária jegyzõnek címezve (Budafok-Tétény Budapest
XXII. Kerületi Önkormányzat 1221 Budapest, Városház
tér 11.) kell benyújtani.

A pályázatok beérkezésének határideje: a Hivatalos Ér-
tesítõben való megjelenéstõl számított 15 napon belül.

A pályázatok elbírálásának határideje és módja:
Az aljegyzõ kinevezésérõl a jegyzõ javaslata alapján a

képviselõ-testület a 2008. januári testületi ülésen dönt.
A munkakör a képviselõ-testület döntését követõen

azonnal betölthetõ.
A pályázat eredményérõl – a döntést követõ 8 munkana-

pon belül – a pályázók írásban értesülnek.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ a Személyzeti és Munkaügyi iroda 229-2559-es, vala-
mint a 229-2611/120, 229-es telefonszámain.

Budapest III. Ker. Óbuda-Békásmegyer
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
két gyámügyi ügyintézõ munkakör betöltésére

Az állás betölthetõ: a köztisztviselõk jogállásáról szóló,
többször módosított 1992. évi XXII. tv. (a továbbiakban:
Ktv.) 10. §-a alapján.

Feladatkör meghatározása:
A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról

szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott felada-
tok ellátása (gyermek családi jogállásának rendezése, csa-
ládba fogadás, gyámság, kapcsolattartás, gondnokság,
örökbefogadás, otthonteremtési támogatás, kiskorú és
gondnokolt vagyonának kezelése, gyermektartásdíj meg-
elõlegezése).

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 1. számú melléklet

I/7. pontja szerinti kiemelt munkakörre meghatározottak
valamelyike: jogász szakképzettség, fõiskolai szintû ál-
lamigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség,
egyetemi vagy fõiskolai szintû pedagógus szakképzettség

és legalább 3 éves gyámügyi vagy gyermekvédelmi gya-
korlat, egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettség és szak-
irányú (szakosító) továbbképzésben szerzett szociális
szakigazgatási szervezõ szakképzettség,

– legalább öt év szakmai gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatásban vagy gyámhivatalban eltöltött jog-

viszony,
– számítógép felhasználói szintû ismerete.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget és az egyéb feltételeknek való

megfeleltetést tanúsító okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt.

A kinevezés határozatlan idõre szól, hat hónap próbaidõ
kikötésével. Az illetmény és egyéb juttatások megállapí-
tása a Ktv. és a 35/2001. (XI. 26.) ÖK rendelet alapján
történik.

A pályázatot a Hivatalos Értesítõben történõ közzététel-
tõl számított 15. napig lehet benyújtani a Munkaügyi iro-
dán (1033 Budapest, Fõ tér 3. I. emelet 26.). A borítékra
kérjük ráírni: „Gyámügyi ügyintézõi pályázat”.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ a munkaügyi vezetõtõl a 437-8605-ös telefonszámon.

A pályázat elbírálásáról a benyújtásra elõírt határidõt
követõ 30 napon belül dönt a munkáltatói jogkör gya-
korlója.

Az állás a pályázat elbírálását követõen betölthetõ.
A pályázat eredményérõl a pályázó írásban tájékoztatást

kap a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül.
A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jo-

gát fenntartja.

Fót Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal jegyzõje

pályázatot ír ki
közbeszerzési és pályázatíró referensi munkakörre

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet,
– egyetemi szintû jogász vagy közgazdász szakképzett-

ség, fõiskolai szintû igazgatásszervezõi vagy pénzügyi
szakképzettség, mûszaki felsõoktatásban szerzett szak-
képzettség; egyetemi vagy fõiskolai szintû, a közbeszer-
zési eljárásokkal összefüggõ egyéb végzettség,

– felhasználói szintû számítástechnikai ismeretek.
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Elõnyt jelent:
– önkormányzati közbeszerzési és pályázatírói gya-

korlat,
– tárgyalóképes angolnyelv-tudás.

A pályázathoz csatolandó iratok:
– személyi adatokat is tartalmazó részletes szakmai ön-

életrajz,
– szakmai gyakorlatok igazolása,
– az elõírt képzettséget, képesítést tanúsító okiratok hi-

telesített másolata,
– a munkakör ellátására vonatkozó szakmai elképzelés,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

Alkalmazási forma és feltétel:
– a kiválasztott munkatárs a hat hónapos próbaidõ sike-

res eltöltése után – határozatlan idejû köztisztviselõi jogvi-
szonyban kerül alkalmazásra,

– javadalmazás a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: a Magyar Köz-
löny Hivatalos Értesítõjében történõ megjelenést követõ
30. nap.

A pályázat benyújtásának helye: Fót Város Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatal Titkársági irodája (cím:
2151 Fót, Vörösmarty tér 1.).

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázatokról Fót
város jegyzõje a pályázati határidõ lejártát követõ 30 na-
pon belül dönt.

Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A pályázattal kapcsolatban további tájékoztatást nyújt

Szabó Tünde titkársági irodavezetõ (2151 Fót, Vörös-
marty tér 1.), a (27) 535-365, 375/109 mellékû telefon-
számon.

Sormás Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot ír ki
a Sormási Polgármesteri Hivatal

jegyzõi állásának betöltésére

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

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

tori képesítés,

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

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

Ktv. 7. § (7) bekezdés szerint.

Elõnyt jelent:
– további szakképesítés (anyakönyvi szakvizsga),
– legalább 2 éves vezetõi gyakorlat.

A pályázatnak tartalmazni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a képesítést tanúsító okiratok fénymásolatát (eredeti

okiratokat a pályázó a személyes meghívásakor köteles
bemutatni),

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

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

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

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

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

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

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

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

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

A pályázatot Póczai Zoltán, Sormás község polgármes-
teréhez kell benyújtani személyesen, vagy postai úton zárt
borítékban.

Cím: 8881 Sormás, Fõ út 1., tel.: (93) 375-243.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat jegyzõi mun-

kakörre”.
A képviselõ-testület jogosult a pályázatot érvénytelen-

nek nyilvánítani.
A pályázat elbírálását követõen 8 napon belül a pályáza-

tok egyidejû visszaküldésével minden pályázó írásbeli ér-
tesítést kap.
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Az ÁNTSZ Közép-dunántúli Regionális Intézete
pályázatot hirdet

az ÁNTSZ Komáromi, Kisbéri Kistérségi Intézet
tisztiorvosi állására

A pályázati felhívást kiíró adatai: ÁNTSZ Közép-dunán-
túli Regionális Intézete, 8200 Veszprém, József A. u. 36.

A pályázati felhívás kiírását kötelezõvé tevõ jogszabály
megjelölése: 1992. XXIII. tv. a köztisztviselõk jogállásáról.

A meghirdetett állás adatai:
A közigazgatási szerv neve: ÁNTSZ Közép-dunántúli

Regionális Intézete
Címe: 8200 Veszprém, József A. u. 36.
Feladatkör/munkakör megnevezése: kistérségi tiszti-

orvos.
Az ellátandó feladatok fõbb jellemzõi: ÁNTSZ Komá-

romi, Kisbéri Kistérségi Intézet tisztiorvosi feladatainak
ellátása.

Az állás kihirdetéstõl számított 30. nap után tölthetõ be.
Az állás betöltésének feltételei: a pályázónak meg kell

felelnie a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvényben (a továbbiakban: Ktv.) szereplõ általá-
nos alkalmazási feltételeknek (magyar állampolgárság,
cselekvõképesség, büntetlen elõélet, összeférhetetlenség
hiánya), és azokat igazolnia kell.

Az általános elõírásokon túlmenõ alkalmazási feltételek:
– iskolai végzettség szintje: orvosi egyetemi végzettség,
– szakképesítés(ek): lehetõleg közegészségügyi-jár-

ványügyi szakvizsga vagy népegészségügyi szakvizsga.

A munkáltatói jogkör gyakorlója által kikötött további
feltételek az állás betöltésekor létesített közszolgálati jog-
viszonnyal összefüggésben:

– elõnyt élveznek a közigazgatási szakvizsgával rendel-
kezõ jelentkezõk.

A közszolgálati jogviszony idõtartama (határozott idõ-
tartam esetén annak megjelölése): határozatlan idejû kine-
vezés, próbaidõ kikötésével.

Munkaidõ-beosztás: hétfõtõl csütörtökig: 8–16.30-ig,
pénteken: 8-tól 14 óráig.

Illetmény és egyéb juttatás(ok): a Ktv. elõírásai szerint.

A pályázat tartalmára vonatkozó elõírások:
A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
– pályázati kérelmet,
– önéletrajzot,
– erkölcsi bizonyítványt,
– az okleveleket, bizonyítványokat eredetiben.
A pályázat kiírója által meghatározott egyéb iratok: –

A pályázat benyújtásának módjára és határidejére vo-
natkozó elõírások:

A pályázatot személyesen vagy postai úton kell benyúj-
tani a következõ címre: ÁNTSZ Közép-dunántúli Regio-
nális Intézete, 8200 Veszprém, József A. u. 36.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2007. november 19.) számí-
tott 30. napig.

A pályázat elbírálásának módja: személyes meghallga-
tás után bizottsági döntés.

A pályázat elbírálásának határideje: bizottsági döntés
után 8 nappal.

A pályázattal kapcsolatosan további információt nyújt:
dr. Bujdosó László, Veszprém, József A. u. 36. Telefon:
(88) 424-866, fax: (88) 425-484, e-mail: titkarsag@veszp-
rem.antsz.hu

Az ÁNTSZ Közép-dunántúli Regionális Intézete
pályázatot hirdet

az ÁNTSZ Dorogi, Esztergomi Kistérségi Intézet
tisztiorvosi állására

A pályázati felhívást kiíró adatai: ÁNTSZ Közép-dunán-
túli Regionális Intézete, 8200 Veszprém, József A. u. 36.

A pályázati felhívás kiírását kötelezõvé tevõ jogszabály
megjelölése: 1992. XXIII. tv. a köztisztviselõk jogállásáról.

A meghirdetett állás adatai:
A közigazgatási szerv neve: ÁNTSZ Közép-dunántúli

Regionális Intézete.
Címe: 8200 Veszprém, József A. u. 36.
Feladatkör/munkakör megnevezése: kistérségi tiszti-

orvos.
Az ellátandó feladatok fõbb jellemzõi: ÁNTSZ Dorogi,

Esztergomi Kistérségi Intézet tisztiorvosi feladatainak el-
látása.

Az állás kihirdetéstõl számított 30. nap után tölthetõ be.

Az állás betöltésének feltételei: a pályázónak meg kell
felelnie a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvényben (a továbbiakban: Ktv.) szereplõ általá-
nos alkalmazási feltételeknek (magyar állampolgárság,
cselekvõképesség, büntetlen elõélet, összeférhetetlenség
hiánya), és azokat igazolnia kell.

Az általános elõírásokon túlmenõ alkalmazási feltételek:
– iskolai végzettség szintje: orvosi egyetemi végzettség,
– szakképesítés(ek): lehetõleg közegészségügyi-jár-

ványügyi szakvizsga vagy népegészségügyi szakvizsga.

A munkáltatói jogkör gyakorlója által kikötött további
feltételek az állás betöltésekor létesített közszolgálati jog-
viszonnyal összefüggésben:

– elõnyt élveznek a közigazgatási szakvizsgával rendel-
kezõ jelentkezõk.

A közszolgálati jogviszony idõtartama (határozott idõ-
tartam esetén annak megjelölése): határozatlan idejû kine-
vezés, próbaidõ kikötésével.
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Munkaidõ-beosztás: hétfõtõl csütörtökig: 8–16.30-ig,
pénteken: 8-tól 14 óráig.

Illetmény és egyéb juttatás(ok): a Ktv. elõírásai szerint.

A pályázat tartalmára vonatkozó elõírások:
A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
– pályázati kérelmet,
– önéletrajzot,
– erkölcsi bizonyítványt,
– az okleveleket, bizonyítványokat eredetiben.
A pályázat kiírója által meghatározott egyéb iratok: –

A pályázat benyújtásának módjára és határidejére vo-
natkozó elõírások:

A pályázatot személyesen vagy postai úton kell benyúj-
tani a következõ címre: ÁNTSZ Közép-dunántúli Regio-
nális Intézete 8200 Veszprém, József A. u. 36.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2007. november 19.) számí-
tott 30. napig.

A pályázat elbírálásának módjára és határidejére vonat-
kozó tájékoztatás:

A pályázat elbírálásának módja: személyes meghallga-
tás után bizottsági döntés.

A pályázat elbírálásának határideje: bizottsági döntés
után 8 nappal.

A pályázattal kapcsolatosan további információt nyújt:
dr. Bujdosó László regionális tiszti fõorvos, Veszprém,
József A. u. 36. Telefon: (88) 424-866, fax: (88) 425-484,
e-mail: titkarsag@veszprem.antsz.hu

Az ÁNTSZ Közép-dunántúli Regionális Intézete
pályázatot hirdet

az ÁNTSZ Dunaújvárosi, Adonyi, Ercsi,
Sárbogárdi Kistérségi Intézet

tisztiorvosi állására

A pályázati felhívást kiíró adatai: ÁNTSZ Közép-dunán-
túli Regionális Intézete, 8200 Veszprém, József A. u. 36.

A pályázati felhívás kiírását kötelezõvé tevõ jogszabály
megjelölése: 1992. XXIII. tv. a köztisztviselõk jogállásáról.

A meghirdetett állás adatai:
A közigazgatási szerv neve: ÁNTSZ Közép-dunántúli

Regionális Intézete
Címe: 8200 Veszprém, József A. u. 36.
Feladatkör/munkakör megnevezése: kistérségi tiszti-

orvos.
Az ellátandó feladatok fõbb jellemzõi: ÁNTSZ Dunaúj-

városi, Adonyi, Ercsi, Sárbogárdi Kistérségi Intézet tiszti-
orvosi feladatainak ellátása.

Az állás kihirdetéstõl számított 30. nap után tölthetõ be.
Az állás betöltésének feltételei: a pályázónak meg kell

felelnie a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvényben (a továbbiakban: Ktv.) szereplõ általá-
nos alkalmazási feltételeknek (magyar állampolgárság,
cselekvõképesség, büntetlen elõélet, összeférhetetlenség
hiánya), és azokat igazolnia kell.

Az általános elõírásokon túlmenõ alkalmazási feltételek:
– iskolai végzettség szintje: orvosi egyetemi végzettség,
– szakképesítés(ek): lehetõleg közegészségügyi-jár-

ványügyi szakvizsga vagy népegészségügyi szakvizsga.

A munkáltatói jogkör gyakorlója által kikötött további
feltételek az állás betöltésekor létesített közszolgálati jog-
viszonnyal összefüggésben:

– elõnyt élveznek a közigazgatási szakvizsgával ren-
delkezõ jelentkezõk.

A közszolgálati jogviszony idõtartama (határozott idõ-
tartam esetén annak megjelölése): határozatlan idejû kine-
vezés, próbaidõ kikötésével.

Munkaidõ-beosztás: hétfõtõl csütörtökig: 8–16.30-ig,
pénteken: 8-tól 14 óráig.

Illetmény és egyéb juttatás(ok): a Ktv. elõírásai szerint.

A pályázat tartalmára vonatkozó elõírások:
A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
– pályázati kérelmet,
– önéletrajzot,
– erkölcsi bizonyítványt,
– az okleveleket, bizonyítványokat eredetiben.
A pályázat kiírója által meghatározott egyéb iratok: –

A pályázat benyújtásának módjára és határidejére vo-
natkozó elõírások: a pályázatot személyesen vagy postai
úton kell benyújtani a következõ címre: ÁNTSZ Kö-
zép-dunántúli Regionális Intézete 8200 Veszprém, József
A. u. 36.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2007. november 19.) számí-
tott 30. napig.

A pályázat elbírálásának módjára és határidejére vonat-
kozó tájékoztatás:

A pályázat elbírálásának módja: személyes meghallga-
tás után bizottsági döntés.

A pályázat elbírálásának határideje: bizottsági döntés
után 8 nappal.

A pályázattal kapcsolatosan további információt nyújt:
dr. Bujdosó László regionális tiszti fõorvos, Veszprém,
József A. u. 36. Telefon: (88) 424-866, fax: (88) 425-484,
e-mail: titkarsag@veszprem.antsz.hu
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Az ÁNTSZ Közép-dunántúli Regionális Intézete
pályázatot hirdet

az ÁNTSZ Tatabányai, Tatai,
Oroszlányi Kistérségi Intézet

tisztiorvosi állására

A pályázati felhívást kiíró adatai: ÁNTSZ Közép-dunán-
túli Regionális Intézete, 8200 Veszprém, József A. u. 36.

A pályázati felhívás kiírását kötelezõvé tevõ jogszabály
megjelölése: 1992. XXIII. tv. a köztisztviselõk jogállásáról.

A meghirdetett állás adatai:
A közigazgatási szerv neve: ÁNTSZ Közép-dunántúli

Regionális Intézete
Címe: 8200 Veszprém, József A. u. 36.
Feladatkör/munkakör megnevezése: kistérségi tiszti-

orvos
Az ellátandó feladatok fõbb jellemzõi: ÁNTSZ Tatabá-

nyai, Tatai, Oroszlányi Kistérségi Intézet tisztiorvosi fel-
adatainak ellátása.

Az állás kihirdetéstõl számított 30. nap után tölthetõ be.

Az állás betöltésének feltételei: a pályázónak meg kell
felelnie a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvényben (a továbbiakban: Ktv.) szereplõ általá-
nos alkalmazási feltételeknek (magyar állampolgárság,
cselekvõképesség, büntetlen elõélet, összeférhetetlenség
hiánya), és azokat igazolnia kell.

Az általános elõírásokon túlmenõ alkalmazási feltételek:
– iskolai végzettség szintje: orvosi egyetemi végzettség,
– szakképesítés(ek): lehetõleg közegészségügyi-jár-

ványügyi szakvizsga vagy népegészségügyi szakvizsga.

A munkáltatói jogkör gyakorlója által kikötött további
feltételek az állás betöltésekor létesített közszolgálati jog-
viszonnyal összefüggésben:

– elõnyt élveznek a közigazgatási szakvizsgával rendel-
kezõ jelentkezõk.

A közszolgálati jogviszony idõtartama (határozott idõ-
tartam esetén annak megjelölése): határozatlan idejû kine-
vezés, próbaidõ kikötésével.

Munkaidõ-beosztás: hétfõtõl csütörtökig: 8–16.30-ig,
pénteken: 8-tól 14 óráig.

Illetmény és egyéb juttatás(ok): a Ktv. elõírásai szerint.

A pályázat tartalmára vonatkozó elõírások:
A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
– pályázati kérelmet,
– önéletrajzot,
– erkölcsi bizonyítványt,
– az okleveleket, bizonyítványokat eredetiben.

A pályázat kiírója által meghatározott egyéb iratok: –

A pályázat benyújtásának módjára és határidejére vo-
natkozó elõírások: a pályázatot személyesen vagy postai
úton kell benyújtani a következõ címre: ÁNTSZ Kö-
zép-dunántúli Regionális Intézete 8200 Veszprém, József
A. u. 36.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2007. november 19.) számí-
tott 30. napig.

A pályázat elbírálásának módjára és határidejére vonat-
kozó tájékoztatás:

A pályázat elbírálásának módja: személyes meghallga-
tás után bizottsági döntés.

A pályázat elbírálásának határideje: bizottsági döntés
után 8 nappal.

A pályázattal kapcsolatosan további információt nyújt:
dr. Bujdosó László regionális tiszti fõorvos, Veszprém,
József A. u. 36. Telefon: (88) 424-866, fax: (88) 425-484,
e-mail: titkarsag@veszprem.antsz.hu

Az ÁNTSZ Közép-dunántúli Regionális Intézete
pályázatot hirdet

az ÁNTSZ Móri, Bicskei Kistérségi Intézet
tiszti fõorvosi állására

A pályázati felhívást kiíró adatai: ÁNTSZ Közép-dunán-
túli Regionális Intézete, 8200 Veszprém, József A. u. 36.

A pályázati felhívás kiírását kötelezõvé tevõ jogszabály
megjelölése: 1992. XXIII. tv. a köztisztviselõk jogállásáról.

A meghirdetett állás adatai:
A közigazgatási szerv neve: ÁNTSZ Közép-dunántúli

Regionális Intézete
Címe: 8200 Veszprém, József A. u. 36.
Feladatkör/munkakör megnevezése: ÁNTSZ Móri,

Bicskei Kistérségi Intézet tiszti fõorvosa.

Az ellátandó feladatok fõbb jellemzõi: a kistérségi in-
tézet és vonzáskörzetének közegészségügyi-járványügyi,
valamint igazgatási irányítása.

Az állás betöltésének feltételei: a pályázónak meg kell
felelnie a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvényben (a továbbiakban: Ktv.) szereplõ általá-
nos alkalmazási feltételeknek (magyar állampolgárság,
cselekvõképesség, büntetlen elõélet, összeférhetetlenség
hiánya), és azokat igazolnia kell.

Az általános elõírásokon túlmenõ alkalmazási feltételek:
– iskolai végzettség szintje: orvosi egyetemi végzettség,
– szakképesítés(ek): közegészségügyi vagy népegész-

ségügyi szakvizsga.
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A munkáltatói jogkör gyakorlója által kikötött további
feltételek az állás betöltésekor létesített közszolgálati jog-
viszonnyal összefüggésben:

– elõnyt élveznek a közigazgatási szakvizsgával rendel-
kezõ jelentkezõk.

Próbaidõ kikötése és idõtartama: 3 hónap.
A közszolgálati jogviszony idõtartama (határozott idõ-

tartam esetén annak megjelölése): határozatlan idejû kine-
vezés.

Munkaidõ-beosztás: hétfõtõl csütörtökig: 8–16.30-ig,
pénteken: 8-tól 14 óráig.

Illetmény és egyéb juttatás(ok): a Ktv. elõírásai szerint.

A pályázat tartalmára vonatkozó elõírások:
A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
– pályázati kérelmet,
– önéletrajzot,
– erkölcsi bizonyítványt,
– az okleveleket, bizonyítványokat eredetiben.
A pályázat kiírója által meghatározott egyéb iratok: –

A pályázat benyújtásának módjára és határidejére vo-
natkozó elõírások: a pályázatot személyesen vagy postai
úton kell benyújtani a következõ címre: ÁNTSZ Kö-
zép-dunántúli Regionális Intézete, 8200 Veszprém, József
A. u. 36.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2007. november 19.) számí-
tott 30. napig.

A pályázat elbírálásának módjára és határidejére vonat-
kozó tájékoztatás:

A pályázat elbírálásának módja: személyes meghallga-
tás után bizottsági döntés.

A pályázat elbírálásának határideje: bizottsági döntés
után 8 nappal.

A pályázattal kapcsolatosan további információt nyújt:
dr. Bujdosó László regionális tiszti fõorvos, Veszprém,
József A. u. 36. Telefon: (88) 424-866/146, fax: (88)
425-484, e-mail: titkarsag@veszprem.antsz.hu

Budaörs Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
jegyzõi állás betöltésére

A pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser
szakképesítés,

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

– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– legalább 10 éves közigazgatási gyakorlat,
– legalább 5 éves 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 jog-

viszony létesítésekor 3 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 való megjelenéstõl (2007. november 19.) számí-
tott 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”.

Az Érdi Kistérségi Többcélú Társulás
pályázatot hirdet

az Érdi Kistérségi Iroda
irodavezetõi álláshelyének betöltésére

A térségi iroda – mint munkaszervezet feladata – külö-
nösen:

– a társulási tanács üléseinek, döntéseinek elõkészítése,
– a kistérségben összegyûjti és további elõkészítésre

alkalmassá teszi a gazdasági és társadalmi szervezeteknek
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a fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos el-
képzeléseit,

– folyamatos kapcsolatot tart a megyei területfejlesz-
tési tanács munkaszervezetével, a regionális fejlesztési
ügynökséggel, a kistérségi megbízottakkal, a kistérségben
mûködõ közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel a
fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források fel-
tárása érdekében,

– a kistérségben lévõ egyes önkormányzatoktól, önkor-
mányzati társulásoktól és vállalkozásoktól a pályázatok
kidolgozásához, a fejlesztések lebonyolításához megbí-
zást vállalhat,

– a területfejlesztésrõl és területrendezésrõl szóló
1996. évi XXI. törvény 10/F. § (1) bekezdésében meghatá-
rozott feladatok ellátása,

– a 258/2004. (IX. 16.) Korm. rendelet szerinti nyilván-
tartási és adatszolgáltatási feladatok ellátása.

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

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– pályázatkészítésben, területfejlesztésben szerzett jár-

tasság,
– idegen nyelv ismerete, legalább középfokú nyelv-

vizsga,
– közbeszerzési gyakorlat,
– vezetõi gyakorlat,
– kistérségi területen szerzett tapasztalat.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek

közjegyzõ által hitelesített másolatát,
– a munkaszervezet vezetésével, feladatellátásával

kapcsolatos elképzeléseket.

A megbízás idõtartama: határozatlan idõre szóló meg-
bízás.

Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény alapján, vezetõi pótlék a mindenkori
pótlékalap 250%-a.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést (2007. november 19.) követõ
30 napon belül.

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

Az állás betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen
azonnal.

A pályázat benyújtásának címe: Érdi Kistérségi Több-
célú Társulás (2030 Érd, Alsó u. 1.).

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt:
Szolnoki Gábor, a társulás soros elnöke [2461 Tárnok,
Dózsa György u. 150., telefon: (23) 387-019], valamint
T. Mészáros András polgármester [2030 Érd, Alsó u. 1.,
tel.: (23) 365-132].

Pályázati felhívás
az Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási

Hivatal Nógrád megyei kirendeltségvezetõi,
hivatalvezetõ-helyettesi állás betöltésére

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter megbí-
zásából az Észak-magyarországi Regionális Közigazgatá-
si Hivatal hivatalvezetõje a Nógrád megyei kirendeltség-
vezetõ hivatalvezetõ-helyettesi beosztás betöltésére pályá-
zatot ír ki az alábbi feltételekkel:

A kirendeltségvezetõ hivatalvezetõ-helyettes feladatait
a vonatkozó jogszabályok – elsõsorban a közigazgatási
hivatalokról szóló 297/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
4. §-a –, továbbá az Észak-magyarországi Regionális Köz-
igazgatási Hivatal alapító okirata, valamint a Szervezeti
és mûködési szabályzata és annak mellékletei határozzák
meg.

A kirendeltségvezetõ hivatalvezetõ-helyettesi beosztás
betöltésének feltételei:

– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– tudományegyetem állam- és jogtudományi karán

szerzett jogász végzettség, valamint jogi vagy közigazga-
tási szakvizsga megléte,

– vezetõi megbízással egyidejûleg határozatlan idõre
szóló közszolgálati jogviszony létesítése,

– a fontos és bizalmas munkakörökre elõírt, az állami
élet és a nemzetgazdaság jogszerû mûködéséhez szüksé-
ges biztonsági feltételeknek megfelelés,

– a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv.
(a továbbiakban Ktv.) 22/A. §-a szerinti vagyonnyilatkozat
megléte,

– a pályázó személyes adatait (név, születési hely, idõ,
lakcíme), az életútját (eddigi munkahelyek és munkakörök
felsorolásával), továbbá a szakmai gyakorlatát tartalmazó
önéletrajz leadása,

– a pályázó mellékelje szakmai programját, amely tar-
talmazza a pályázónak az Észak-magyarországi Regioná-
lis Közigazgatási Hivatal Nógrád Megyei Kirendeltsége
egységes hivatali szerkezetben történõ hatékony mûködé-
sére, a Kormány államreformprogramja keretében megva-
lósuló tevékenység végzésére és a döntések végrehajtására
vonatkozó elképzeléseit. Az írásos koncepció foglalkoz-
zon azzal, hogy a pályázó Nógrád megyében mûködõ és
újonnan létrejövõ kistérségek, önkormányzatok ellátás-
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szolgáltatást szervezõ munkáját és fejlesztési tevékenysé-
gét milyen módon kívánja segíteni,

– továbbá tartalmazza a pályázó arra vonatkozó elkép-
zeléseit is, hogy az egységes joggyakorlat kialakítása a tör-
vényességi és hatósági munkában hogyan valósítható meg
a régió területén.

Az álláshely betöltésénél elõnyt jelent:
– a közigazgatásban, ezen belül különösen a megyei,

fõvárosi közigazgatási hivatalnál, területi államigazgatás-
ban vagy helyi önkormányzati igazgatásban szerzett leg-
alább ötéves vezetõi vagy tízéves közigazgatási gyakorlat.

Az álláshellyel járó illetmény és egyéb járandóságok:
– a kirendeltségvezetõ hivatalvezetõ-helyettes minisz-

tériumi fõosztályvezetõ-helyettes besorolású köztisztvise-
lõ, akinek a közszolgálati jogviszonya és vezetõi megbízá-
sa határozatlan idõre szól,

– illetményét és juttatásait a Ktv. 42–49. §-ai, valamint
az Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal
Közszolgálati szabályzata határozza meg.

A pályázat beadási határideje: a pályázatot a Belügyi
Közlönyben történõ megjelenést (2007. november 19.) kö-
vetõ naptól számított 30 napon belül lehet benyújtani sze-
mélyesen vagy postai úton. Azok a pályázatok, minõsül-
nek határidõn belül benyújtottnak, amelyeket legkésõbb a
megjelenést követõ naptól számított 30. napon 16 óráig
személyesen benyújtottak, vagy 24 óráig postára adtak.
Amennyiben a 30. nap munkaszüneti vagy pihenõnapra
esik, úgy az azt követõ munkanapon 16 óráig személyesen
benyújtott, illetve 24 óráig postára adott pályázatok tekint-
hetõk határidõn belül benyújtottnak.

A pályázat elbírálásának módja és határideje:
A pályázat benyújtására elõírt határidõt követõ 30 na-

pon belül.
A pályázatok értékelését bizottság végzi.
A pályázatok értékelését követõen a kirendeltség-veze-

tõt a hivatalvezetõ javaslatára az önkormányzatokért fele-
lõs miniszter bízza meg.

Az álláshely betöltésének várható idõpontja: az elbírá-
lást követõen azonnal.

A pályázatot az Észak-magyarországi Regionális Köz-
igazgatási Hivatal vezetõjéhez kell benyújtani: dr. Balás
István, Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási
Hivatal, 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.

A pályázattal kapcsolatos további információk: a pályá-
zó az írásos pályázati anyag elkészítéséhez tájékozódhat a
hivatal honlapján (www.heveskozig.helyinfo.hu).

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: Gnotekné
Szecskó Ágnesnél, a Koordinációs és Szervezési fõosz-
tály szakmai tanácsadójánál, tel.: (36) 323-392, e-mail:
agnes.gnotekne@heves.b-m.hu

Gyõrzámoly–Gyõrújfalu
önkormányzatok képviselõ-testületei

pályázatot hirdetnek
körjegyzõi állásra

A meghirdetett állás az Ötv. 36. § (1) bekezdése alapján
tölthetõ be.

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

tási fõiskola igazgatásszervezõ szak,
– legalább 2 éves közigazgatási szakmai gyakorlat.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget igazoló okirat másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Bérezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény
szerint.

Szolgálati lakás megoldható.

A pályázat benyújtásának határideje:

2007. december 1.,

valamint a Belügyi Közlönyben való megjelenés alapján.

A pályázatot Gyõrzámoly község polgármesteréhez kell
benyújtani: 9172 Gyõrzámoly, Rákóczi u. 45. Tel./fax:
(96) 352-122, (96) 585-018.

Pályázati felhívás
a Hajdú-Bihar Megyei Mezõgazdasági

Szakigazgatási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági

és Állategészségügyi Igazgatóság
igazgatói munkakörének ellátására

A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja
pályázatot hirdet a felügyelete alá tartozó Hajdú-Bihar
Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élel-
miszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság
(4002 Debrecen, Diószegi út 30.) igazgatói munkakörének
ellátására.

Az igazgató fõbb feladatai: az igazgatóság jogszabá-
lyoknak, állami irányítás egyéb jogi eszközeinek és a szak-
mai követelményeknek megfelelõ irányítása, vezetése.
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A hatósági állatorvos és a jogosult állatorvos mûködési te-
rületének és feladatainak meghatározása.

Az igazgató besorolása és illetménye a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben (a továb-
biakban: Ktv.) foglaltaknak megfelelõen kerül megállapí-
tásra.

Az igazgatói megbízás határozatlan idejû, amely a pá-
lyázati eljárás sikeres lezárulta után azonnal betölthetõ.

Pályázhatnak azok a magyar állampolgárságú, büntet-
len elõéletû szakemberek, akik rendelkeznek

– szakirányú (állatorvos-tudományi) egyetemi végzett-
séggel,

– legalább 5 éves szakmai gyakorlattal,
– angol/német/francia nyelv tárgyalási szintû ismere-

tével,
– felhasználói szintû számítógépes ismerettel, és
– vállalják a vezetõi alkalmassági vizsgálatot,
– feltéve, hogy nem folytattak az elmúlt 5 évben ma-

gán-állatorvosi gyakorlatot.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a részletes életutat bemutató szakmai önéletrajzot,

(amely tartalmazza az addigi munkahelyek, munkakörök
feltüntetését),

– az egyetemi végzettséget, illetve idegennyelv-tudást
igazoló okiratok másolatát,

– a megpályázott intézmény vezetésére vonatkozó el-
képzeléseit,

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– orvosi igazolást, amellyel a pályázó a vezetõi munka-

kör ellátására alkalmas egészségügyi állapotát igazolja,
– nyilatkozatot arról hogy a pályázati anyagot az annak

elbírálásában részt vevõk megismerhetik.

A munkakör fontosnak és bizalmasnak minõsül, amely-
nek betöltéséhez szükséges a nemzetbiztonsági ellenõrzés
lefolytatása és a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség tel-
jesítése.

A pályázat benyújtásának határideje: a Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal Központjának honlapján való
megjelenéstõl számított 30. nap.

A határidõre benyújtott pályázatok a beadási határidõtõl
számított 30 napon belül elbírálásra kerülnek.

A pályázatokat az elõírt mellékletekkel együtt – zárt bo-
rítékban – a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Köz-
pontjába (1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.) kell be-
nyújtani. A borítékra kérjük ráírni: „Vezetõi pályázat
Hajdú-Bihar megye”.

A pályázatokat a jogszabályban meghatározott módon
kezeljük. A pályázatokat értékelõ szakmai bizottság, a pá-

lyázókat személyesen is meghallgatja. A pályázat eredmé-
nyérõl az elbírálást követõ 8 munkanapon belül a pályázók
írásban kapnak értesítést.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad: Tóthné
dr. Nyíri Katalin fõosztályvezetõ, MgSzH Központja Hu-
mánpolitikai fõosztály, telefon: 336-2620.

Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
fõépítész álláshely betöltésére

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

Elõnyt élvez:
– aki közigazgatási gyakorlattal rendelkezik.

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

ványt,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
– hozzájáruló nyilatkozatot a pályázat elbírálásában

részt vevõknek a pályázatba történõ betekintési joghoz.

Az ellátandó munkakör: Hódmezõvásárhely Megyei
Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal fõépíté-
szi feladatainak ellátása.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény és a hatályos önkormányzati rendeletben
elõírtak alapján.

Az álláshely betölthetõ: a pályázatok elbírálását köve-
tõen azonnal.

A pályázat benyújtási határideje: a pályázati kiírás
Belügyi Közlönyben való megjelenését (2007. novem-
ber 19.) követõ 30 napon belül.

A pályázatok elbírálási határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 30 napon belül.

A pályázat benyújtásának helye: Hódmezõvásárhely
Megyei Jogú Város jegyzõjének, 6800 Hódmezõvásár-
hely, Kossuth tér 1.
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Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata
pályázatot hirdet

az önkormányzat 2007. évtõl való költségvetési
beszámolójának könyvvizsgálói ellenõrzésére

E feladatra eredményesen azok a könyvvizsgálók pá-
lyázhatnak, akik megfelelnek a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 92/B. §-ában foglalt feltéte-
leknek.

A könyvvizsgáló feladatai: a 249/2000. (XII. 24.) kor-
mányrendelet 46. §-ában foglaltaknak megfelelõen az ön-
kormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátása.

A pályázat kötelezõ tartalma:
– a könyvvizsgálói feladatok ellátásának programter-

vezete,
– a könyvvizsgáló módszer ismertetése.

A pályázat kötelezõ mellékletei:
– a pályázó könyvvizsgáló szakmai önéletrajza,
– a könyvvizsgálói bejegyzést igazoló dokumentumok

hiteles másolata,
– nyilatkozat arról, hogy az 1990. évi LXV. törvény

92/B. § (2) bekezdésében elõírt kizáró ok nem áll fenn,
– megbízási szerzõdés tervezete árajánlattal együtt,
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat postai úton, zárt borítékban nyújtható be az
alábbi címre: „Könyvvizsgálói pályázat”, Kunmadaras
Nagyközség Önkormányzata, 5321 Kunmadaras, Kossuth
tér 1.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati kiírás
Belügyi Közlönyben történõ megjelenésétõl (2007. novem-
ber 19.) számított 30. nap.

Az elbírálás várható ideje: a pályázat benyújtási határ-
idejét követõ soros képviselõ-testületi ülés idõpontja.

A könyvvizsgáló foglalkoztatása – képviselõ-testületi
döntést követõen – megbízási szerzõdéssel történik.

Díjazás megegyezés alapján.

Mátészalka város jegyzõje
pályázatot hirdet

Mátészalka Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

mûszaki ügyintézõi munkakörének betöltésére

Besorolás és bérezés a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint a köztisztviselõk
és ügykezelõk közszolgálati jogviszonyának egyes kér-
déseirõl szóló 2/2007. (II. 6.) Ök. rendeletben foglaltak
alapján.

A köztisztviselõk egyéb juttatásairól a polgármesteri hi-
vatal hatályos Közszolgálati szabályzata rendelkezik.

A mûszaki ügyintézõ feladata: a vonatkozó jogszabá-
lyokban, illetve a belsõ szabályzatokban szereplõ, telepü-
lésfejlesztési és -rendezési, illetve településüzemeltetési
feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– a pályázó a köztisztviselõk képesítési elõírásairól

szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének
I/19. „Településfejlesztési és -rendezési, valamint telepü-
lésüzemeltetési feladatok” I. besorolási osztályban megha-
tározott képesítési elõírások valamelyikével rendelkezik:
egyetemi szintû jogász vagy szociológus szakképzettség,
egyetemi vagy fõiskolai szintû mûszaki vagy közgazdasá-
gi, agrár (ezen belül környezetvédelmi mérnök vagy táj- és
kertépítész) felsõoktatásban szerzett szakképzettség, szak-
irányú továbbképzésben szerzett környezetvédelmi szak-
mérnök szakképzettség, fõiskolai szintû igazgatásszerve-
zõi szakképzettség, illetve településfejlesztési és -rende-
zési szakképesítés.

A pályázathoz mellékelni kell:
– képesítést tanúsító okiratot (okiratokat), vagy annak

másolatát,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt,
– szakmai tevékenységet is bemutató részletes önélet-

rajzot.

A pályázatnál elõnyt jelent az építési mûszaki ellenõri
gyakorlat.

A pályázatokat a Belügyi Közlönyben történõ közzététe-
létõl (2007. november 19.) számított 30 napon belül lehet
benyújtani dr. Takács Csaba Mátészalka Város Polgármes-
teri Hivatal jegyzõjéhez (4700 Mátészalka, Hõsök tere 9.).

A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõ
10 napon belül – a polgármester egyetértésével – a jegyzõ
dönt.

Az álláshely a pályázat sikeres elbírálása után, azonnal
betölthetõ. A sikeresen pályázó kinevezése határozatlan
idõre történik, 3 hónapos próbaidõ kikötésével. A próba-
idõ alatt a közszolgálati jogviszonyt bármelyik fél indoko-
lás nélkül azonnali hatállyal megszüntetheti.

Az álláshely betöltésének feltétele az 1992. évi
XXIII. tv. 22/A. §-ában foglalt vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség teljesítése.

Mátészalka város jegyzõje fenntartja a jogot a pályázati
eljárás eredménytelenné nyilvánítására.

Felvilágosítást dr. Takács Csaba, Mátészalka város
jegyzõje ad, Mátészalka, Hõsök tere 9. I. em. Telefon: (44)
501-363.
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Mezõberény Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

(5650 Mezõberény, Kossuth tér 1.)
pályázatot hirdet

nyugdíjazás miatt megüresedõ
jegyzõi munkakör betöltésére

Az állás a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. tv. 36. § (1) bekezdése, valamint a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 8. § (1) bekezdése
alapján kerül meghirdetésre.

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

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi, vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés,
– legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási, vagy jogi szakvizsga megléte,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– összeférhetetlenség hiánya.

Ezek tényét igazolni kell. A nyertes pályázónak vállal-
nia kell a kinevezést követõ egy éven belül a Mezõberény-
ben történõ letelepedést.

Elõnyt jelent:
– jegyzõi, aljegyzõi gyakorlat, vagy polgármesteri hi-

vatalnál eltöltött legalább 5 éves gyakorlat,
– német vagy angol nyelv legalább társalgási szintû is-

merete,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a jegyzõi munkakör betöltésére irányuló szakmai

programot.

Illetmény és egyéb juttatás: a Ktv. szerint. Az önkor-
mányzat a kinevezett jegyzõ részére szükség esetén önkor-
mányzati bérlakást biztosít.

A képviselõ-testület fenntartja azt a jogot, hogy a pályá-
zatot eredménytelennek minõsíti.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenést (2007. november 19.) követõ
30. nap.

A pályázatot Cservenák Pál Miklós polgármesternek cí-
mezve, 5650 Mezõberény, Kossuth tér 1. szám alá kell be-
nyújtani.

A pályázat elbírálásának ideje: a pályázat benyújtását
követõ rendes képviselõ-testületi ülés.

Az állás betöltésének kezdete: a kinevezést követõen
azonnal.

A pályázók további információt kérhetnek Cservenák
Pál Miklós polgármestertõl a (66) 515-515-ös telefonszá-
mon hivatali idõ alatt.

Miszla Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete,

Belecska Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

és Kalaznó Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdetnek
a Miszla–Belecska–Kalaznó Községek Körjegyzõsége

körjegyzõi állásának betöltésére

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

tori végzettség,
– legalább két év közigazgatási gyakorlat,
– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget tanúsító diploma hiteles máso-

latát.

Bérezés: Ktv. szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-

lönyben történõ megjelenéstõl (2007. november 19.) szá-
mított 30. nap.

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

Az állás betölthetõ: 2008. január 1. napjától.
A pályázatot Miszla község polgármesteréhez (7065

Miszla, Fõ u. 63.) kell benyújtani.

Nagykálló Város Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

polgármesteri hivatala
aljegyzõi álláshelyének betöltésére

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

tori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser-
szakképesítés, és

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Orszá-
gos Közigazgatási Vizsgabizottság (a továbbiakban:
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OKV) elnöksége által teljeskörûen közigazgatási jellegû-
nek minõsített tudományos fokozat alapján adott mente-
sítés, és

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

A képviselõ-testület a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) 8. § (4) bekezdése szerint
fenntartja magának a jogot, hogy közigazgatási szakvizs-
gával nem rendelkezõ pályázót is kinevezhet, feltéve,
hogy a pályázó a kinevezéstõl számított egy éven belül a
jogi vagy közigazgatási szakvizsgát, vagy a szakvizsga
alól az OKV elnöksége által a teljeskörûen közigazgatási
jellegûnek minõsített tudományos fokozat alapján adott
mentesítést megszerzi. A határidõ eredménytelen eltelte
esetén az aljegyzõ közszolgálati jogviszonya a törvény
erejénél fogva szûnik meg.

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

Az aljegyzõ feladatkörébe tartozik – a jegyzõ munkájá-
nak segítése, helyettesítése mellett – a Hatósági Iroda, va-
lamint a Törzskar irodavezetõi feladatainak ellátása is.

Az állás a pályázat elbírálását követõen azonnal betölt-
hetõ.

A pályázathoz csatolandó:
– személyes adatokat, életutat, szakmai gyakorlatot be-

mutató önéletrajz,
– oklevelek, bizonylatok, szakképzettséget igazoló ok-

iratok közjegyzõ által hitelesített másolata,
– betöltendõ munkakörrel kapcsolatos elképzelések is-

mertetése,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásának nyil-

vános ülés keretében történõ tárgyalásához, a pályázó hoz-
zájárul,

– teljes bizonyító erejû magánokiratba foglalt nyilatko-
zat arról, hogy a pályázó az általános alkalmazási feltéte-
leknek megfelel.

Illetmény és egyéb juttatás a Ktv. szabályai szerint tör-
ténik.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl (2007. november 19.) szá-
mított 30. nap.

A pályázat benyújtásának helye és módja: a pályázatot
zárt borítékban kell benyújtani Juhász Zoltán polgármester
részére [4320 Nagykálló, Somogyi B. u. 5–7., telefon: (42)
263-101]. A borítékra rá kell írni: aljegyzõi pályázat.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítás
dr. Török László jegyzõtõl kapható, tel.: (42) 263-101.

A pályázat elbírálásának módja és határideje: a képvi-
selõ-testület az Ügyrendi és Jogi Bizottság elõzetes értéke-
lését követõen legkésõbb a soron következõ testületi ülé-
sén dönt.

A pályázat elbírálásáról szóló értesítés írásban történik
az elbírálást követõ 8 napon belül.

Nagykõrös Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
aljegyzõi állás betöltésére

Az állás a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. tv. 36. §-ában, valamint a köztisztviselõk jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXIII. tv. 8. §-ában foglaltak alapján
tölthetõ be.

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés,
– 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 közigazgatási szakmai gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– eredeti, három hónapnál nem régebbi hatósági erköl-

csi bizonyítványt,
– képesítést igazoló okirat(ok) másolatát (az iskolai

végzettséget tanúsító okiratokat a személyes meghallgatá-
son kell bemutatni),

– a munkakör ellátására vonatkozó szakmai jellegû el-
képzeléseket,

– nyilatkozatot a pályázat nyilvános, illetve zárt ülésen
történõ tárgyalásáról.

Ellátandó feladat:
– jegyzõ helyettesítése és a jegyzõ által meghatározott

feladatok.

A kinevezés a Ktv. rendelkezéseinek figyelembevételé-
vel határozatlan idõre szól. Az állás az elbírálást követõ hó
1. napjától betölthetõ.

Illetmény és egyéb juttatás: a köztisztviselõk jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXIII. tv. rendelkezései és a Közszol-
gálati szabályzat alapján biztosított.
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A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl (2007. november 19.) szá-
mított 30. nap.

Az aljegyzõ kinevezésérõl – a jegyzõ javaslatára – a
képviselõ-testület a pályázat benyújtására elõírt határ-
idõt követõ elsõ rendes ülésen dönt, legkésõbb 2008. ja-
nuár 31-ig.

A pályázatot zárt borítékban – „Aljegyzõi pályázat” fel-
irattal ellátva – dr. Nyíkos Sára jegyzõnek címezve, 2750
Nagykõrös, Szabadság tér 5. – kell benyújtani.

Érdeklõdni az (53) 550-305-ös telefonszámon vagy sze-
mélyesen a jegyzõnél lehet.

Pap–Jéke községek képviselõ-testületei
pályázatot hirdetnek

Pap–Jéke Községek Körjegyzõsége
aljegyzõi állásának betöltésére

A képviselõ-testület a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva pályázatot hirdet aljegyzõi állás betöl-
tésére.

Képesítési feltételek:
– állam- és jogtudományi egyetemen szerzett doktori

vagy államigazgatási fõiskolán szerzett igazgatásszerve-
zõi képesítés,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– két év közigazgatási gyakorlat,
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság.

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

másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– jegyzõi munkakör ellátásával kapcsolatos elképzelé-

seket tartalmazó szakmai programot.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2007. november 19.) számí-
tott 45. nap.

A pályázat elbírálásáról a képviselõ-testület a benyúj-
tási határidõt követõ elsõ testületi ülésen dönt.

Az aljegyzõi állás 2008. január 5. napjától tölthetõ be.

Bérezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény szerint.

A pályázatot személyesen vagy postai úton Pap község
polgármesteréhez címezve (4631 Pap, Kossuth u. 102.)
kell benyújtani, a borítékra kérjük ráírni. „Aljegyzõi pá-
lyázat”.

Pap–Jéke községek képviselõ-testületei
pályázatot hirdetnek

Pap–Jéke Községek Körjegyzõsége
körjegyzõi állásának betöltésére

A képviselõ-testület a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva, pályázatot hirdet körjegyzõi állás be-
töltésére.

Képesítési feltételek:
– állam- és jogtudományi egyetemen szerzett doktori

vagy államigazgatási fõiskolán szerzett igazgatásszerve-
zõi képesítés,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– két év közigazgatási gyakorlat,
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság.

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

másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– jegyzõi munkakör ellátásával kapcsolatos elképzelé-

seket tartalmazó szakmai programot.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2007. november 19.) számí-
tott 15. nap.

A pályázat elbírálásáról a képviselõ-testület a benyúj-
tási határidõt követõ elsõ testületi ülésen dönt.

A körjegyzõi állás 2008. január 1. napjától tölthetõ be.

Bérezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény szerint.

A pályázatot személyesen vagy postai úton Pap község
polgármesteréhez címezve (4631 Pap, Kossuth u. 102.)
kell benyújtani, a borítékra kérjük ráírni. „Körjegyzõi pá-
lyázat”.
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Pécel Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot ír ki

aljegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább két év közigazgatási gyakorlat,
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság.

A pályázathoz csatolandó:
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– az iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata,
– szakmai önéletrajz,
– a munkakör ellátására vonatkozó elképzelés.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a többéves vezetõi
(elsõsorban jegyzõi) gyakorlat.

Illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, illetve a helyi köz-
szolgálati szabályzat szerint.

A pályázatok benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl (2007. november 19.) szá-
mított 30. nap.

A pályázatok elbírálásának határideje: a képviselõ-tes-
tület a pályázat benyújtására elõírt határidõt követõ elsõ
ülésén dönt.

A munkakör a pozitív képviselõ-testületi döntést köve-
tõen azonnal betölthetõ.

A pályázatokat Pécel város jegyzõje címére (polgár-
mesteri hivatal, 2119 Pécel, Kossuth tér 1.) kell benyúj-
tani, további felvilágosítás is itt kérhetõ, telefon: (28)
452-751, 452-752.

Püspökladány Város
Hivatásos Önkormányzati Tûzoltó-parancsnokság

pályázatot hirdet
parancsnoki beosztás betöltésére

A parancsnok fõ feladata:
– a hivatásos önkormányzati tûzoltó-parancsnokság

tûzoltási, mûszaki mentési, katasztrófa-elhárítási, tûzmeg-
elõzési, tûzvizsgálati, munkavédelmi, minõsített idõszaki,
gazdálkodási és személyügyi feladatának irányítása,

– mûködési, illetékességi területen kapcsolattartás az
önkormányzatokkal, társszervekkel, a lakossággal, gaz-
dálkodó szervezetekkel.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,

– büntetlen elõélet,
– hivatásos tûzoltótiszti-állományi viszony fennállása,
– felsõfokú (fõiskolai vagy egyetemi) állami végzettség,
– felsõfokú szakmai (tûzoltó) képesítés a 32/2002.

(XII. 12.) BM rendelet alapján,
– legalább ötéves hivatásos tûzoltó szakmai gyakorlat,
– rendészeti szakvizsga, rendészeti vezetõvé képzõ,

rendészeti mestervezetõvé képzõ tanfolyami végzettség
megléte, vagy azok elõírt határidõre történõ végzésének
vállalása, vagy rendészeti irányultságú akkreditált szakirá-
nyú továbbképzési szak és rendészeti mestervezetõ-képzõ,

– foglalkozás-egészségügyi alkalmasság (fizikai és pszi-
chológiai),

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
– legalább B kategóriás vezetõi engedély.

A pályázat elbírálása során elõnyt jelent:
– felhasználói szintû számítógép-kezelõi ismeretek,
– idegennyelv-tudás,
– vezetõi gyakorlat tûzvédelmi igazgatás, tûzoltás vagy

tûzmegelõzés terén.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– szakmai önéletrajzot,
– parancsnoki beosztással kapcsolatos szakmai prog-

ramot,
– iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolatát,
– igazolást a hivatásos tûzoltóállományban való fenn-

állásáról és az eltöltött idõrõl,
– igazolás a vezetõi gyakorlatról,
– nyilatkozat az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi kötele-

zettség vállalásáról,
– rendészeti szakvizsga letételét igazoló irat, ennek hi-

ányában nyilatkozat a kinevezést követõ egy éven belül
történõ elvégzésérõl, illetve a rendészetivezetõ-képzõ,
rendészeti mestervezetõ tanfolyamok elõírt határidõre tör-
ténõ elvégzésérõl szóló nyilatkozatot,

– harminc napon belüli foglalkozás-egészségügyi vizs-
gálat (fizikai, pszichológiai) eredményét.

Illetmény és egyéb juttatások: a többször módosí-
tott 1996. évi XLIII. törvény és végrehajtási rendeletei
alapján.

A munkakör – a pályázat elnyerése esetén – 2007. de-
cember 31. napjától tölthetõ be.

A kinevezés határozatlan idõre szól.
Szolgálati hely: Püspökladány, Kossuth u. 10.
A pályázatot zárt borítékban, Püspökladány város pol-

gármesteréhez (4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.) kell
eljuttatni „Pályázat tûzoltó-parancsnoki beosztásra” fel-
irattal.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést (2007. november 19.) követõ
30. nap.
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A postán küldött pályázatoknak az adott határidõben be
kell érkeznie.

A pályázat elbírálása: 2007. december 20.
A pályázatról Püspökladány Város Önkormányzatának

Képviselõ-testülete dönt.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad:

Arnóth Sándor polgármester, telefon: (54) 451-510.

Sonkád–Fülesd Községi Önkormányzatok
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

a 2008. január 1-jétõl alakuló körjegyzõség
körjegyzõi munkakörének betöltésére

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

tori képesítés,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
– legalább 5 éves közigazgatási gyakorlat.

Elõnyt jelent legalább tizenötéves, jegyzõi munkakör-
ben eltöltött szakmai gyakorlat és a települések ismerete.

A pályázathoz csatolandó dokumentumok:
– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló doku-

mentumok másolata,
– közigazgatási gyakorlat meglétére vonatkozó iga-

zolás,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– szakmai önéletrajz.

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

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl (2007. november 19.) szá-
mított 30. nap, de legkésõbb 2007. december 14-én 12 óra.

A pályázatok elbírálásáról a körjegyzõséget alapító
képviselõ-testületek együttes ülése dönt.

Az állás betöltésének idõpontja: 2008. január 1.
A pályázatokat személyesen vagy postai úton a követ-

kezõ címre kell benyújtani: Sonkád Községi Önkormány-
zat, 4954 Sonkád, Rákóczi u. 29.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt: Ban-
dics Zsigmond polgármester, tel.: (44) 377-248.

Ura–Csengerújfalu Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
körjegyzõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés,
– 10 év közigazgatási gyakorlat,
– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, jogi vagy

közigazgatási szakvizsga.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot, eddigi munkakörei-

nek, tevékenységének leírását,
– harminc napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– a körjegyzõi munkakörök ellátásával kapcsolatos

szakmai vezetési elképzeléseket.

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

Elõnyt élvez: jogi szakvizsgával rendelkezõ.

A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Érte-
sítõben történõ közzétételtõl számított 30. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határ-
idõ lejártát követõ 30 napon belül, a legközelebbi testületi
ülésen.

Az állás 2008. január 1-jétõl tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának helye: Ura Község Önkor-

mányzat Polgármesteri Hivatal, 4763 Ura, Kossuth út 43.
A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani.

Szervezeti hírek

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
ALAPÍTÓ OKIRATA

Az Eszterházy Károly Fõiskola alapító okirata

Az Eszterházy Károly Fõiskola (a továbbiakban: intéz-
mény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 88. §-a, valamint a felsõoktatásról
szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.)
16. §-ának (1) bekezdése és a 115. § (2) b) pontja alapján
az alábbi alapító okiratot adom ki.

Az intézmény történeti elõzménye az 1740-ben a jogi
tudományok mûvelésére létrehozott kollégium, az
1774-tõl Eszterházy Károly által mûködtetett líceum, köz-
vetlen jogelõdje a Pedagógiai Fõiskola 1948. június 1-jén
került megalapításra Debrecenben, majd 1949. október

3492 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2007/49. szám



8-án Egerben kezdte meg és folytatta mûködését. A felsõ-
oktatási intézményekrõl szóló 1962. évi 22. sz. tvr. értel-
mében az elnevezése Egri Tanárképzõ Fõiskola névre vál-
tozott. Az Egri Tanárképzõ Fõiskola elnevezésérõl szóló
1969. évi 35. sz. tvr. alapján Ho Si Minh, a fõiskolákról
szóló 1048/1990. (III. 21.) MT határozat alapján Eszter-
házy Károly nevét vette fel.

Jelenlegi nevét a felsõoktatási intézményhálózat át-
alakításáról, továbbá a felsõoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény módosításáról szóló 1999. évi LII. törvény
állapította meg, 2000. január 1-jei hatállyal.

A felsõoktatási intézmények karainak felsorolásáról
szóló 209/1999. (XII. 26.) Korm. rendeletet módosító
315/2001. (XII. 18.) Korm. rendelet és a 114/2002.
(VI. 15.) Korm. rendelet alapján az intézmény karokra ta-
golódó fõiskolaként mûködik.

1. Az intézmény hivatalos neve: Eszterházy Károly Fõis-
kola

– rövidített megnevezése: EKF
– angol nyelvû megnevezése: Eszterházy Károly

College.

2. Az intézmény alapítója a Magyar Köztársaság Or-
szággyûlése.

3. Az intézmény fenntartójának, alapító jogok gyakorló-
jának (felügyeleti szervének):

3.1. megnevezése: Oktatási és Kulturális Minisztérium
3.2. címe: 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

4. Az intézmény mûködési helye
4.1. székhelye: 3300 Eger, Eszterházy tér 1.
4.2. telephely: nincs az intézménynek.

4.3. Az intézmény székhelyen kívüli képzésének szék-
helyei:

– 1211 Budapest, Táncsics Mihály út 78. ADU Oktatási
Központ (kifutó fõiskolai szintû képzés),

– 1132 Budapest, Kresz G. út, OKKER Oktatási, Kiadói
és Kereskedelmi Kft. 20/A. (kifutó fõiskolai szintû
képzés),

– 3515 Miskolc-Egyetemváros, Miskolci Egyetem (ki-
futó fõiskolai szintû képzés),

– 4400 Nyíregyháza, Búza út 5., Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Önkormányzat Megyei Pedagógiai, Köz-
mûvelõdési és Képzési Intézete (kifutó fõiskolai szintû
képzés),

– 3100 Salgótarján, Május 1. út 77., Nógrád Megyei Pe-
dagógiai, Közmûvelõdési, Szakmai Szolgáltató és Szak-
szolgálati Intézet,

– 3950 Sárospatak, Kazinczy út 23. Sárospataki Népfõ-
iskolai Egyesület (kifutó fõiskolai szintû képzés),

– 8200 Veszprém, Vár út 21. Veszprém Megyei Peda-
gógiai Intézet és Szakszolgálat (kifutó fõiskolai szintû
képzés).

4.4. Az intézmény által alapított és fenntartott közokta-
tási intézmény

– neve: Eszterházy Károly Fõiskola Gyakorló Általános
Iskola, Középiskola és Alapfokú Mûvészeti Oktatási In-
tézmény

– címe: 3300 Eger, Eszterházy tér 1.

5. Az intézmény gazdálkodási jogköre: önállóan gazdál-
kodó, teljes jogkörrel rendelkezõ központi költségvetési
szerv.

6. Az intézmény szakágazati besorolása és az alapvetõ
szakfeladat száma

– szakág: 803000
– jellemzõ szakfeladat: 803218

7. Az intézményhez részben önállóan gazdálkodó költ-
ségvetési szerv nem tartozik.

8. Az intézmény tevékenységi körei
8.1. Az intézmény állami feladatként ellátandó alapte-

vékenysége:
– A 8.1.1. pontban meghatározott képzési területen és

képzési szinten alapképzést, továbbá szakirányú tovább-
képzést folytathat, s e képzésben oklevelet ad ki.

– Az oktatási miniszternek az 1993. évi LXXX. törvény
alapján kiadott szakindítási engedélyek alapján kifutó
rendszerben egyetemi és fõiskolai szintû képzést folytat.

– A 8.1.2. pontban meghatározott szakmacsoportban fel-
sõfokú szakképzést folytathat s e képzésben bizonyítványt
ad ki.

– Az Ftv. a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. tör-
vényben, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény-
ben és a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvényben
foglaltak szerint részt vesz a közoktatási, továbbá a felsõok-
tatásnak nem minõsülõ szakképzési és az ágazati törvé-
nyekben meghatározott egyéb képzési feladatok megvalósí-
tásában.

– A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudo-
mányterületeken, illetve mûvészeti ágban, alap-, alkalma-
zott és kísérleti kutatásokat és fejlesztéseket, tudomány-
szervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást
támogató egyéb kutatásokat végez.

– Közoktatási intézmény alapítójaként és fenntartója-
ként közoktatási feladatokat lát el, pedagógusképzést foly-
tató intézményként gyakorló közoktatási intézmény fenn-
tartója.

– A nemzeti és az egyetemes kultúra és a mûvészetek
közvetítésével, mûvelésével és fejlesztésével, az anya-
nyelvi és az idegen nyelvi ismeretek fejlesztésével hozzá-
járul a hallgatóknak az értelmiségi létre történõ felkészíté-
séhez.

– Az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához szük-
séges nemzetközi kapcsolatait fejleszti és ápolja.

– Tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszköz-fejlesztést
végez.
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– Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére
saját szervezetében tankönyv- és jegyzetellátást, könyvtári
és laboratóriumi szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kul-
turális és sportolási lehetõséget nyújt, továbbá olyan szol-
gáltatásokat, amelyek a hallgatók beilleszkedését, egész-
séges életvitelét és egészségügyi ellátását szolgálják.

– Diákotthoni szolgáltatást nyújt.
– Az alkalmazásában lévõ közalkalmazottak ellátásával

kapcsolatos feladatokat végez a vonatkozó jogszabályok
szerint.

– Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és
folyamatos fejlesztésével kapcsolatban saját szervezetben
lát el feladatokat.

– Feladatai teljesítése érdekében gazdasági, továbbá
belsõ ellenõrzési feladatot ellátó funkcionális szervezeti
egységet, valamint igazgatási, szervezési, mûszaki szol-
gáltató és más, a mûködést biztosító funkcionális szerve-
zeti egységeket mûködtet.

A felsorolt feladatokat az intézmény alaptevékenység-
ként látja el, amelynek alapvetõ anyagi feltételeit a fenn-
tartó által biztosított és az államháztartás alrendszereibõl
származó támogatások, átvett pénzeszközök biztosítják,
valamint az államháztartáson kívüli forrásból származó
bevételek, illetve a számára felajánlott vagyon.

Az intézmény tevékenységeinek tevékenységi körök
szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása:

alaptevékenységek:
73.10 mûszaki kutatás, fejlesztés,
73.20 humán kutatás, fejlesztés,
80.10 alapfokú oktatás,
80.21 általános középfokú oktatás,
80.22 szakmai középfokú oktatás,
80.30 felsõoktatás,
80.42 máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás,
92.51 könyvtári, levéltári tevékenység,
92 32 mûvészeti kiegészítõ tevékenység,
92.52 múzeumi tevékenység, kulturális örökség vé-

delme,
72.30 adatfeldolgozás,
72.40 adatbázis-tevékenység, online kiadás,
92.61 sportlétesítmény mûködtetése,
85.32 szociális ellátás elhelyezés nélkül.

8.1.1. Képzési terület és képzési szint, amelyeken az in-
tézmény képzést folytat, illetve folytathat

képzési terület:
– bölcsészettudományi,
– gazdaságtudományok,
– informatika,
– mûvészetközvetítés,
– sporttudomány,
– társadalomtudományi,
– természettudomány;

alapképzés:
– székhelyen, telephelyen: bölcsészettudományi, gazda-

ságtudományok, informatika, mûvészetközvetítés, sporttu-
domány, társadalomtudományi, természettudomány;

– székhelyen kívül: nincs az intézménynek.

8.1.2. Felsõfokú szakképzés szakmacsoportja, amelyben
az intézmény szakképzést folytat, illetve folytathat

székhelyen, telephelyen:
– élelmiszeripar,
– informatika,
– kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció,
– közgazdaság,
– mezõgazdaság,
– mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció,
– oktatás,
– szociális szolgáltatások,
– vendéglátás-idegenforgalom;

székhelyen kívül:
– szociális szolgáltatások (Nemzeti Család- és Szociálpo-

litikai Intézet Képzési Központ 3100 Salgótarján, Kossuth L.
út 8.),

– oktatás (Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
Képzési Központ 3100 Salgótarján, Kossuth L. út 8.).

8.2. Az intézmény az alaptevékenységén belül jogosult
olyan kiegészítõ tevékenység végzésére, amelyet az alapte-
vékenysége feltételeként rendelkezésre álló, s e célra csak
részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott
kihasználásával, nem nyereségszerzés céljából végez. Az e
tevékenység keretében végzett szolgáltatás, termék-elõál-
lítás értékesítésébõl származó bevételnek fedeznie kell a
tevékenységet terhelõ összes kiadást – beleértve az üze-
meltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó arányos
hányadát is – a bevétel fel nem használható részének figye-
lembevétele mellett.

Ilyen tevékenységek elsõsorban:
– költségtérítéses képzés;
– a hallgatók számára olyan képzés, illetve szolgáltatás

nyújtása, amely közvetlenül nem kapcsolódik a képzési és
kimeneti követelményekben, a szakmai és vizsgakövetel-
ményekben és a tantervekben, illetve szakképzési progra-
mokban foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez;

– felvételi elõkészítõ és egyéb tanfolyamok tartása;
– továbbképzés;
– felnõttképzési tevékenység;
– az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ, szakké-

pesítést nyújtó iskolarendszeren kívüli szakképzés foly-
tatása,

– a képzéshez kapcsolódó tudományterületeken, mûvé-
szeti ágban, kultúramûvelés és -fejlesztés, mûvészeti,
szaktanácsadói és egyéb tevékenység;

– az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak
hasznosítása (kiadói tevékenység, nyomdaipari szolgálta-
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tások, oktatási célú és egyéb helyiségek, illetve eszközök
és szálláshelyek bérbeadása; múzeumi szolgáltatás, me-
teorológiai szolgáltatás, mérésügyi szolgáltatás);

– nyelvvizsgáztatási tevékenység.

Az intézmény tevékenységeinek tevékenységi körök
szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása:

kiegészítõ tevékenységek:
22.13 idõszaki kiadványkiadás,
22.24 nyomdai elõkészítõ-tevékenység,
22.25 kisegítõ nyomdai tevékenység,
22.31 hangfelvétel-sokszorosítás,
22.32 videofelvétel-sokszorosítás,
22.33 számítógépes adathordozó sokszorosítása,
40.13 villamosenergia-elosztás, -kereskedelem,
40.22 gázelosztás-, kereskedelem,
40.30 gõz-, melegvíz-ellátás,
41.00 víztermelés, -kezelés, -elosztás,
55.23 egyéb szálláshely-szolgáltatás,
64.20 távközlés,
70.20 ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
74.14 üzletviteli tanácsadás,
74.20 mérnöki tevékenység, tanácsadás,
74.30 mûszaki vizsgálat, elemzés,
74.85 titkári, fordítói tevékenység,
74.87 máshova nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás,
92.11 film-, videogyártás.

8.3. Az intézmény jogosult alaptevékenységén kívül vál-
lalkozási tevékenységként – alapfeladatai ellátásának sé-
relme nélkül – külsõ megbízók, megrendelõk részére okta-
tási, kutatási, fejlesztõ, szaktanácsadó, szolgáltató s egyéb
feladatok ellátására. Az e tevékenység keretében végzett
szolgáltatás, termék-elõállítás értékesítésébõl származó
bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelõ összes ki-
adást – beleértve az üzemeltetési, fenntartási kiadások te-
vékenységre jutó arányos hányadát is – a bevétel fel nem
használható részének figyelembevétele mellett. A vállalko-
zási tevékenység bevétele nem haladhatja meg két egymást
követõ évben az összbevétel egyharmadát.

Az alap-, a kiegészítõ- és vállalkozási tevékenységek
szétválasztásának elveit és a szerzõdéskötés rendjét az in-
tézmény belsõ szabályzata rögzíti.

8.3.1. Az intézmény vállalkozási tevékenységeinek tevé-
kenységi körök (TEÁOR) szerinti részletes felsorolása:
nincs az intézménynek.

9. Az intézmény tagolásának elvei (az 1. számú mellék-
letnek megfelelõen):

9.1. Az intézményben oktatási, tudományos kutatási
szervezeti egységként karok, tanszékek, intézetek, idegen
nyelvi képzési központ, kutatócsoportok, kutatócentrum
és botanikus kert mûködik.

Az intézmény karokra tagozódik. A karok egy vagy
több szakmailag összetartozó, a 8.1.1. pont szerinti képzé-

si területeken, képzési szinteken folyó képzés feladatainak
ellátását szervezik.

Az intézmény karai:
– Bölcsészettudományi Fõiskolai Kar,
– Gazdaság- és Társadalomtudományi Fõiskolai Kar,
– Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar,
– Természettudományi Fõiskolai Kar.

9.2. Az intézményben kollégiumi, informatikai, könyv-
tári, múzeumi, idegen nyelvi vizsgáztatási és közokta-
tási feladatot ellátó szolgáltató szervezeti egységek mû-
ködnek.

9.3. Az intézmény mûködtetési feladatainak ellátásához
gazdasági, belsõ ellenõrzési, igazgatási, mûszaki és egyéb
szolgáltatást nyújtó funkcionális szervezeti egységeket
tart fenn.

Az intézmény szervezeti felépítését, tagolását az egyes
oktatási, tudományos kutatási, szolgáltató és funkcionális
szervezeti egységeket és mûködésük rendjét részletesen a
Szervezeti és mûködési szabályzat határozza meg.

Az intézmény vezetését, a vezetõk megbízását, illetve
felmentését, valamint hatásköröket az Ftv. és az intézmény
Szervezeti és mûködési szabályzata határozza meg.

10. Az intézmény ingatlanállománya:
10.1. A magyar állam tulajdonában lévõ ingatlanok,

melyek az intézmény vagyonkezelésében vannak a Kincs-
tári Vagyoni Igazgatósággal kötött, 370626-2003-0120.
számú vagyonkezelési szerzõdéssel (2. számú melléklet
szerint).

10.2. Az intézmény tulajdonában lévõ ingatlanok jegy-
zéke: nincs az intézménynek.

10.3. További, az intézmény használatában lévõ ingat-
lanok és a használat jogcíme: 3. számú melléklet szerint.

11. Az intézmény hallgatói létszáma:
– az Ftv.-ben meghatározottak szerint felvehetõ maxi-

mális hallgatói létszám 10 400 fõ, amely számított hallga-
tói létszámként 6695 fõ.

12. Az intézményi hozzájárulással vagy közremûködéssel
létrehozott, illetve mûködtetett társaságok, egyesületek,
alapítványok és egyéb szervezetek jegyzéke és alapító okira-
tai, illetve az alapítással összefüggõ más dokumentumai a
Szervezeti és mûködési szabályzat mellékletét képezik.

13. Az alapító okirat a 15.237-11/2006. számú alapító
okirat módosításával készült és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

Budapest, 2007. július 18.

Ügyiratszám: 20097-1/2007.

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

Pályázati felhívás
a Magyar Államot megilletõ halászati jog hasznosítására

A Zala Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földmûvelésügyi Igazgatóság Vadászati és Halászati osztálya
a halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény 46. § (3) bekezdése alapján a Földmûvelésügyi és Vidékfej-
lesztési miniszter megbízásából pályázatot hirdet az alábbi vízfolyások Magyar Államot illetõ halászati jogának haszno-
sítására:

– Kerka patak (0+000 km-szelvénytõl a Felsõszenterzsébet 42+338 km-szelvényig, magyarországi szakasz);
– Cserta patak (Kerka pataki torkolatától a Nagylengyeli patak torkolatáig),
– Lendva patak (Adovány-csatorna) (0+000 km-szelvénytõl a magyar–szlovén országhatár 6+803 km-szelvényig,

magyarországi szakasz).

A pályázaton természetes és jogi személyek vehetnek részt.
A pályázatok részletes kiírását, térképi anyagát, valamint jogszabályi feltételrendszerét tartalmazó dokumentum

10 000 Ft díj ellenében vehetõ át a Zala Megyei MGSZH Földmûvelésügyi Igazgatóságán [8900 Zalaegerszeg, Bíró
Márton u. 38., tel.: (92) 550-571, (92) 321-440, (92) 324-678].

Ügyintézõ: Ernszt Tamás halászati és vadászati fõfelügyelõ.
A pályázat benyújtásának helye: Zala Megyei MGSZH Földmûvelésügyi Igazgatósága.

A pályázat benyújtásának határideje:

2007. december 14.

KINCSTÁRI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉRE KIÍRT PÁLYÁZAT EREDMÉNYE

A Tata, Zsigmond u. 35/1. szám alatti, 2415/29. hrsz.-ú, a Budapest XI. kerület, külterület 070/1. hrsz.-ú, a Tiszacsege,
Muskátli u. 1. szám alatti, 2984. hrsz.-ú, a Siófok, Fõ u. 84. szám alatti, 9526. hrsz.-ú, a Tapolca, Dobó tér 1. szám alatti
1883. hrsz.-ú, a Tapolca, Dobó tér 3. szám alatti, 1877/18. hrsz.-ú, a Sárbogárd, külterület 0281/2. hrsz.-ú, a Kiskunha-
las, Szegedi u. 73–75. szám alatti, 6012/2. és 6012/4. hrsz.-ú és a Baja, külterület 069/5., 056/6., 077/5. és 076/1. hrsz.-ú
(közhitelesen a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjének 2007/128. számában megjelent) Magyar Állam tulajdoná-
ban és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévõ ingatlanok értékesítésére meghirdetett nyilvános pályázat
eredménytelenül zárult.
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II. FÕRÉSZ: Hivatali igazgatás



ÁLLAMI VAGYON BÉRBEADÁSA

A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (1111 Budapest, Mûegyetem rakpart 3–9., a továbbiak-
ban: BME)

nyilvános pályázatot

hirdet a BME vagyonkezelésében álló alábbi helyiségek kollégiumi büfé céljára, 3 éves határozott idõre történõ bérbe-
adására a pályázati dokumentációban meghatározott feltételekkel és az abban meghatározott nyitvatartási idõben 2008.
február 4-tõl kezdõdõen:

Budapest XI. kerületi ingatlan-nyilvántartásban 5034/1. hrsz.-on nyilvántartott, természetben Budapest XI. kerület,
Bartók Béla út 19. szám alatt található Baross Gábor Kollégium alagsor 21. ajtószámú, „HaBár” helyisége és a hozzá tar-
tozó raktár, összesen 92,5 m2,

Budapest XI. kerületi ingatlan-nyilvántartásban 4208/7., 4208/13., 4208/14. hrsz.-okon nyilvántartott, természetben
Budapest XI. kerület, Bercsényi u. 28–30. szám alatt található, Bercsényi Kollégium alagsor A019. ajtószámú „Gödör”
helyisége, összesen 210 m2,

Budapest XI. kerületi ingatlan-nyilvántartásban 5524. hrsz. alatt nyilvántartott, természetben 1111 Budapest,
Sztoczek utca 5–7. sz. ingatlanon elhelyezkedõ Martos Flóra Kollégium földszint 035. ajtószámú „Csocsó Klub” helyi-
sége, összesen 208 m2,

Budapest XI. kerületi ingatlan-nyilvántartásban 4116/5. hrsz. alatt nyilvántartott, természetben Budapest XI. kerület,
Kruspér u. 2–4. alatt található, Vásárhelyi Pál Kollégium földszint 008. ajtószámú „Büfé” helyisége és a hozzá tartozó
raktár, összesen 54,5 m2,

Budapest XI. kerületi ingatlan-nyilvántartásban 4116/5. hrsz. alatt nyilvántartott, természetben Budapest XI. kerület,
Kruspér u. 2–4. alatt található, Vásárhelyi Pál Kollégium alagsor B06–B07. ajtószámú „Drönk” helyisége és a hozzá tar-
tozó raktár, összesen 113 m2,

Budapest XI. kerületi ingatlan-nyilvántartásban 3925/2. hrsz. alatt nyilvántartott, természetben Budapest XI. kerület,
Dombóvári út 3. alatt található, Wigner Jenõ Kollégium alagsor CA. ajtószámú „Roller Klub” helyisége, összesen 100 m2.

A pályázat beadásának határideje:

2007. december 27. délelõtt 10 óráig.

Az ajánlatok bontásának helye és ideje: BME, GMF Kollégiumok Osztály Kármán Tódor Tagkollégium (1111 Buda-
pest, Irinyi József u. 9–11. földszint 15.) 2008. január 2. (szerda) 10 órakor.

A szerzõdés megkötésének tervezett idõpontja legkésõbb: 2008. január 14.
Az üzemszerû mûködés megkezdésének idõpontja: 2008. február 4.
A pályázattal kapcsolatos ajánlati dokumentáció megvásárolható 50 000 Ft + 20% áfa = 60 000 Ft pályázati díj megfi-

zetése ellenében a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem GMF Kollégiumok osztályán, a fenti címen,
munkanapokon 10 és 12 óra között. A pályázati díjat – a BME GMF Kollégiumok osztályán beszerezhetõ készpénz-át-
utalási megbízással történõ befizetés útján lehet megfizetni. Az ajánlati dokumentáció kiadásának feltétele, hogy a
pályázó a pályázati díj megfizetését hitelt érdemlõen igazolja (a készpénz-átutalási megbízás feladóvényének bemutatá-
sával).

A pályázaton részt vehetnek: akik megfeleltek a pályázati ajánlati feltételekben foglalt kiírásnak, legalább 2 éves
büfé- és/vagy egyetemi klub üzemeltetésére vonatkozó referenciával és a dokumentációban meghatározott tartalmú
pénzintézeti nyilatkozattal rendelkeznek és megvásárolták a pályázati kiírás dokumentációját.

A pályázati dokumentációt megvásárló érdeklõdõk számára 2007. december 4-én (kedd) 10 órakor helyszíni bejárást
tartunk a helyszínek megtekintésére és az esetlegesen felmerülõ kérdések megválaszolására. Találkozás a Vásárhelyi Pál
Kollégium bejárata elõtt (1111 Budapest, Krusper u. 2–4.). Esetleges kérdésükkel kapcsolatban tájékoztatást Szabó Gá-
bor igazgatótól (telefon: 463-3644) lehet kérni.
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ÁLLAMI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSE

A Budapesti Rendõr-fõkapitányság

nyilvános árverést

hirdet állami tulajdonú, forgalomból kivont 62 db gépkocsi és 1 tételnyi egyéb alkatrész és motorkerékpár bezúzás céljá-
ból történõ megvásárlására bruttó 1 300 000 Ft kikiáltási áron.

Az árverésen nyertes vevõ a felhasználást tekintve korlátozott tulajdonjogot szerez, melynek értelmében a megvásá-
rolt gépkocsikat a hatályos jogszabályokban meghatározott módon köteles bezúzni és a hulladékot – jogszabályi kötele-
zettségek figyelembevételével – szabadon felhasználhatja. A kiíró halasztott, vagy a szerzõdésben meghatározottól el-
térõ ütemezésû részletfizetést tartalmazó ajánlatot nem fogad el.

1. Az árverés helye:
Budapesti Rendõr-fõkapitányság, 1139 Budapest, Teve u. 4–6.

2. Az árverés idõpontja:

2007. december 18. 11 óra.

3. Az árverésen való részvétel elengedhetetlen feltétele:
– A kiíró az ajánlattevõktõl 350 000 Ft, azaz háromszázötvenezer forint bánatpénz megfizetésén túlmenõ egyéb

pénzügyi garanciát nem kér. A fent megjelölt bánatpénz megfizetése az árverés idõpontjáig a Budapesti Rendõr-fõkapi-
tányság számlaszáma: Magyar Államkincstár – 10023002-01451430.

– Az Árverési Dokumentáció árverést megelõzõ átvétele.
– Árverésre jelentkezõ rendelkezzen a gépjármûveket átvevõ telephelye szerint illetékes Környezetvédelmi Felügye-

lõség által 16 01 04* EWC kódra kiadott kezelési engedéllyel és az illetékes önkormányzat fenti hulladék kezelésére vo-
natkozó telephely engedélyével, valamint árverésre jelentkezõ vagy alvállalkozója rendelkezzen az Országos Környe-
zetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség (vagy jogelõdje) által 16 01 04* EWC kódra kiadott szállítási
vagy begyûjtési és szállítási engedéllyel.

4. Az árverésre jelentkezés módja:
A fenti címen az árverés napján a 2. pontban megjelölt idõpontot megelõzõ 30 percben zárt, cégjelzés nélküli boríték

átvételi elismervény ellenében történõ benyújtása mellett lehet jelentkezni. A borítékban el kell helyezni az Árverési Do-
kumentációban elõírt – az érvényességi feltételként megjelölt – mellékleteket, a bánatpénz átutalásának hitelt érdemlõ
igazolását, valamint a kikiáltási árra vagy annál magasabb összegre szóló ajánlati formanyomtatványt. A borítékon fel
kell tüntetni az Árverési Dokumentációban megjelölt szöveget. A kikiáltási ár alatti ajánlat érvénytelen.

Az árverésen részt venni és vételi ajánlatot tenni személyesen, vagy meghatalmazott útján lehet. A meghatalmazást
közokiratba, vagy teljes bizonyító erejû magánokiratba kell foglalni. Az árverésen történõ részvételi jogosultságot iga-
zolni kell a személyi igazolvánnyal (útlevéllel), jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdálkodó szer-
vezetek esetén aláírási címpéldánnyal, 30 napnál nem régebbi cégkivonattal, illetve a folyamatban lévõ cégeljárást iga-
zoló cégbírósági dokumentummal, valamint konzorciális ajánlat esetén az erre vonatkozó megállapodással. A kért okira-
tokat eredeti, vagy hiteles másolati példányban kell csatolni.

A Budapesti Rendõr-fõkapitányság térítésmentesen biztosítja a részvételre jelentkezõk részére az Árverési Dokumen-
tációt a 1139 Budapest, Teve u. 4–6. címen munkanapokon 9–13 óra között. Az információs pulttól a BRFK Gazdasági
Szervek Gazdálkodási és Beszerzési csoportot kell keresni (belsõ telefonmellék: 32-441).

Az árveréssel kapcsolatos – az Árverési Dokumentációban nem szereplõ – kérdésekben felvilágosítás kérhetõ:
– gépkocsikkal kapcsolatos kérdésekben (a gépkocsik megtekintésének idõpontját is itt kell egyeztetni): Szabó

Károly r. tzls. (távolléte esetén helyettese ugyanezen a telefonszámon), tel.: 307-5208,
– árverésre jelentkezéssel kapcsolatos kérdésekben: Lak Vilmos r. õrnagy (távolléte esetén helyettese ugyanezen a

telefonszámon), tel.: 443-5305.
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5. Az árverés lefolytatása:
Az ajánlattevõk a kikiáltási árról illetve, ha van ennél magasabb, akkor a legmagasabb ajánlattól indulva licitálhatnak.

Egy-egy ráajánlás minimális összege (licitlépcsõ) 200 000 Ft, azaz kettõszázezer forint. A következõ licit megtételére
rendelkezésre álló idõ 60 másodperc. A licitálás addig tart, amíg a rendelkezésre álló idõn belül új ajánlat nem érkezik.
A gépkocsikat az árverésen legmagasabb vételárat ajánló veheti meg. A gépkocsik és egyéb tárgyak külön-külön megvé-
telére nincs lehetõség, csak a pályázati dokumentációban szereplõ összes tétel egyszerre történõ megvételére.

6. Szerzõdéskötés módja:
Az árverésen nyertes vevõt a szerzõdés aláírásának árverést követõ 8 napon belüli kötelezettsége terheli. Az adásvételi

szerzõdés tervezete az Árverési Dokumentáció mellékletét képezi.

7. A vételár megfizetése:
A vételár bánatpénz feletti részét a Budapesti Rendõr-fõkapitányság által kibocsátott számla kézhezvételétõl számí-

tott 15 napon belül kell a szerzõdéstervezet szerinti MÁK-nál vezetett számlára megfizetni átutalás útján. Az árverési
nyertes bánatpénze a vételárba beszámít. Amennyiben az árverési nyertes a teljes vételárat határidõn belül nem fizeti
meg, a bánatpénzt elveszti és az árverés eredménytelennek minõsül. A nem nyert árverezõk részére a bánatpénzt a kiíró
az árverést követõen haladéktalanul visszafizeti.

8. Egyebek:
A Budapesti Rendõr-fõkapitányság az árverést annak megkezdése elõtt kártérítési, illetve kártalanítási kötelezettség

nélkül visszavonhatja. Ez esetben az átutalt bánatpénz a jelentkezõknek haladéktalanul visszajár. Az árverés megkezdé-
se elõtt a Budapesti Rendõr-fõkapitányság tételesen ellenõrzi az elõírt iratok, igazolások meglétét, amennyiben valamely
igazolás, irat hiányzik, vagy a pályázat formailag nem megfelelõ, úgy a jelentkezõ az árverésen nem vehet részt.

AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK VIZSGÁLATAI

Összefoglaló
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének

2007. évi átfogó ellenõrzésérõl (0733)

Az Állami Számvevõszék a stratégiájában foglalt célkitûzéseknek megfelelõen a helyi önkormányzatok gazdálkodási
rendszere átfogó ellenõrzésének programját a 2007. évtõl megújította, azt kiegészítette további – teljesítmény-ellenõr-
zési – elemekkel. Az ellenõrzésre az Országgyûlés illetékes bizottságai részére is átadott, országosan egységes ellenõr-
zési program alapján került sor.

Az ellenõrzés célja annak értékelése volt, hogy az Önkormányzat a pénzügyi egyensúlyt a költségvetésében és annak
teljesítése során milyen módon biztosította, felkészült-e a szabályozottság és a szervezettség terén az európai uniós forrá-
sok igénylésére és felhasználására, továbbá az e-közigazgatás bevezetése miatti szervezet-korszerûsítési feladatokra, va-
lamint az Önkormányzat a 2006. évben kialakította-e és megbízhatóan mûködtette-e a gazdálkodás belsõ kontrolljait, a
feladatok szabályszerû ellátásához hozzájárult-e a folyamatba épített, elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzés, valamint a
belsõ ellenõrzés. Utóellenõrzés alapján értékeltük, hogy az Önkormányzatnál megfelelõen hasznosították-e az elmúlt
négy évben végzett számvevõszéki ellenõrzések megállapításait, szabályszerûségi és célszerûségi javaslatait.

Az Önkormányzatnál a tervezett költségvetési bevételek és kiadások egyensúlya 2004–2006 között nem volt biztosí-
tott. Az Önkormányzat tervezett költségvetési bevételei és kiadásai 2004–2007 között növekedtek, de a tervezett kiadá-
sok mindegyik évben meghaladták a tervezett bevételeket. A költségvetések végrehajtásakor a tervezettõl eltérõen a be-
vétel fedezte a kiadást, amit az eredeti elõirányzatként nem tervezett pénzmaradvány-igénybevétel, az év közben elnyert
pályázati pénzösszegek és egyes mûködési célú költségvetési bevételek alultervezése eredményezett. A kiadások csök-
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kentése, a gazdálkodás áttekinthetõbbé tétele érdekében a közgyûlés a gyermekvédelmi szakellátás szervezeti rendszeré-
nek átalakításáról, valamint a nevelési-oktatási intézmények szervezeti korszerûsítésérõl döntött, az intézmények számát
64-rõl 53-ra csökkentette. Az Önkormányzat hivatala a fizetési kötelezettségeit egyre nagyobb mértékû folyószámlahitel
igénybevételével teljesítette, a 2006. évben mûködési célú költségvetési kiadásokra felhalmozási célú költségvetési be-
vételt is fordítottak.

Az európai uniós források igénybevételére és felhasználására a belsõ szabályozottság tekintetében az Önkormányzat
eredményesen felkészült, mivel a pályázatfigyelés, a pályázatkészítés, valamint a lebonyolítás rendjét szabályozták, va-
lamint meghatározták ezek ellenõrzési kötelezettségét, feladatait és felelõseit. A projektötletekkel és a pályázatokkal
kapcsolatos információk rögzítésére pályázat-nyilvántartó rendszert mûködtettek, valamint pályázati szabályzatban elõ-
írták a feladatokat. Hét fejlesztési célkitûzés megvalósításához pályáztak európai uniós forrásra, amelybõl négy pályáza-
ti célkitûzés megvalósult, illetve megvalósítása folyamatban van, három pályázatot elutasítottak.

Az Önkormányzat által mûködtetett elektronikus ügyintézési és tájékoztató rendszer lehetõvé tette a szociális-gyer-
mekvédelmi és oktatás-igazgatási hatósági ügyekben az ügyfelek számára a hatósági formanyomtatványok, adatlapok
elektronikus kitöltését. A közgyûlés 2006 decemberében az e-közigazgatási feladatok további fejlesztésérõl döntött.
A közérdekû adatok közül a többségi tulajdonában álló, illetve részvételével mûködõ gazdálkodó szervezetek, és az ál-
tala alapított közalapítványok adatait, valamint a tevékenységére, mûködésére vonatkozó adatkörbõl az önként vállalt
feladatait, továbbá a mûködési és fejlesztési támogatások adatait nem tették közzé.

A költségvetési tervezési és a zárszámadás-készítési folyamatok, valamint a gazdálkodási, a pénzügyi-számviteli és a
folyamatba épített ellenõrzési feladatok szabályozottsága összességében alacsony kockázatot jelentett a feladatok sza-
bályszerû végrehajtásában, mivel meghatározták a költségvetési és zárszámadási javaslat összeállításával kapcsolatos
követelményeket, rendelkeztek az elõírt szabályzatokkal, elõírták a kapcsolódó ellenõrzési feladatokat. A kialakított
kontrollok mûködésének megbízhatósága összességében kiváló volt, mert az elõírt egyeztetési, ellenõrzési feladatokat
elvégezték, a szakmai teljesítés igazolása és az utalvány-ellenjegyzés megfelelõ biztosítékot adott a gazdálkodási felada-
tok szabályszerû ellátására.

A belsõ ellenõrzés szervezeti és szabályozási kerete összességében alacsony kockázatot jelentett, mivel az ellenõrzést
végzõk szervezeti függetlenségét biztosították, valamint szabályozták mûködésük feltételeit. A 2006. évben a belsõ el-
lenõrzés mûködésének megbízhatósága összességében kiváló volt, mert a hibák feltárásával, megfelelõ intézkedések
kezdeményezésével, a realizálás ellenõrzésével megfelelt a szabályozásnak. A fõjegyzõ készített beszámolót a folyamat-
ba épített elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzés, valamint a belsõ ellenõrzés mûködtetésérõl, továbbá a közgyûlés átte-
kintette a költségvetési szervek ellenõrzésének tapasztalatait. Az ÁSZ az Önkormányzat gazdálkodását átfogó jelleggel
a 2004. évben ellenõrizte, a javaslatok hasznosítására intézkedési tervben határozták meg a feladatokat, melyek 92%-át
részben vagy teljes mértékben hasznosították.

A helyszíni ellenõrzés megállapításai mellett a jogszabályi elõírások betartása, valamint a munka színvonalának javí-
tása érdekében javaslatokat fogalmaztunk meg a közgyûlés elnöke és a fõjegyzõ részére. A jelentés megállapításainak
egyeztetése során a közgyûlés elnöke arról adott tájékoztatást, hogy az idõközben megtett intézkedésekkel a javaslatok
egy részét megvalósították. Javasoltuk, hogy a közgyûlés elnöke tájékoztassa a közgyûlést az ellenõrzés megállapításai-
ról, segítse elõ a javaslatok megvalósítását, készíttessen intézkedési tervet azok végrehajtása érdekében.

Az elkészített jelentés az interneten a www.asz.hu címen olvasható.
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Pályázati felhívás
a Dél-dunántúli Operatív Program keretében

Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c.
pályázati felhíváshoz

Kódszám:
DDOP-2007/2.1.1./2F

A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul-
nak meg.

A. A támogatás célja, rendelkezésre álló forrás

Alapvetõ cél
A régió turisztikai versenyképességének javítása és a

termékkínálatának bõvítése jelentõs turisztikai keresletet
teremtõ, országos, illetve nemzetközi jelentõségû termékek
létrehozásával, a meglévõ vonzerõk megújításával, a tu-
risztikai termékek élményláncra fûzésével. Területileg és
termékalapon összehangolt fejlesztési elképzelések meg-
valósítása, a turisztikai szereplõk közötti hatékony együtt-
mûködés megteremtése.

A Dél-dunántúli régió gyógy- és termálturisztikai adott-
ságait és sajátosságait összefoglaló egészségturisztikai
program mentén regionális szinten egymást kiegészítõ
egészségturisztikai fejlesztések megvalósítása.

Részcélok
a) komponens: A régió védett természeti területein a ter-

mészeti értékek környezetkímélõ módon történõ megismer-
tetéséhez szükséges feltételrendszer kialakítása, valamint a
természetközeli, aktív kikapcsolódás lehetõségeinek bõví-
tése. Gyalogos-, vízi és kerékpáros- túraútvonalak, kisvas-
utak és a kapcsolódó kiszolgáló egységek fejlesztése.

A régió történelmi, örökségvédelmi létesítményeinek
fejlesztése, a modern kor igényeihez igazodó bemutatható-
ság biztosítása. A régió borvidékeihez kapcsolódó boruta-
kon a borturisztikai fejlesztések összehangolt fejlesztése.

A program elsõdleges célja a Dél-dunántúli régió meglé-
võ vonzerõinek fejlesztése, valamint a régió sajátos adottsá-
gaiban rejlõ lehetõségeinek kiaknázása, azonban a meglévõ
vonzerõk mellett, azok körét szélesítendõ támogatja a nap-
jainkban egyre népszerûbb tematikus parkok kialakítását.

A vitorlásturizmus feltételrendszerének továbbfejleszté-
se a kikötõhelyek számának növelésével és a kikötõkhöz
kapcsolódó szolgáltatások körének bõvítésével.

b) komponens: A Dél-dunántúli régió gyógy- és termál-
fürdõinek, valamint gyógybarlangjának komplex fejleszté-
se. Olyan infrastrukturális fejlesztések megvalósítása a cél,
mely által az egyes létesítmények kínálata egyedivé válik.
A javasolt fejlesztési irányokat, a specializáció lehetõsé-
geit a „Gyógy- és termálturisztikai stratégia fejlesztési irá-
nyainak meghatározása” címû dokumentum (5.1-es feje-
zet) tartalmazza.

A fenti célok mellett további, kiegészítõ cél mindkét
komponens esetében a vonzerõkhöz kapcsolódó marketing
tevékenységének ösztönzése, továbbá az emberi erõforrás
fejlesztése a turisztikai szolgáltatások magas szintû biztosí-
tása érdekében.

Rendelkezésre álló forrás
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre

álló tervezett keretösszeg várhatóan 6,186 milliárd forint.

B. Pályázók köre

Jogi forma
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek

pályázhatnak

I. Költségvetési szervek és intézményeik (KSH 3):
1. központi költségvetési szervek és intézményeik

(KSH 31)
2. önkormányzatok (1990. évi LXV. tv alapján) és in-

tézményeik (1992. évi XXXVIII. tv. alapján)
= helyi és helyi kisebbségi önkormányzatok és in-

tézményeik (KSH 32)
= megyei önkormányzatok és intézményeik (KSH

besorolás nem ismert)
3. önkormányzati társulások (KSH 36), többcélú kis-

térségi társulások (KSH 366), térségi fejlesztési ta-
nácsok (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 sze-

mélyek (1990. évi IV. tv. alapján)

III. szövetkezetek (KSH 12)



IV. a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény vagy az
Egyszerûsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII.
törvény hatálya alá tartozó belföldi, a Magyarországon be-
jegyzett székhelyû vagy telephelyû gazdasági társaságok,
vállalkozások (2006. évi IV. tv. Alapján; KSH 11, 21)

1. profitorientált gazdasági társaságok (KSH 11, 21)
2. átalakulással vagy alapítással 2007. július 1-je

után létrejövõ nonprofit gazdasági társaságok
(KSH besorolás nem ismert)

V. Egyéni vállalkozó (1990. évi V. tv. alapján; KSH 23)

VI. Szakmai szervezetek és felsõoktatási intézmények
(ez utóbbi közül azok, amik nem az I.1. alá tartoznak)
(2005. évi CXXXIX. törvény alapján)

A pályázat benyújtására és megvalósítására a jelen
pontban meghatározott szervezetek által alkotott konzor-
cium keretében is van lehetõség, ebben az esetben be kell
nyújtani az útmutató XIV. számú mellékletét képezõ
„Konzorciumi együttmûködési megállapodást”.

Méret
A jelen pályázati felhívás esetére nem vonatkozik.

C. Pályázat tartalma

a) komponens: Térségi alapú komplex turisztikai ter-
mékcsomagok kialakítása:

– A Dél-dunántúli régió termék-magterület mátrixhoz
illeszkedõ, meglévõ turisztikai attrakciók fejlesztése, me-
lyek a régió turisztikai adottságaira, sajátos kulturális és
természeti értékeire építenek. Széles körû partnerségre
építõ területi és termékalapú vonzerõfejlesztések, melyben
a fejlesztendõ projektelemek száma minimum 3, maxi-
mum 10. Egy projekt több, különbözõ, vagy – amennyiben
azok különbözõ településeken valósulnak meg – ugyan-
olyan terméktípushoz tartozó projektelemet tartalmazhat,
de a projektelem tisztán egy turisztikai termékbõl állhat.
Egy projektelem egy terméktípushoz tartozó, egy adott te-
lepülés több helyszínen megvalósuló fejlesztéseibõl is áll-
hat, amelyek mindegyike egyértelmûen besorolható az
adott terméktípushoz (pl. egy projektelem állhat egy borút
egyesület által benyújtott, több helyszínen megvalósítani
kívánt borturisztikai fejlesztésekbõl). Egy településen ter-
vezett projektelemeknek fizikailag is el kell különülnie
egymástól. Az egy-, vagy szomszédos helyrajzi számokon
tervezett projektek a pályázat szempontjából egy projekt-
elemnek számítanak.

A program az alábbi vonzerõket támogatja:

Vízi turizmus: Infrastruktúra-fejlesztés, szolgáltató léte-
sítmények és egységek fejlesztése a vitorlás-, és motorcsó-
nak-kikötõkben.

Kerékpáros turizmus: Az egyes turisztikai vonzerõkhöz
közvetlenül kapcsolódó, azokat összekötõ, az OTRT törzs-

hálózat részét képezõ turisztikai célú kerékpárutak építése,
mely minimum 20 km hosszúnak kell, hogy legyen, vagy
legalább 3 települést/vonzerõt kell összekötnie.

Megyei, kistérségi tervekben szereplõ regionális és kis-
térségi turisztikai célú, turisztikai attrakciókat összekötõ
kerékpárutak, kerékpáros túraútvonalak kijelölése.

Önállóan nem, csak a fentiekkel együtt támogatható te-
vékenység:

A kerékpáros turizmus kiszolgáló létesítményeinek fej-
lesztése: kerékpáros pihenõhelyek, szervizpontok, fedett
zárható tárolók létesítése. E tevékenységek kötelezõ elemei
a kerékpáros fejlesztéseknek, mértéke a kerékpáros projekt-
elemek költségvetésének minimum 30%-a kell, legyen. To-
vábbi kötelezõen megvalósítandó elem az országos és tér-
ségi arculati tervekhez illeszkedõ promóció és marketing.

Ökoturizmus és aktív turizmus: multifunkcionális öko-
turisztikai látogatóközpontok kialakítása, kiszolgáló egy-
ségekkel, higiénés létesítményekkel. Túraútvonalak kiala-
kítása, pihenõhelyekkel. Az evezõs turizmus feltételrend-
szerének kialakítása kikötõhelyekkel, és kiszolgáló létesít-
ményeivel. Gyalogtúra-útvonalakhoz, zarándokutakhoz
kapcsolódó turisztikai infrastruktúra és szolgáltatások fej-
lesztése.

Ökoturisztikai tevékenységre kizárólag a fogalomma-
gyarázat alapján ökoturizmus fogalmába tartozó fejleszté-
sek támogathatók.

Borturizmus: a Dél-dunántúli régió borvidékeihez kap-
csolódó borutak helyi borainak bemutatására alkalmas léte-
sítmények infrastruktúrájának turisztikai célú fejlesztése.

Borutak, mint tematikus utak, valamint közösségi célú
borturizmus kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések.

Borutak táblarendszerének kialakítása, továbbá a bortu-
rizmushoz kapcsolódó tartalmas idõtöltéshez szükséges
beruházások megvalósítása.

A pályázó szervezet tagja kell, legyen a borút egyesüle-
tek valamelyikének, és tagságát minimum az utánkövetési
idõszak végéig fent kell tartani, melyre a pályázó szervezet
kötelezettséget vállal.

Kulturális turizmus: kastélyok, várak turisztikai funkci-
ókkal való fejlesztése, értéknövelõ megújítása. A kasté-
lyok, várak felújításához kapcsolódó infrastrukturális be-
ruházások: látogatóbarát szolgáltatások fejlesztése (pl.:
vendégfogadó területek kialakítása, információs pontok,
audio-guide rendszer, ruhatár stb.), turisztikai funkciók
(pl. gyûjtemény bemutatására alkalmas, többfunkciós te-
rem, kiállítótér) kialakítása.

Az érintett kastély, vár támogatásban részesülõ rész
alapterületének legalább 40%-a bemutató, kiállító tér kell
legyen.

Önállóan nem, csak a fentiekkel együtt megvalósítható
tevékenység: A kastélyhoz, várhoz tartozó park felújítása
(pl. burkolatok, díszvilágítás), látogathatóvá tétele.

Múzeumok, régészeti lelõhelyek látogathatóságára, be-
mutathatóságára irányuló infrastruktúra- és szolgáltatás-
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fejlesztés (pl. vendégfogadó területek kialakítása, infor-
mációs pontok, audio-guide rendszer, ruhatár stb.).

Meglévõ gyûjtemények bemutathatóságát szolgáló fej-
lesztések.

Önállóan nem, csak a fenti tevékenységekkel együtt
megvalósítható tevékenységek:

Interaktív szolgáltatások bevezetése.
Többnyelvû leírások, marketingeszközök készítése.
Egyházi épített örökségek, mûemlékek turisztikai célú

hasznosítása, látogatóbarát fejlesztése. Tematikus kulturá-
lis utakhoz kapcsolódó fejlesztések. Kulturális, valamint,
zarándokutakhoz kapcsolódó turisztikai infrastruktúra- és
szolgáltatások fejlesztése.

10 000 fõ feletti lakosságú településeken kulturális ren-
dezvények megrendezéséhez szükséges infrastruktúra ki-
alakítása.

A program azoknak a létesítményeknek a támogatását
preferálja, melyek látogathatósága vagy a kapcsolódó
szolgáltatások révén bevételt generálnak. (pl. belépõjegy)

Innovatív termékek/tematikus parkok: régiós jelentõ-
séggel bíró, egész napos programlehetõséget biztosító in-
novatív termékek és tematikus parkok kialakítása (él-
ménypark, témapark, aquapark) termál- és gyógyfürdõk
élményelemekkel való bõvítése nem itt, hanem a b) kom-
ponens keretében támogatható.

Kisvasutak: az egyes vonzerõkhöz kapcsolódó, azokat
összekötõ már meglévõ, kisvasutak mûködéséhez szüksé-

ges mûszaki fejlesztések, rekonstrukciók támogatása.
Megállók felújítása, fejlesztése.

Önállóan nem, csak a fentiekkel együtt támogatható te-
vékenységek (az összes vonzerõre vonatkoztatva):

– A projekthez közvetlenül kapcsolódó marketingesz-
közök, többnyelvû leírások, online tartalmak fejlesztése.

A minõségi turisztikai szolgáltatások nyújtásához szük-
séges megfelelõ szakképzettségû és nyelvismerettel ren-
delkezõ munkaerõ biztosítása, ennek keretében: szakmai
nyelvi képzések, szakmai továbbképzések

Termék-magterület mátrix:

A táblázat a Dél-Dunántúli Régió Termék-Magterület
mátrixának kivonata, csak jelen pályázati kiírásban rele-
váns turisztikai termékeket és magterületeket foglalja
össze. A mátrixban színkódok jelölik a turisztikai termé-
kek és a magterületek viszonyát. Sötét szín: erõs kapcsolat
– húzó termék az adott magterületen Világos szín: közepes
kapcsolat – kiegészítõ termék az adott magterületen Fehér:
nincs kapcsolat – az adott terméktípus nem jellemzõ a
magterületre.

Elõnyben részesülnek azok a projektek, melyek minél
inkább illeszkednek a termékmagterület mátrixhoz. (Azon
projektelemek, melyek esetében a turisztikai termék és
magterület között a mátrix szerint nincs kapcsolat, nem ke-
rülnek kizárásra, hanem az értékelés során kevesebb pont-
számot érhetnek el.)
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Terméktípus

Magterületek

Pécs
és környéke

Villány–
Siklós–
Harkány

Duna mente
Kaposvár

és környéke
Dráva mente

Belsõ-
Dél-Dunántúl

Borturizmus

Innovatív termékek tematikus parkok

Kerékpáros turizmus

Kulturális turizmus

Ökoturizmus és aktív turizmus

Vízi turizmus

Kisvasút

A termékcsomagok elemeinek összeállításánál fõ szem-
pont kell, hogy legyen az összekapcsolt turisztikai fejlesz-
tések összhangja. Elkerülendõ a különbözõ célcsoportokat
megcélzó, turisztikai szempontból nem összehangolható
elemek termékcsomaggá történõ fejlesztése. A szakmai
együttmûködést a pályázat részeként benyújtandó marke-
tingtervben kell igazolni.

A termékcsomagok valamennyi projektelemére vonat-
kozó általános kritérium, hogy a fejlesztés nyomán az
egyes elemek önmagukban is vonzerõt képviseljenek.
A beruházások valódi turisztikai funkciókkal töltsék meg a
fejlesztés tárgyát, mely által a térségben látogatószám-nö-
vekedés érhetõ el.



b) komponens: Regionális jelentõségû egészségturiszti-
kai fejlesztések ösztönzése:

– A DDRFÜ által elkészítésre kerülõ regionális egész-
ségturisztikai program által régiós jelentõségûnek kijelölt
egészségturisztikai helyszínek komplex fejlesztése:

– termál- és gyógyfürdõk technológiai és infrastruk-
turális fejlesztése
= medencék korszerûsítése, új medencék építése
= meglévõ élményelemek korszerûsítése, új él-

ményelemek kialakítása
= a meglévõ kiszolgáló helyiségek korszerûsíté-

se, új kiszolgáló helyiségek kialakítása (pl.: hi-
giéniás helyiségek, öltözõk)

– termál- és gyógyfürdõk szolgáltatásainak fejlesz-
tése és bõvítése
= a meglévõ szolgáltatásokhoz kapcsolódó fej-

lesztések (pl.: kezelõhelyiségek korszerûsítése
= új szolgáltatások kialakítása (a meglévõ szol-

gáltatások körének bõvítéséhez szükséges fej-
lesztések)

– Gyógytényezõre alapuló szolgáltatások fejlesztése
(kivéve: szálláshelyfejlesztés)

Önállóan nem, csak a fentiekkel együtt támogatható
tevékenységek:

– A fürdõk technológiai korszerûsítése
– A fürdõk medencéinek vízforgatóval való ellátása

vagy szükségszerû cseréje a vonatkozó jogszabályi elõírá-
sok alapján

– Szakmai nyelvi képzések, szakmai továbbképzések
az egészségturizmusban dolgozók számára

– Projekthez kapcsolódó marketingeszközök fejlesztése

Kötelezõen megvalósítandó tevékenységek, beszer-
zések:

Marketingtevékenység megvalósítása kötelezõ, a pro-
jekt kötelezõ eleme a teljeskörûen kivitelezett akadály-
mentesítés. (Fizikai és infokommunikációs hozzáférés
biztosítása, így pl. piktogramok, Braille-írásos és nagybe-
tûs táblák, hangjelzések, vezetõsávok, speciális berende-
zések csatlakoztathatósága).

Az alapszolgáltatások akadálymentesítése kötelezõ,
ezek: az épület körüli környezet, és az épület megközelíté-
se, bejárata; mosdó; étkezõhelység; valamint biztosítani
kell az épület/terület fõ funkciójának használatát (pl. a lá-
togatóközpont szolgáltatásainak igénybe vétele; a kastély
meglátogatása; a fürdõ használata) és a mindezekhez ve-
zetõ elérési és menekülési útvonalak.

Új építés esetén az akadálymentesítés a teljes területen
kötelezõ, egyéb esetben a beruházás által érintett épü-
let-/területrészre vonatkozóan, a fenti megszorításokkal
(megközelítés, bejutás, fõfunkció használata, mosdó, me-
nekülési útvonal) kötelezõ.

Az alapszolgáltatások akadálymentesítése keretében
minden olyan tevékenység támogatható, aminek eredmé-
nyeként teljesülnek a „Segédlet a komplex akadálymente-

sítés megvalósításához” c. dokumentumban (Pályázati út-
mutató IX. sz. melléklete) foglalt minimumkövetelmé-
nyek. Ennek értelmében a pályázók olyan tevékenységek-
re kérhetnek támogatást, aminek eredményeként az épület
meglevõ adottságaiból kiindulva az alapszolgáltatásokra
vonatkozóan elérik a „minimumkövetelményekben” elõírt
szintet.

Mûemlékvédelem alatt álló épületek esetében az aka-
dálymentesítés szintjét a Kulturális Örökségvédelmi Hiva-
tal által meghatározott mértékben kell megvalósítani,
ugyanakkor törekedni kell a fent megfogalmazott elvárá-
sok minél teljesebb körû betartására.

További követelmények:
A tervezés és megvalósítás során kötelezõ az országos

településrendezési és építési követelményekrõl szóló
253/1997. (XII. 20.) kormányrendelet (OTÉK) akadály-
mentesítésre vonatkozó szakaszainak, valamint a jelen Pá-
lyázati útmutatóhoz csatolt IX. számú mellékletben („Se-
gédlet a komplex akadálymentesítés megvalósításához”)
részletezett elõírások, biztonsági és kialakítási szabályok
következetes és szakszerû alkalmazása, illetve maradékta-
lan betartása.

Az OTÉK-nak és a „Segédlet a komplex akadálymente-
sítés megvalósításához” c. dokumentumnak való megfele-
lést a tervdokumentációt készítõ tervezõ mérnök, vagy re-
habilitációs környezettervezõ szakmérnök vagy rehabili-
tációs környezettervezõ szakértõ1 által a pályázati doku-
mentáció részét képezõ minta (XIV. sz. melléklet) szerint
kiállított szakvéleménynek kell igazolnia.

A pályázóknak a meglévõ épületek akadálymentesítésé-
re vonatkozó építészeti-mûszaki tervdokumentációkat az
építészeti-mûszaki tervdokumentációk tartalmi követel-
ményeirõl szóló 45/1997. (XII. 29.) KTM rendelet figye-
lembevételével, az abban elõírt tartalmi részletezettséggel
kell összeállítani függetlenül attól, hogy az akadálymente-
sítési munkák építési engedélyköteles tevékenységek-e
vagy sem.

Amennyiben a fejlesztés mûemlék épületben valósul
meg, a pályázó felmentést kaphat a teljes körû akadály-
mentesítés biztosítása alól a 2001. évi LXIV. törvény 63. §
(3) bekezdése értelmében: „Mûemlékvédelmi érdekbõl a
hatóság a mûemlék felújítási, helyreállítási munkáinak en-
gedélyezése során az országos építésügyi szabályoktól és a
kötelezõen alkalmazandó nemzeti szabványoktól eltérhet.
Az eltérés akkor engedélyezhetõ, ha az alkalmazandó
megoldás az élet- és vagyonbiztonság követelményeinek
megfelel, vagy mindkettõ más módon biztosítható,”
ugyanakkor törekedni kell a fent megfogalmazott elvárá-
sok minél teljesebb körû betartására.

1 A rehabilitációs környezettervezõ szakmérnökök/szakértõk aktuális
névjegyzéke, elérhetõsége megtalálható a Szociális és Munkaügyi Miniszté-
rium honlapján. (Elérhetõség: http://www.szmm.gov.hu, Fõoldal » Esély-
egyenlõség » Fogyatékosságügy » Akadálymentesítés).
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A támogatásból megvalósított beruházás és a beszerzett
eszközök kizárólag a pályázatban megjelölt célra használ-
hatóak fel, ezért ezeket végleges helyükön, tartósan és ren-
deltetésszerû használatra alkalmas módon kell elhelyezni
és/vagy beépíteni.

Projekt területi szûkítése

a) komponens: Térségi alapú komplex turisztikai ter-
mékcsomagok kialakítása:

Az érdemi fejlesztési hatás elõsegítése érdekében a
konstrukcióban meghatározott fejlesztések elsõsorban a
Dél-Dunántúl turisztikai magterületeinek településlistájá-
ban felsorolt településeken valósíthatóak meg. A magterü-
leteken kívül esõ települések önmagukban nem pályázhat-
nak, azonban magterületbe tartozó településsel összefog-
va, a magterület fejlesztési irányaihoz illeszkedõ fejleszté-
sek a magterületen kívüli településeken is megvalósítha-
tóak. A magterületi településeken kívül esõ fejlesztésekre
esõ költségek aránya az összköltségvetéshez viszonyítva
nem lehet 25%-nál magasabb.

Kerékpáros és kisvasútelemek esetében ez a korlát 30%.
Kizárólag az Országos Területrendezési Tervben vagy

annak felülvizsgálata során javasolt nyomvonalba illesz-
kedõ kerékpárutak építése támogatható Borturisztikai fej-
lesztések kizárólag a borok eredetvédelmi szabályairól
szóló 97/2004. (VI. 3.) FVM rendeletben meghatározott
borvidékeken található borutakhoz kapcsolódhatnak.

A komponens keretében a 2000. évi CXII. törvény a Ba-
laton Kiemelt Üdülõkörzet Területrendezési Tervének el-
fogadásáról és a Balatoni Területrendezési szabályzat
megállapításáról szóló törvény 1. számú mellékletében
felsorolt településein megvalósítandó fejlesztések nem tá-
mogathatóak.

A projektek vizsgálatánál hangsúlyos szempont a pro-
jektek Dél-dunántúli Régió termékmagterület mátrixhoz
való illeszkedése. A pályázó szervezetnek ezért a pályá-
zatban projektelemenként meg kell határozni, hogy az
adott helyszínen megvalósuló fejlesztést melyik magterü-
lethez sorolja. Bizonyos településeknél a besorolás egyér-
telmû, vannak azonban olyan települések, melyek külön-
bözõ turisztikai termékeikkel más-más magterület turiszti-
kai vonzerõit erõsítik. Lehetséges tehát, hogy egy telepü-
lés több magterülethez is tartozik.

Amennyiben a pályázatértékelés során a bíráló úgy ítéli
meg, hogy a besorolás nem reális, felülbírálhatja a magte-
rülethez való besorolást. A továbbiakban annak megfele-
lõen értékeli a pályázatot.

Turisztikai magterületek:
Belsõ Dél-Dunántúl, Dráva mente, Duna mente, Kapos-

vár és környéke, Pécs és környéke, Siklós–Villány–Har-
kány;

Dél-dunántúli Régió turisztikai magterületének telepü-
lési listája:

Abaliget, Almamellék, Alsómocsolád, Alsónyék, Apát-
varasd, Attala, Babócsa, Bár, Barcs, Bárdudvarnok, Báta,
Bátaapáti, Bátaszék, Baté, Beremend, Berzence, Bicsérd,

Bikács, Bikal, Boda, Bodolyabér, Bogdása, Bogyiszló,
Boldogasszonyfa, Bóly, Bonnya, Bonyhád, Botykapeterd,
Böhönye, Bölcske, Bõszénfa, Bükkösd, Csarnóta, Cserén-
fa, Cserkút, Csertõ, Csibrák, Csikóstõttõs, Csokonyavi-
sonta, Csurgó, Csurgónagymarton, Cún, Dalmand, Da-
rány, Decs, Diósviszló, Dombóvár, Drávacsepely, Dráva-
iványi, Drávapiski, Drávaszabolcs, Drávasztára, Drávata-
mási, Dunaföldvár, Dunaszekcsõ, Dúzs, Egyházaskozár,
Erdõsmecske, Fadd, Felsõegerszeg, Felsõmocsolád, Fel-
sõszentmárton, Fiad, Gadány, Gálosfa, Gerjen, Gödre,
Görgeteg, Grábóc, Gyékényes, Gyönk, Györköny, Gyulaj,
Harc, Harkány, Háromfa, Hásságy, Hedrehely, Helesfa,
Hencse, Hetvehely, Hirics, Hosszúhetény, Hõgyész, Ibafa,
Igal, Ipacsfa, Ivánbattyán, Izmény, Kadarkút, Kaposgyar-
mat, Kaposmérõ, Kaposszerdahely, Kaposújlak, Kapos-
vár, Kárász, Kásád, Kaszó, Kémes, Keszõhidegkút, Kis-
bárapáti, Kishajmás, Kiskorpád, Kisszékely, Komló, Ko-
vácshida, Kovácsszénája, Kozármisleny, Kölesd, Kölked,
Kõvágószõlõs, Kutas, Lábod, Lad, Lánycsók, Lengyel, Li-
bickozma, Liptód, Madocsa, Mágocs, Magyaregregy, Ma-
gyarhertelend, Magyarlukafa, Magyarszék, Majs, Mánfa,
Matty, Mecseknádasd, Medina, Mekényes, Mernye,
Mesztegnyõ, Mike, Miklósi, Mohács, Mórágy, Mozsgó,
Nágocs, Nagyatád, Nagybajom, Nagyberény, Nagyberki,
Nagydorog, Nagyhajmás, Nagyharsány, Nagynyárád,
Nagypall, Nagyszakácsi, Nagyszékely, Nemesvid, Német-
kér, Óbánya, Ófalu, Orfû, Ozora, Öcsény, Õrtilos, Paks,
Palkonya, Palotabozsok, Patca, Pécs, Pécsvárad, Pellérd,
Pincehely, Pócsa, Pogány, Pogányszentpéter, Porrog, Por-
rogszentkirály, Pörböly, Ráksi, Regenye, Rinyaszentki-
rály, Sárok, Sárpilis, Sásd, Sátorhely, Segesd, Sellye, Sik-
lós, Simonfa, Simontornya, Sióagárd, Somogyaszaló, So-
mogybükkösd, Somogyegres, Somogygeszti, Somogy-
hárságy, Somogysimonyi, Somogyszil, Somogyudvar-
hely, Somogyvámos, Szabadszentkirály, Szágy, Szakály,
Szálka, Szaporca, Szászvár, Szederkény, Szekszárd, Sze-
mely, Szenna, Szenta, Szentbalázs, Szentegát, Szentlõ-
rinc, Szigetvár, Szilvásszentmárton, Szulok, Tab, Tamási,
Taszár, Tengelic, Tésenfa, Tevel, Tolna, Tolnanémedi,
Tormás, Tótújfalu, Túrony, Vajszló, Váralja, Várong, Vá-
sárosdombó, Vékény, Vése, Villány, Villánykövesd, Víz-
vár, Vokány, Zákány, Zákányfalu, Závod, Zengõvárkony,
Zics, Zók, Zomba, Zselickisfalud, Zselickislak, Zselic-
szentpál.

b) komponens: Regionális jelentõségû egészségturiszti-
kai fejlesztések ösztönzése:

A „Gyógy- és termálturisztikai stratégia fejlesztési irá-
nyainak meghatározása” címû dokumentum alapján a kö-
vetkezõ településeken található legalább regionális jelentõ-
ségûnek ítélt gyógy-, illetve termálfürdõ vagy gyógybar-
lang: Abaliget, Barcs, Csokonyavisonta, Dombóvár, Har-
kány, Igal, Kaposvár, Mohács (potenciálisan regionális je-
lentõségû), Nagyatád, Sellye, Sikonda, Szigetvár, Tamási.

Jelen pályázati kiírásban csak a felsorolt települések
meglévõ gyógy- és termálfürdõinek, valamint a gyógybar-
lang fejlesztéseire lehet pályázni.
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D. Pénzügyi feltételek

Támogatás formája
Vissza nem térítendõ támogatás.

Támogatás mértéke
Az „a” komponens esetében a támogatás maximális mértéke maximum az összes elszámolható költség 50–85%-a.
A komponens keretében megvalósítható fejlesztések támogatási intenzitása turisztikai terméktípusonként különbözõ:

Terméktípus Támogatásintenzitás
Leghátrányosabb helyzetû kistérségekben,

ezen belül a „Nem mondunk le senkirõl” ZH
programban nevesített kistérségekben

Bor és gasztronómia 50% 50%
Innovatív terméke/tematikus parkok 50% 50%
Kerékpáros turizmus 80% 80%
Kulturális turizmus 80% 80%
Ökoturizmus és aktív turizmus 50% 50%
Vízi turizmus 50% 50%
Kisvasút 50% 50%
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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” cí-
mû alpontjában felsorolt tevékenységekhez igényelt támo-
gatás maximális mértéke a központi költségvetési szerv
kedvezményezettek és a kizárólag központi költségvetési
szerv tagokból álló konzorciumok által megvalósítandó
projektek esetén kistérségi besorolástól függetlenül 90%.

Központi költségvetési szervnek az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-ának (1) bekezdé-
se alapján az Országgyûlés, a Kormány, valamint a fejezet
felügyeletét ellátó szerv által alapított költségvetési szerv
minõsül.

Kerékpáros turizmus, kulturális turizmus, valamint öko-
turizmus és aktív turizmus esetében a táblázatnak megfele-
lõen (a fenti kivétellel) 5%-kal nõ a támogatási intenzitás:

– a területfejlesztés szempontjából kedvezményezett
kistérségek jegyzékét tartalmazó mindenkor hatályos (je-
lenleg: 64/2004. (IV. 15.) kormányrendelet a területfejlesz-
tés kedvezményezett térségeinek jegyzékérõl) kormány-
rendeletben meghatározott leghátrányosabb helyzetû kis-
térségekben, valamint ezen belül

– Nem mondunk le senkirõl zászlóshajó program célte-
rületét képezõ kistérségekben megvalósuló fejlesztések
esetében.

Kerékpáros turizmus, kulturális turizmus, valamint öko-
turizmus és aktív turizmus esetében a táblázatnak megfele-
lõen 5%-kal nõ a támogatási intenzitás:

– a területfejlesztés szempontjából kedvezményezett
kistérségek jegyzékét tartalmazó mindenkor hatályos kor-
mányrendeletben meghatározott leghátrányosabb helyzetû
kistéségekben, valamint ezen belül

– Nem mondunk le senkirõl zászlóshajó program célte-
rületét képezõ kistérségekben megvalósuló fejlesztések
esetében.

A kerékpáros, kulturális, valamint ökoturisztikai és aktív
turizmus tevékenységekre gazdasági társaságok nem pá-
lyázhatnak.

Az „b” komponens esetében a támogatás maximális
mértéke maximum az összes elszámolható költség 50%-a.

Azon projekt esetében, amelyben többféle, eltérõ inten-
zitással támogatott tevékenység kerül megvalósításra, a
projekt összes elszámolható költségeire vetített végleges
támogatási intenzitás az egyes tevékenységek projekten
belüli aránya alapján kerül meghatározásra.

Támogatás összege:
Az „a” komponens esetében: minimum 80 millió Ft, de

maximum 800 millió Ft lehet projektelemenként.
Az igényelt támogatás összesen nem haladhatja meg a

2 milliárd forintot.
Az „b” komponens esetében: minimum 20 millió Ft, de

maximum 750 millió Ft lehet.

E. Kiválasztási kritériumok

A támogatásban részesülõ projektek kiválasztása a jelen
Pályázati útmutató vonatkozó pontjaiban foglalt kritériu-
mok alapján történik.

Valamennyi pályázó, aki ezen kritériumoknak megfelel,
a rendelkezésre álló keret mértékéig az elért pontszám sor-
rendjében támogatásban részesül.

Annak érdekében, hogy már az elsõ körben biztosítani
lehessen, hogy turisztikai szakmai szempontból minél jobb
minõségû projektek kerülhessenek végül támogatásra,
mindkét fordulóban ugyanazon szakmai kritériumok alap-
ján, de eltérõ kötelezõen elérendõ minimum ponthatárok
alapján történik az értékelés (lásd az egyes fordulók leírá-
sánál).



F. Adminisztratív információk

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje:
Kétfordulós eljárás esetén a pályázat benyújtására vo-

natkozó szabályok az eljárás elsõ és második fordulójában
megegyeznek.

A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Projekt adatla-
pon nyújtható be, mind a papíralapú, mind az elektronikus
formában való kitöltésnél. A Projekt adatlap sem tartalmá-
ban, sem alakjában nem változtatható. A Projekt adatlap
mellett kell szerepeltetni azokat az elõírt projektterveket és
dokumentációkat, amelyek a pályázat megítéléséhez szük-
ségesek.

Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetõség.
A Projekt adatlapot hiánytalanul, minden kérdésére vá-

laszt adva és az elõírt dokumentumok csatolásával kell be-
nyújtani. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a Projekt adat-
lap egy adott kérdése nem vonatkozik az Ön pályázatára,
kérjük a Projekt adatlap megfelelõ helyén a „pályázatomra
nem vonatkozik” megjegyzést bevezetni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a benyújtást követõen a pá-
lyázat tartalmi elemeinek változtatására nincs lehetõség.
Az ilyen jellegû módosítási igények nem vehetõk figye-
lembe.

A pályázatot 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat), va-
lamint további 1 elektronikus példányban (kizárólag CD
lemezen), zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként
vagy gyorspostai szállítás igénybevételével a következõ
címre kell beküldeni:

Dél-dunántúli Operatív Program
Kódszám: DDOP-2007/2.1.1/2F

Közremûködõ Szervezet:
Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Postacím: 7621 Pécs, Mária u. 3.
A pályázatok személyes leadására is lehetõséget

biztosítunk az Ügynökség alábbi irodáin
2007. november 26-tól 2008. január 21-ig

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 kapos-
vári iroda: 7400 Kaposvár, Szántó u. 5.

Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség szek-
szárdi iroda: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11–13.

Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a
csomagon a „DDOP-2007/2.1.1/2F. Pécs.” címzést kell
feltüntetni.

Kérjük, hogy a CD lemez tokján jól láthatóan tüntesse
fel a Pályázati felhívás kódszámát: DDOP-2007/2.1.1/2F,

a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenõrizze a kitöltött
adatokat, illetve gyõzõdjön meg a kitöltés sikerességérõl,
az adathordozó épségérõl!

A nyomtatott és elektronikus formában (kizárólag CD
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 (http://www.nfu.hu) ta-
lál, felvilágosítást pedig a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
telefonos ügyfélszolgálata nyújt.

Az NFÜ telefonos ügyfélszolgálatának kék száma: 06
(40) 638-638.

Az I. fordulóra vonatkozó határidõk:
A pályázatok benyújtása 2007. november 26-tól 2008.

január 21-ig lehetséges. Postai feladás esetén a feladás dá-
tumát (postai bélyegzõ) kell figyelembe venni. A pályáza-
tok benyújtása és elbírálása szakaszos.

Az elsõ fordulóban kiválasztott pályázatok esetében
megindulhat a projektfejlesztési szakasz, melynek hossza
projektenként változó, de legfeljebb 1 év. Ebben az idõ-
szakban kell biztosítani a megfelelõ kidolgozottsági szintû
és minõségû projektdokumentációt. A második forduló fo-
lyamatos beadási határidejû, azt a rendelkezésre álló idõ-
kereten belül a projektdokumentumok összeállításának
idõigénye határozza meg. A második fordulóban kizárólag
az elsõ fordulóban kiválasztott projektek vehetnek részt.
A pályázatok elbírálása az adott szakaszban, az elõzetesen
meghatározott értékelési szempontok alapján, a rendelke-
zésre álló keret erejéig. A rendelkezésre álló források
függvényében egy újabb szakasz kerül meghirdetésre.

A II. fordulóra vonatkozó határidõk:
A II. fordulóra az elsõ fordulón és a projektfejlesztési ta-

nácsadáson túljutott pályázatok számára lehetséges. A pá-
lyázatok benyújtása folyamatos, de legkésõbb az elsõ for-
dulóban meghozott döntést követõ 1 éven belül lehetséges.

A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentu-
mok a http://www.nfu.hu honlapon keresztül tölthetõk le.
További felvilágosítás a http://www.nfu.hu honlapon, il-
letve a 06 (40) 638-638-as telefonszámon kapható.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat benyújtását kö-
vetõen az ellenõrzésre feljogosított szervek megkezdhetik a
projekt ellenõrzését!

A Pályázati felhívás elválaszthatatlan része a Pályázati
útmutató és a Projekt adatlap, ezek együtt tartalmazzák a
pályázáshoz szükséges összes feltételt.
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Az Oktatási és Kulturális Minisztérium közleményei

A tankönyvkiadás és tankönyvforgalmazás etikai szabályzata

I.

Általános rendelkezések

1. A Tankönyves Vállalkozók Országos Testületének tagja (továbbiakban: Tag) – a belépéskor aláírt elfogadó nyilatko-
zat alapján – köteles tankönyvkiadással és tankönyvforgalmazással összefüggõ tevékenységét az itt leírtak szerint
folytatni.

2. A Tag az általánosan elfogadott üzleti tisztesség szellemében úgy köteles eljárni, hogy magatartását a jóhiszemûség
jellemezze, betartsa az általánosan elfogadott üzleti szokásokat. A gazdasági élet valamennyi mozzanatát, a piaci sze-
replõk minden tevékenységét lehetetlen csupán jogi eszközökkel szabályozni. Az üzleti élet alakulásában nagy szere-
pe van a résztvevõk magatartásának, a kialakult szokásoknak, az általánosan elfogadott és kialakult gyakorlatnak.
A sikeres üzleti tevékenység gyakorlásához szükséges a résztvevõk egymás iránti – az etikai normák követésén ala-
puló – bizalma.

3. Az üzleti erkölcsbe, tisztességbe ütközõ magatartás akkor is elítélendõ, bírálatra és orvoslásra érdemes, ha jogszabá-
lyok egyébként nem tiltják. Elõfordulhat, hogy jogszabályban megengedett magatartás nem etikus, ha az a vállalkozói
közösség, a fogyasztók vagy más fontos üzleti vagy közéleti szereplõk érdekeit oly módon sérti, hogy azok képtelenek
érdekeik kielégítõ érvényesítésére.

4. A Tagok tevékenységük során jogkövetõ és jogtisztelõ módon, a jogszabályok és az etikai szabályzat normái, vala-
mint a kialakult gyakorlat és szokások alapján kötelesek eljárni.

II.

Speciális rendelkezések

1. Hírnévrontással kapcsolatos kérdések
a) Tilos a Tag jó hírnevét, hitelképességét vagy üzleti megbízhatóságát valótlan tény állításával vagy valós tény hamis

színben való feltüntetésével, vagy bármilyen egyéb módon sérteni vagy veszélyeztetni akkor is, ha a cselekmény
egyébként nem jogszabálysértõ.

b) A Tag hírneve vagy hitelképessége sérelmének vagy veszélyeztetésének minõsül különösen
– a Tagot becsmérlõ, lekicsinylõ, azt bármilyen más módon megalázó kijelentés, tájékoztatás vagy egyéb nyilatkozat,

amely vonatkozhat a Tag személyére, gazdasági tevékenységére, az általa elõállított termékre, illetve nyújtott szol-
gáltatásra;

– nem tisztességes alaptalanul híresztelni más Tag csõdjét vagy felszámolását, fizetõképtelenségét, illetve a fenti kö-
rülmények bekövetkeztének veszélyét, továbbá a Tag által elõállított, forgalmazott termékek, illetve nyújtott szol-
gáltatások alkalmatlanságát.

2. Utánzással kapcsolatos kérdések
a) Tilos bármely kiadó által gyártott, jellegzetes tulajdonságokkal rendelkezõ termék vagy szolgáltatás utánzása. Utá-

nozni nem csak iparjogvédelmi vagy szerzõi jogi oltalommal rendelkezõ alkotást lehet. A védelemmel nem rendelke-
zõ termékeknél és szolgáltatásoknál az ügy kivizsgálásakor az eset összes körülményébõl kell kiindulni, ugyanakkor
az eredeti és az utánzással létrejött termék vagy szolgáltatás között egyértelmû azonosságnak kell fennállnia.

b) Az utánzás megállapításakor vizsgálni kell az egyértelmû azonosság fennállását, illetve, hogy más megoldás választá-
sa lehetséges volt-e, s hogy a Tag minden tõle telhetõt megtett-e más megoldás választása, illetve az összetéveszthetõ-
ség megakadályozása érdekében.

c) Tilos a jellegzetes külsõ, a csomagolás vagy megjelölés, így különösen a védjegyként be nem jegyzett, de sajátos meg-
különböztetésre alkalmas árujelzõ utánzása.

d) Tilos a Tag egyedi, megkülönböztetésre alkalmas, korábban már használt és ismertté vált, a cégjegyzékbe be nem
jegyzett, széleskörûen ismertté vált telephely (fióktelep) elnevezésének, üzletjelzõjének, vagy összetévesztésre alkal-
mas módon nevének a használata. Nem tekinthetõ névbitorlásnak olyan üzleti elnevezés használata, amely csupán a
Tag gazdasági tevékenységére utal.
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3. Partnerekkel való kapcsolat kérdései
a) Az eladó, szállító pozícióban lévõ Tagok a partnerek pénzügyi erejét és lehetõségeit ugyanolyan mérlegelési elvek

szerint ítéljék meg, mint amire saját vásárlásaiknál, megrendeléseiknél is igényt tartanak.
b) A kapcsolatokban figyelembe kell venni a kölcsönös érdekeket és lehetõségeket, és azokat méltányolni kell.
c) Tilos mások anyagi elõnyhöz juttatása vagy ennek kísérlete oly módon, hogy a vásárláskor személyi ajándékot, pénzt

vagy más elõnyt kapnak azért, hogy egy adott szállító céget vagy terméket, szolgáltatást válasszanak.
d) A hatóságok képviselõivel történõ tárgyalásoknak, megállapodásoknak nem lehet olyan egyezség jellege, amely az el-

járó tisztviselõk személyi elõnyeihez vagy érdekeltségéhez vezet, még ha az közvetett úton érvényesülne is. Hatósá-
gokkal kapcsolatban a kölcsönösen elõnyös megállapodásokat különös gonddal kell értelmezni annak érdekében,
hogy a korrupció gyanúját elkerüljék.

e) Etikátlan az olyan – egyébként szerzõdés alapján lévõ – magatartás, amelyben a Tag nem a szerzõdésben foglaltak ér-
dekében jár el, így különösen ha anyagi vagy szellemi terméket abból a célból vásárol, hogy azt a piaci forgalomból ki-
vonja vagy hasznosítását visszatartsa.

f) Nem tisztességes a Tankönyvpiac rendjérõl szóló jogszabály alapján TVOT-tagsághoz kötött tevékenységet folytató
olyan gazdasági társasággal, egyéb piaci szereplõvel megállapodásokat kötni és gazdasági kapcsolatokat építeni, ame-
lyek nem tagjai a TVOT-nek, továbbá olyan árukat és szolgáltatásokat beszerezni, felhasználni vagy továbbadni, ame-
lyek illegális, engedély nélküli forgalomból származnak, így ezzel veszélyeztetni a korrekt eljárásban bízó partnerek
érdekeit.

g) Nem etikus a tag és szerzõdõ partnere között megkötött szerzõdés rendelkezéseinek egyoldalú megsértése.
h) Nem etikus az ingyenes, iskoláknak járó kiadványok, termékek kereskedõ általi visszatartása.

4. Az erõfölénnyel kapcsolatos kérdések
a) Tilos az erõfölényt arra használni, hogy a Tagokkal vagy a gazdasági élet más szereplõivel való kapcsolatot vagy an-

nak jellegét a harmadik fél karára befolyásolják, így pl. megrendelések, szolgáltatások lemondását tegyék kilátásba,
ha másokat is kiszolgálnak, illetve kizárólagosságot követelni eladói vagy vevõi pozícióból.

b) Tilos más Tagokat megakadályozni abban, hogy a számukra legkedvezõbb beszerzési vagy értékesítési forrásokat ve-
gyék igénybe.

c) Erõfölénnyel való visszaélés az olyan jogilag nem érvényesíthetõ ígéret elfogadtatása, amely a gyengébb fél javára
nem jelent kielégítõ vagy érvényesíthetõ biztosítékot.

d) Az erõfölény tisztességtelen érvényesítését jelenti a teljesítést megelõzõ ellenérték megkövetelése a teljesítésre vonat-
kozó garanciák vagy egyéb biztosítékok kiadásának megtagadásával, továbbá a szerzõdéses teljesítésért való felelõs-
ségvállalás indokolatlan vagy egyoldalú korlátozása.

e) Egyoldalú erõfölény érvényesítése a szakmailag nem indokolt szállítási ütemezés, választék vagy mennyiségi csoma-
gok kikötése, kiszerelési vagy szállítási egységek elfogadtatása. Nem fogadható el a jogos igények mellõzésére, illetve
az elõnytelen megállapodások és helyzetek tûrésére vonatkozó nyomásgyakorlás. Erõfölény alkalmazása az is, ha va-
laki egyoldalúan korlátozza szerzõdõ társa jogát bírósági vagy más jogorvoslat igénybevételére.

5. Rendkívüli esemény esetén elvárható magatartás
a) A Tag nem használhatja ki az üzleti partnerét vagy versenytársát ért, üzleti tevékenységi körön kívül keletkezett kárt

(mint a vis major) vagy tragédiát annak kiszorítására, tönkretételére.
b) A károsultak nem használhatják ki helyzetüket, méltányosságból csak olyan mértékû segítséget vehetnek igénybe,

amely nem haladja meg közvetlen káraikat.

6. A Tag nyilvánosság elõtti megjelenése
Etikátlan, ha a köztájékoztatás révén a fogyasztók széles köréhez eljutó híradás keretében, a Tag a tankönyvkiadói vagy
a tankönyvterjesztõi szakma gyakorlásának vonatkozásában olyan valótlan állítást fogalmaz meg, amely meghatározott
kérdés vonatkozásában más TVOT-tagot vagy a fogyasztókat alkalmas tévedésbe ejteni vagy tartani.

7. Fogyasztókkal kapcsolatos kérdések
a) A fogyasztókat partnerként kell kezelni, részükre könnyen hozzáférhetõ módon, érthetõen minden tájékoztatást meg

kell adni és velük szemben a tájékoztatásban foglaltaknak megfelelõen kell eljárni.
b) A fogyasztók és a Tagok közötti szerzõdésekben etikátlan, ha olyan általános vagy nem kétoldalúan kialakított szerzõ-

dési feltételek kerülnek alkalmazásra, amelyek a Tag egyoldalú érdekeit képviselik.
c) Elfogadhatatlan a szerzõdés értelmezésének egyoldalú kikötése, az egyoldalú módosítási jog indokolatlan fenntartása,

a szerzõdés szerinti teljesítés megállapításának a Tagra bízása, illetve a fogyasztó jogainak korlátozása, ha szerzõdés-
szegés áll elõ.
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d) Nem tisztességes a fogyasztót arra kötelezni, hogy szerzõdését – így kivált fizetési kötelezettségeit – teljesítse, ha a
Tag nem teljesít.

e) Nem megengedhetõ, hogy a fogyasztót olyan mellékkötelezettségek (pl. adatszolgáltatás) teljesítésére kötelezzék,
melyek elmulasztása esetén fizetése ellenére sem jogosult ellenszolgáltatásra.

f) Nem engedhetõ meg, hogy a Tag a szerzõdéstõl elálljon, ha ezt a lehetõséget a fogyasztó számára a szerzõdés nem biz-
tosítja.

g) Ajándékba csak használatba nem vett, illetve rendeltetésszerû használatra alkalmas kiadvány, termék adható.

8. A tankönyvkiadásban és -forgalmazásban elõforduló legjellemzõbb etikátlan magatartások
a) Korábban más kiadónál megjelent mû változatlan utánnyomása az eredeti kiadóval történt egyeztetés nélkül, illetve e

célból látszatra átdolgozottan.
b) A kiadói (szerkesztõi) munkafolyamatok, eredeti nyerskéziratot meghaladó eredményeinek önkényes, hozzájárulás

nélküli hasznosítása egy másik kiadótag által, új kiadás során.
c) A pedagógusok tárgyilagos választását befolyásoló anyagi ösztönzõk kilátásba helyezése a megrendelési folyamatban.
d) Bármely kiadó és/vagy forgalmazó tevékenységének hitelét rontó negatív reklám közzététele.
e) Terjesztõ és kiadó fennálló érvényes és hatályos szerzõdés nélküli iskolai megrendelések begyûjtése.
f) A begyûjtött megrendelések visszatartása.
g) Több kiadó könyvének szállítása, terjesztése esetén bármely könyv propagálása, a megrendelés befolyásolására irá-

nyuló forgalmazói tevékenység.
h) Több kiadó könyvének szállítását végzõ tankönyvforgalmazó bármely kiadó általi kötelezése marketingtevékenység

(tankönyvbemutató, mintapéldány kiszállítása, megrendelésnövelés) ellátására.
i) A Tagra vonatkozó, megalapozatlan, negatív kijelentések hangoztatása az iskolában, az iskolai alkalmazottak, szülõk,

megrendelõk elõtt.
j) A kiadói számlán szereplõ vagy hivatalos árjegyzéken közölt árengedmény nélküli ár indokolatlan – felfelé történõ –

módosítása a forgalmazó által.
k) Az iskolákkal megkötött Megbízási szerzõdés aláírását követõen – a megfelelõ szerzõdési pont hiányában – forgalma-

zói teljesítés érdekében elõlegszedés és -átadás elrendelése.
l) Az iskolák megrendelése alapján, a kiadó által idõben átadott könyvek késedelmes iskolá(k)ba szállítása, ezzel a tan-

évkezdés veszélyeztetése.

9. A Tag és a TVOT kapcsolata
a) A Tag a TVOT szabályzatait, iránymutatásait és határozatait tevékenysége folytatásánál köteles betartani, illetve ezen

határozatoknak köteles határidõben eleget tenni,
b) az etikai eljárásban meghozott jogerõs és végrehajtható határozatot a Tag köteles betartani, az Etikai Bizottság pedig

jogosult ellenõrizni,
c) a Tag TVOT felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettségét köteles teljesíteni, és köteles eleget tenni a TVOT eseti fel-

hívásainak,
d) a TVOT és annak tagjai képviseletében csak a TVOT elnöke, távolléte vagy akadályoztatása esetén az általános elnök-

helyettes, illetve elõzetes hozzájárulásával más tisztségviselõ, megbízott nyilatkozhat,
e) a Tag tevékenysége során a TVOT-t, vagy annak bármely más tagját is érintõ kérdésben hatóságokkal, bármely állami szerv-

vel, minisztériummal egyeztetéseket, tárgyalásokat nem folytathat, megállapodásokat nem köthet, nyilatkozatot nem tehet,
f) a Tag a Tankönyves Vállalkozók Országos Testületével kapcsolatos, harmadik személy irányában történõ megnyilatkozása

alkalmával a testület megítélését negatívan befolyásoló nyilatkozatot nem tehet, illetve tájékoztatást nem adhat.

10. Az Etikai Bizottság mûködése
Az etikai szabályzatban leírt etikai normák és etikai ügyekben hozott határozatok betartásának ellenõrzése, az érdeksé-
relmek kivizsgálása és szükség esetén szankcionálása az Etikai Bizottság feladata.

11. Az etikai szabályok megsértése esetén kiróható szankciók
Az Etikai Bizottság az etikai szabályzat megsértése esetén a 2001. évi XXXVII. törvény 19. § felhatalmazása alapján a
következõ szankciókat alkalmazhatja:
a) határozatban figyelmeztet, kötelez a kifogásolt magatartás legfeljebb 180 napon belül történõ megszüntetésére,
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b) súlyosabb vagy ismétlõdõ esetben (50 000 Ft–5 000 000 Ft közötti összegû) bírságot szab ki, illetve a figyelmeztetést
nyilvánosságra hozza (OKM hivatalos lapjában, a szaksajtóban, a tagság körében, illetve az iskolák értesítésével),

c) indokolt esetben javasolja az elnökségnek a versenyfelügyeletet ellátó szervnél vagy más hatóságnál a szükséges in-
tézkedés megtételét, illetve a fogyasztók széles körét érintõ vagy jelentõs nagyságú hátrány okozása esetén per indítá-
sát a fogyasztók polgári jogi igényeinek érvényesítése iránt,

d) kezdeményezheti a Tag kizárását.

Budapest, 2007. március 7.

Romankovics András s. k.,
elnök

Tankönyves Vállalkozók Országos Testülete
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A Pénzügyminisztérium közleményei

A Pénzügyminisztérium
közleménye

a pénzügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések 2008. évi vizsganaptáráról

A) Gyakorlati-írásbeli vizsgák idõpontjai komplex szóbeli vizsga elõtt

Szakképesítés Pénzügyi-számviteli ügyintézõ I. II. III. Vállalkozási ügyintézõ I. II. III.

1. tantárgy Vállalkozásgazdálkodási ism. (90’) II. 5.
14 óra

V. 20.
8 óra

X. 7.
14 óra Vállalkozásgazdálkodási ism. (45’) II. 5.

14 óra
V. 20.
8 óra

X. 7.
14 óra

2. tantárgy Pénzügyi és vállalkozás-
finanszírozási ism. (180’)

II. 5.
16 óra

V. 20.
10 óra

X. 7.
16 óra

Pénzügyi és vállalkozás-
finanszírozási ism. (45’)

II. 5.
15 óra

V. 20.
9 óra

X. 7.
15 óra

3. tantárgy Könyvvezetés
és beszámolókészítés (180’)

II. 6.
14 óra

V. 21.
8 óra

X. 8.
14 óra

Munkaerõ-gazdálkodási
és társadalombiztosítási ism. (45’)

II. 5.
16 óra

V. 20.
10 óra

X. 7.
16 óra

4. tantárgy Számítástechnikai
és adatfeldolgozási ism. (90’)

II. 6.
17 óra 30’

V. 21.
11 óra 30’

X. 8.
17 óra 30’

Könyvvezetés
és beszámolókészítés (45’)

II. 5.
17 óra

V. 20.
11 óra

X. 7.
17 óra

5. tantárgy Üzleti terv készítés és statisztikai
módszerek (180’)

II. 6.
14 óra

V. 21.
8 óra

X. 8.
14 óra

Szakképesítés Vámkezelõ I. II. III. Vámügyintézõ I. II. III.

1. tantárgy Vámjog és vámeljárás (180’) II. 5.
14 óra

V. 20.
8 óra

X. 7.
14 óra Vámjog és vámeljárás (180’) II. 5.

14 óra
V. 20.
8 óra

X. 7.
14 óra

2. tantárgy Kereskedelmi vámtarifa és áruism.
(180’)

II. 6.
14 óra

V. 21.
8 óra

X. 8.
14 óra Kereskedelmi vámtarifa és áruism. (180’) II. 6.

14 óra
V. 21.
8 óra

X. 8.
14 óra

3. tantárgy Idegen nyelv (vámszakmai) (120’) II. 7.
14 óra

V. 22.
8 óra

X. 9.
14 óra

Szakképesítés Banki ügyintézõ/
banki-befektetési termékért. I. II. III. Banki tanácsadó/

szakképesített bankreferens I. II. III.

1. tantárgy Jogi alapism. (75’) II. 19.
10 óra

V. 15.
10 óra

X. 7.
10 óra Gazdasági-pénzügyi ism. (75’) II. 19.

10 óra
V. 15.
10 óra

X. 7.
10 óra

2. tantárgy
A banki és befektetési piac

intézményei, termékei, ügyletei
és jogi háttere (75’)

II. 19.
11 óra 30’

V. 15.
11 óra 30’

X. 7.
11 óra 30’ A számvitel és mérlegelemzés alapjai (90’) II. 19.

11 óra 30’
V. 15.

11 óra 30’
X. 7.

11 óra 30’

3. tantárgy Pénzügyi piacok-piaci számítások (90’) II. 26.
10 óra

V. 20.
10 óra

X. 14.
10 óra

4. tantárgy Bankszakmai ism. (75’) III. 4.
10 óra

V. 27.
10 óra

X. 21.
10 óra

5. tantárgy Hitelügyletek (75’) III. 4.
11 óra 30’

V. 27.
11 óra 30’

X. 21.
11 óra 30’

6. tantárgy Kötelezõen választható 1. (75’)
III. 11.
10 óra

VI. 3.
10 óra

X. 28.
10 óra

7. tantárgy Kötelezõen választható 2. (75’)
III. 11.

11 óra 30’
VI. 3.

11 óra 30’
X. 28.

11 óra 30’
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Szakképesítés Biztosítási ügyintézõ I. II. III. Biztosításközvetítõ I. II. III.

1. tantárgy Biztosításelmélet
és üzemgazdaság-tani ism. (90’)

II. 19.
10 óra

V. 6.
10 óra

X. 7.
10 óra

Biztosításelmélet és üzemgazdaságtani ism.
(90’)

II. 19.
10 óra

V. 6.
10 óra

X. 7.
10 óra

2. tantárgy Pénzügy- és biztosítás-
matematikai ism. (90’)

II. 19.
12 óra

V. 6.
12 óra

X. 7.
12 óra Pénzügy- és biztosítás-matematikai ism. (90’) II. 19.

12 óra
V. 6.

12 óra
X. 7.

12 óra

3. tantárgy
Komplex (Ágazati biztosítástani,

biztosítási, számviteli,
számtech. ism.) (180’)

II. 26.
10 óra

V. 15.
10 óra

X. 14.
10 óra

Komplex (Ágazati biztosítástani, számtech.
ism., marketing és üzleti kommunikáció)

(180’)

II. 26.
10 óra

V. 15.
10 óra

X. 14.
10 óra

Szakképesítés Jogvédelmi biztosításközvetítõ I. II. III. Függõ biztosításközvetítõ I. II. III.

1. tantárgy Jogvédelmi ism. (45’) II. 19.
10 óra

V. 27.
10 óra

X. 28.
10 óra

2. tantárgy Ágazati biztosítástan I. (45’) III. 6.
10 óra

VI. 5.
10 óra

XI. 4.
10 óra Ágazati biztosítástan I. (45’)

III. 6.
és III. 8.
10 óra

VI. 5.
és VI. 7.
10 óra

XI. 4.
és XI. 8.
10 óra

3. tantárgy Ágazati biztosítástan II. (45’)
III. 6.

és III. 8.
11 óra

VI. 5.
és VI. 7.
11 óra

XI. 4.
és XI. 8.
11 óra

4. tantárgy Biztosításelmélet és üzemgazdaságtani
ismeretek (90’)

III. 20.
és III. 22.

10 óra

VI. 17.
és VI. 21.

10 óra

XI. 18.
és XI. 22.

10 óra

5. tantárgy Komplex I. (120’)
IV. 3.

és IV. 5.
10 óra

VI. 26.
és VI. 28.

10 óra

XI. 27.
és XI. 29.

10 óra

6. tantárgy

Szakképesítés Független biztosításközvetítõ I. II. III.

1. tantárgy

2. tantárgy Ágazati biztosítástan I. (45’) III. 6. és III. 8.
10 óra

VI. 5. és VI. 7.
10 óra

XI. 4. és XI. 8.
10 óra

3. tantárgy Ágazati biztosítástan II. (45’) III. 6. és III. 8.
11 óra

VI. 5. és VI. 7.
11 óra

XI. 4. és XI. 8.
11 óra

4. tantárgy Biztosításelmélet és üzemgazdasági ismeretek (90’) III. 20. és III. 22.
10 óra

VI. 17. és VI. 21.
10 óra

XI. 18. és XI. 22.
10 óra

5. tantárgy Komplex I. (120’) IV. 3. és IV. 5.
10 óra

VI. 26. és VI. 28.
10 óra

XI. 27. és XI. 29.
10 óra

6. tantárgy Komplex II. (60’) IV. 3. és IV. 5.
12 óra 30’

VI. 26. és VI. 28.
12 óra 30’

XI. 27. és XI. 29.
12 óra 30’
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Gyakorlati
írásbeli
vizsga-
tantárgy

Jövedéki ügyintézõ I. II. III. Befektetési szakértõ I. II. III.

1. tantárgy Jövedéki ism. (180’)
II. 5.

10 óra
V. 20.
10 óra

X. 7.
10 óra Pénzügyi és gazdasági ism. (90’)

II. 5.
10 óra

V. 20.
10 óra

X. 14.
10 óra

2. tantárgy Adóismeretek (120’)
II. 5.

13 óra 30’
V. 20.

13 óra 30’
X. 7.

13 óra 30’ Jogi ismeretek (60’)
II. 5.

12 óra
V. 20.
12 óra

X. 14.
12 óra

3. tantárgy Államigazgatási eljárás (120’)
II. 6.

10 óra
V. 21.
10 óra

X. 8.
10 óra Portfólió kezelési ismeretek (180’)

II. 19.
10 óra

VI. 3.
10 óra

X. 28.
10 óra

4. tantárgy Keresk. vámtarifa és áruism. (120’)
II. 6.

12 óra 30’
V. 21.

12 óra 30’
X. 8.

12 óra 30’

Valutapénztáros/valuta-ügyintézõ I. II. III.

1. tantárgy Ügyintézõi ism. (75’)
III. 4.
11 óra

VI. 10.
11 óra

X. 14.
11 óra

Szakképesítés Banki szakügyintézõ Pénzügyi szakügyintézõ Számviteli szakügyintézõ I. II. III.

Tantárgy Lakossági és kisvállalkozói
hitelezésre vonatkozó ism. (150’) Számviteli feladatok ellátása (150’) Számvitel és elemzés (150’)

II. 8.
14 óra

VI. 6.
8 óra

X. 10.
14 óra

Szakképesítés Projekt menedzser asszisztens Vállalkozási szakügyintézõ I. II. III.

Tantárgy Komplex ismeretek (A, B, C) (180’)
Könyvvezetés és beszámoló-

készítés (150’)
II. 8.

14 óra
VI. 6.
8 óra

X. 10.
14 óra

A 2007/2008. tanév rendjérõl szóló 19/2007. (III. 23.) OKM rendelettel összhangban az iskolai rendszerû képzések vizsgáinak kezdési idõpontja 8, 14 óra.

B) Gyakorlati-írásbeli vizsgák idõpontjai tantárgyi szóbeli vizsga elõtt

Szakképesítés
Mérlegképes könyvelõ

(vállalkozási) I. II. III.

Mérlegképes könyvelõ
(államháztartás,
pénzügy, egyéb
szervezeti kieg.)

I. II. III.
Mérlegképes könyvelõ

(vállalkozási kieg.) I. II. III.

1. tantárgy
Gazdasági és vezetési

ism. (180’) II. 7. IV. 29. X. 2.
Gazdasági és pénzügyi

ism. (300’) V. 15. X. 16. Pénzügyi ism. (180’) V. 15. X. 16.

2. tantárgy Pénzügyi ism. (180’) II. 21. V. 15. X. 16.
Számvitel, elemzés,

ellenõrzés (300’) V. 29. X. 30. Számvitel és elemzés (300’) V. 29. X. 30.

3. tantárgy
Számvitel és elemzés

(300’) III. 6. V. 29. X. 30.

4. tantárgy
Számvitelszervezés

(180’) III. 20. VI. 12. XI. 13.

5. tantárgy Ellenõrzés (300’) IV. 3. VI. 26. XI. 27.
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Szakképesítés
Biztosítási
tanácsadó Pénzügyi tanácsadó

Pénzügyi-számviteli
szakellenõr

Okleveles pénzügyi
revizor Adótanácsadó Okleveles adószakértõ I. II. III.

1. tantárgy
Biztosítás-

matematika (60’)
Számvitel, elemzés

(120’)

Az ellenõrzés
általános

módszertana (120’)

Az ellenõrzés
rendszere és ált.

módszertana (120’)
Adótan. I. (180’) II. 12. V. 6. X. 14.

2. tantárgy
Általános

biztosítástan (60’) Pénzügy (300’)
Pénzügyi

folyamatok
ellenõrzése (120’)

Pénzügyi folyamatok
ellenõrzése (120’) Adótan. II. (180’) II. 26. V. 13. X. 28.

3. tantárgy
Ágazati

biztosítástan (60’)

Számviteli
folyamatok
elemzése

és ellenõrzése
(szakosodás szerint)

(180’)

Számviteli
folyamatok elemzése
és ellenõrzése (180’)

Adótan. III. (180’)
Adótan. (szaknak

megfelelõen) (300’) III. 4. V. 22. XI. 4.

4. tantárgy
Biztosítási

üzemtan (60’)

Szakellenõrzés
(szakosodás szerint)

(240’)

Korszerû teljesítmény
ellenõrzési módszerek

(180’)
Adótan. IV. (120’)

Nemzetközi adózás
(nemzetközi adózás

szak kivételével) (180’)
III. 11. VI. 3. XI. 11.

5. tantárgy

Biztosítási
számvitel,
kontrolling

és tervezés (60’)

Számvitel (180’) III. 18. VI. 10. XI. 18.

6. tantárgy Adótervezés (180’) Adótervezés (240’) III. 25. VI. 17. XI. 25.

A gyakorlati-írásbeli vizsgák egységesen 10 órakor kezdõdnek!

A szakmai vizsgára jelentkezésnél a 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet elõírásait kell alkalmazni.

Iskolarendszerû szakképzés esetén a bejelentõlapok megküldésének határideje:
január 2. – a február–márciusi vizsgaidõszakra,
március 1. – a május–júniusi vizsgaidõszakra és
szeptember 1. – az október–novemberi vizsgaidõszakra.

Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén a szakmai vizsga elõkészítésérõl szóló bejelentést minden (gyakorlati-írásbeli és szóbeli) vizsgarészre legalább 30 nap-
pal a gyakorlati-írásbeli vizsga elõtt kérjük megküldeni.

Levelezési cím: Pénzügyminisztérium Adóigazgatási és szakképzési fõosztály, Szakképzési osztály 1369 Budapest, Postafiók 481.
A gyakorlati-írásbeli, illetve a szóbeli vizsgák bejelentésekor kizárólag a Pénzügyminisztérium honlapján található nyomtatványokat szíveskedjenek alkalmaz-

ni, és kérjük, hogy az idõpontok pontos megjelölésére fokozott figyelmet fordítsanak.
A határidõn túl érkezett bejelentéseket a Pénzügyminisztérium a következõ vizsgaidõszakra jegyzi elõ.
A gyakorlati-írásbeli vizsgák tételeit a vizsga napját megelõzõ munkanapon lehet átvenni a Pénzügyminisztériumban: Budapest V. ker., József nádor tér 2–4. címen.
A vizsgaszervezõkkel történt elõzetes egyeztetés alapján a megoldások és értékelési útmutatók a vizsga napján a gyakorlati-írásbeli vizsga befejezésének idõ-

pontja után vehetõk át a PM-ben, illetve a vizsgát követõ napon kerülnek postázásra.
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Az Egészségügyi Minisztérium közleményei

Az Egészségügyi Minisztérium
közleménye

az eltereléshez kapcsolódó, az elõzetes állapotfelmérést végzõ, a kábítószer-függõséget gyógyító kezelést
és a kábítószer-használatot kezelõ más ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatók jegyzékérõl*

Budapest Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet 1021 Budapest, II. Hûvösvölgyi út 116. 391-5300
Budapest Dr. Han Egészségügyi Szolgáltató Bt. 1024 Budapest, II. Retek u. 5. II/3. 316-0412
Budapest Lorkamill Kereskedelmi

és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
1024 Budapest, II. Szilágyi Erzsébet fasor 1. 316-3926

Budapest Óbuda-Békásmegyer
Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Társaság

1032 Budapest, III. Vörösvári út 88–96. 388-6924

Budapest Fõvárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház
és Rendelõintézet

1041 Budapest, IV. Nyár u. 103. 360-0091

Budapest Nyárády Egészségügyi Szolgáltató Bt. 1065 Budapest, VI. Nagymezõ u. 21. (30) 417-7010
Budapest Fõvárosi Önkormányzat

Péterfy Sándor u.-i Kórház és Rendelõintézet
1076 Budapest, VII. Péterfy Sándor u. 8–20. 461-4700

Budapest Diótörés Alapítvány 1082 Budapest, VIII. Horváth M. tér 16. II/4. 333-1420
Budapest Fõvárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház 1082 Budapest, VIII. Üllõi út 86. 210-0718
Budapest Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat 1084 Budapest, VIII. Auróra u. 22–28. 334-1949
Budapest Szent Rókus Kórház és Intézményei 1085 Budapest, VIII. Gyulai Pál u. 2. 235-6500
Budapest SE. Általános Orvostudományi Kar

Pszichiátriai és Pszichoth. Klinika
1083 Budapest, VIII. Balassa u. 6. 260-0933

Budapest Szent Rókus Kórház és intézményei 1085 Budapest, VIII. Gyulai Pál u. 2. 235-6560
Budapest Kék Pont Drogkonzultációs Központ

és Drogambulancia Alapítvány
1095 Budapest, IX. Gát u. 25. I/8. 215-0734

Budapest Fõvárosi Önkormányzat Szent István Kórház és Rendelõintézet 1096 Budapest, IX. Nagyvárad tér 1. 455-5700
Budapest NEURO-MED Egészségügyi Szolgáltató

és Kereskedelmi Betéti Társaság
1093 Budapest, IX. Boráros tér 2. II/9. 455-0929

Budapest Fõvárosi Önkormányzat Szent László Kórház 1097 Budapest, IX. Gyáli út 5–7. 455-8101
Budapest Fõv. Önkorm. Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelõintézet 1106 Budapest, X. Maglódi út 89–91. 314-2858
Budapest Emberbarát Alapítvány 1105 Budapest, X. Cserkesz u. 7–9. 431-9792
Budapest Gyógyír X1. Szolgáltató KHT 1113 Budapest, XI. Fehérvári út 12. 464-3187
Budapest Magyar Ökomenikus Segélyszervezet 1116 Budapest, XI. Tomaj u. 4. 208-4932
Budapest Fõvárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház 1115 Budapest, XI. Tétényi út 12–16. 355-1122
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Budapest SENABIL GULF- Hungária Kereskedelmi és Szolg. Bt. 1118 Budapest, XI. Budaörsi út 34/B 319-7361
Budapest SE. Általános Orvostud.-i Kar Kútvölgyi Klinikai Tömb Klini-

kai Csop.
1125 Budapest, XII. Kútvölgyi út 4. 210-0336

Budapest Drogprevenciós Alapítvány 1125 Budapest, XII. Kiss Áron u. 22/C 320-2866
Budapest Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet 1121 Budapest, XII Pihenõ út 1. 391-3200
Budapest Fõvárosi Önkormányzat Szent János Kh. és Rendelõintézet 1125 Budapest, XII. Diósárok 1–3. 458-4500
Budapest Nikotinmentes Egészségügyi Szolgáltató Bt. 1131 Budapest, XIII. Rokolya u. 1–13. (30) 934-6735
Budapest Fõvárosi Önkormányzat Nyírõ Gyula Kórház 1135 Budapest, XIII. Lehel u. 59. 451-2600
Budapest Országos Addiktológiai Intézet 1135 Budapest, XIII. Lehel u. 59. 288-8520
Budapest GÁVA Orvosi Szolgáltató Bt. 1136 Budapest, XIII. Pannónia u. 13. 340-5315
Budapest Zuglói Egészségügyi Szolgálat 1148 Budapest, XIV. Örs vezér tere 23. 469-4600
Budapest Budapest XV. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intéz-

ménye
1152 Budapest, XV. Rákos út 77/A 307-6262

Budapest Budapest Fõváros XVI. kerület Önkormányzat Szakrendelõje 1163 Budapest, XVI. Tekla u. 2/C 401-1301
Budapest Budapest Fõváros XIX. kerületi Önkorm. Kispesti Egészség-

ügyi Int.
1195 Budapest, XIX. Ady Endre út 122. 347-5900

Budapest Északi Támpont Egyesület 1196 Budapest, XIX. Zalaegerszeg u. 117. 215-5391
Budapest Fõvárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház 1204 Budapest, XX. Köves út 1. 284-7610
Budapest Csepeli Egészségügyi Szolgálat 1212 Budapest, XXI. Áruház tér 8. 427-5171
Budapest Segély Helyett Esély Alapítvány 1223 Budapest, XXII. Jókai Mór u. 21–23. 226-4452
Budapest Dr. Funk Sándor 1223 Budapest, XXII. Rákóczi út 8. 451-2600
Baranya Baranya Megyei Önk. Narkomán Fiatalokat Gyógyító-Foglal-

koztató Közalapítvány (INDIT)
7623 Pécs, Szendrey Júlia u. 6. (72) 332-600

Baranya Baranya Megyei Kórház 7623 Pécs, Rákóczi u. 2. (72) 533-133
Baranya Dr. Nagyidainé Dr. Pórszász Gertrúd Mária 7622 Pécs, Kis-Réti u. 5. (30) 994-9602
Baranya EÜ-MED KFT. 7624 Pécs, Székely Bertalan u. 17. (30) 959-1456
Baranya Kallódó Ifjúságot Mentõ Misszió Támogató Alapítvány 7696 Hidas, Kossuth L. u. 62. (72) 457-040
Baranya Komló Városi Önkormányzat Kórház-Rendelõintézet 7300 Komló, Majális tér 1. (72) 582-340
Baranya Leo Amici 2002 Addiktológiai Leo Alapítvány 7623 Pécs, Semmelweis u. 11. (72) 532-295
Baranya Mohács Városi Önkormányzat Kórház Rendelõintézet 7700 Mohács, Szepessy tér 7. (69) 511-150
Baranya Pécs Megyei Jogú Város

Egyesített Egészségügyi Intézmények Igazg.
7633 Pécs, Dr. Veress E. u. 2. (72) 255-833

Baranya Pszichopraxis Bt. 7624 Pécs, Angster J. u. 27. (30) 993-8562
Baranya Siklósi Kórház Közhasznú Társaság 7800 Siklós, Baross Gábor u. 6. (72) 352-411
Baranya Szigetvár Városi Önkormányzat Kórháza 7900 Szigetvár, Szenti I. ltp. 7. (73) 500-500
Baranya Dr. Szipli Szilvia 7300 Komló, Nagyszántó u. 4. (70) 244-5853
Baranya Tóth-Tonk Egészségügyi és -továbbképzõ Betéti Társaság 7900 Szigetvár, Zrínyi tér 3. (73) 311- 969
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Baranya Pécsi Tudományegyetem OEC 7624 Pécs, Szegeti út 12. (72) 536-000
Bács-Kiskun Kalocsa Városi Önkormányzat Kórház-Rendelõintézet 6300 Kalocsa Kossuth u. 34–36. (78) 564-001
Bács-Kiskun Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórház-Rendelõintézete 6000 Kecskemét, Nyíri út 38. (76) 516-700
Bács-Kiskun Dr. Palásti és társa Orvosi Szolgáltató Bt. 6237 Kecel, Vasút u. 143. (77) 423-011
Bács-Kiskun Dr. Máthé és társa Egészségügyi és Szolgáltató Bt. 6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 40. (78) 461-701
Bács-Kiskun EUTHYM -2000 Egészségügyi Szolgáltató Bt. 6000 Kecskemét, Fehér u. 26. (20) 970-4795
Bács-Kiskun Kiskõrös Városi Önkormányzat Szakorvosi Rendelõintézete 6200 Kiskõrös Petõfi tér. 12. (78) 311-922
Bács-Kiskun Kiskunhalasi Semmelweis Kórház Közhasznú Társaság 6400 Kiskunhalas, Dr. Monspart L. u. 1. (77) 522-000
Bács-Kiskun Sanitarium Orvosi Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 6300 Kalocsa, 48-as Házak VII. u. 3. (78) 462-044
Bács-Kiskun Városi Kórház-Rendelõintézet Kiskunfélegyháza 6100 Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u. 4. (76) 463-222
Bács-Kiskun Városi Önkormányzat Kórház-Rendelõintézete Baja 6500 Baja, Rókus u. 10. (79) 422-233
Békés Békés Megyei Képviselõ-testület Pándy Kálmán Kórháza 5700 Gyula, Semmelweis u. 1. (66) 463-074
Békés Békés Város Egyesített Egészségügyi Intézmény

és Rendelõintézet
5630 Békés, József A. u. 5. (66) 411-754

Békés Dr. Gyuris és Társa Egészségügyi Szolgáltató,
Oktató, Kereskedelmi Bt.

5700 Gyula, Munkácsy u. 10/A (66) 468-252

Békés Orosháza Városi Önkormányzat Kórháza 5900 Orosháza, Könd u. 59. (68) 411-166
Békés Réthy Pál Kórház-Rendelõintézet 5600 Békéscsaba, Gyulai út 18. (66) 441- 411
Békés Szarvasi Szakorvosi Egészségügyi Szolgáltató Kft. 5540 Szarvas, Szabadság u. 11. (66) 311-144
Borsod-Abaúj-Zemplén Almási Balogh Pál Kórház-Rendelõintézet 3600 Ózd, Béke 1. (48) 574- 400
Borsod-Abaúj-Zemplén Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház

és Egyetemi Oktató Kórház
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72–76. (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén Encs Város Területi Egészségügyi Központ 3860 Encs, Gagarin u. 3. (46) 587-395
Borsod-Abaúj-Zemplén Erzsébet Kórház-Rendelõintézet Sátoraljaújhely 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok 9. (47) 525-300
Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc Megyei Jogú Város

Önkormányzata Diósgyõri Kórház-Ri.
3533 Miskolc, Kórház 1. (46) 531-700

Borsod-Abaúj-Zemplén Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon 3741 Izsófalva, Mária Táró 13. (48) 351-050
Borsod-Abaúj-Zemplén Sárospatak Városi Önkormányzat Rendelõintézete 3950 Sárospatak, Comenius 20. (47) 513-110
Borsod-Abaúj-Zemplén Semmelweis Kórház-Rendelõintézet

és Egyetemi Oktató Kórház
3529 Miskolc, Csabai kapu 9–11. (46) 555-666

Borsod-Abaúj-Zemplén Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet 3900 Szerencs, Bekecsi u. 10. (47) 361-558
Borsod-Abaúj-Zemplén Városi Kórház-Rendelõintézet Kazincbarcika 3700 Kazincbarcika, Május 1. út 56. (48) 514-800
Csongrád Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drogcentrum 6726 Szeged, Fésû u. 4. (62) 436-353
Csongrád Dr. Bugyi István Kórház 6600 Szentes, Sima F. u. 44–58. (63) 313-244
Csongrád Dr. Petõ Zoltán 6710 Szeged, Csuka 20. (30) 231-6162
Csongrád Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi Intézmény 6640 Csongrád, Gyöngyvirág 5. (63) 570-800
Csongrád Erzsébet Kórház-Rendelõintézet 6800 Hódmezõvásárhely, Dr. Imre J. u. 2. (62) 244-211
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Csongrád Hartai Humán Szolgáltató Bt. 6726 Szeged, Tárogató u. 58. (62) 431-081
Csongrád Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Kórháza 6725 Szeged, Kálvária sgt. 57. (62) 490-590
Csongrád Szeged Megyei Jogú Város Önkorm. Szakorvosi Ellátás

és Házio. Szolg.
6722 Szeged Tisza L. krt. 97. (62) 574-401

Csongrád TABU-MED Egészségügyi Szolgáltató Bt. 6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 31/B. (20) 321-2895
Csongrád Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelõintézet Makó 6900 Makó, Kórház u. 2. (62) 511-151
Csongrád Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert

Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum
6720 Szeged, Dugonics tér 13. (62) 545-007

Fejér Baracska Országos BV Intézet 2471 Baracska, Annamajor (22) 454-023
Fejér Dr. Bányai Béla János 8130 Enying, Dózsa György 28. (22) 372-974
Fejér Dr. Horváth Ilona Gyöngyi 8000 Székesfehérvár, Jankovich Ferenc 12. (20) 978-7650
Fejér Dr. Karaszi Márton 8000 Székesfehérvár, Királysor 46. (22) 311-595
Fejér Fejér Megyei Szent György Kórház 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3. (22) 535-500
Fejér Magyarországi Reform. Egyház

Kallódó Ifjúságot Mentõ Misszió
2465 Ráckeresztúr, Dózsa Gy. u. 45. (25) 522-100

Fejér RESO 2000 Egészségügyi Szolgáltató Betéti társaság 8000 Székesfehérvár, Király sor 4. (22) 535-637
Fejér Szent Pantaleon Kórház Kht. 2400 Dunaújváros, Korányi S. u. 4–6. (25) 550-100
Fejér Városi Kórház és Rendelõintézet Mór 8060 Mór, Kórház u. 21. (22) 407-119
Fejér Magyarországi Ref. Egyház Kallódó Ifjúságot Mentõ Misszió 2465 Ráckeresztúr, (25) 522-101
Gyõr-Moson-Sopron D. Hotels&Restaurants1987. Kft. 9000 Gyõr, Hédervári u. 24. (96) 320-667
Gyõr-Moson-Sopron Dr. Fodor Bernadett 9000 Gyõr, Tárogató u. 36. (30) 320-7066
Gyõr-Moson-Sopron Márkiné Dr. Kelemen Terézia 9012 Gyõr (Ménfõcsanak), Hegymester u. 46. (96) 448-296
Gyõr-Moson-Sopron Mosonmagyaróvár Város Önkorm. Karolina Kh.

és Rendelõint.
9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2–4. (96) 574-600

Gyõr-Moson-Sopron Petz Aladár Megyei Oktató Kórház 9000 Gyõr, Vasvári Pál u. 2–4. (96) 418-244
Gyõr-Moson-Sopron Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Kórház 9400 Sopron, Gyõri u. 15. (99) 312-120
Hajdú-Bihar Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Kenézy Kórház-Rendelõ-

intézet
4031 Debrecen, Bartók B. u. 2–26. (52) 511-777

Hajdú-Bihar Területi Kórház Berettyóújfalu Rendelõintézete 4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 1. (54) 507 555
Hajdú-Bihar VESZ Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Társaság 4024 Debrecen, Füvészkert u. 4. (54) 311-077
Hajdú-Bihar Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum 4030 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. (52) 431-957
Hajdú-Bihar Császár-Máté Oktató, Tanácsadó és Szolgáltató Bt. 4026 Debrecen, Csemete u. 7. fszt. 3. (52) 422-873
Heves Dr. Szigethy Egészségügyi és Kulturális Szolgáltató Bt. 3300 Eger, Hadnagy 15. I/2. (36) 411-941
Heves Heves Megyei Önkormányzat

Markoth Ferenc Kórház és Rendelõintézet
3300 Eger, Széchenyi u. 27–29. (36) 411-444

Heves T+T Humán Szolgáltató és Oktató Bt. (Dr. Balázs István) 3000 Hatvan, Kossuth Lajos tér 24. (20) 967-9749
Jász-Nagykun-Szolnok Kátai Gábor Kórház és Rendelõintézet 5300 Karcag, Zöldfa u. 48. (59) 507-111
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Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet 5000 Szolnok Tószegi 21. (56) 503-603
Jász-Nagykun-Szolnok Psychosanitas Humánszolgáltató Kft. 5008 Szolnok (Szandaszõlõs), Gátõr 55. (47) 513-110
Jász-Nagykun-Szolnok PSZICHO-CONDI Egészségügyi Szolgáltató Bt. 5000 Szolnok, Aranyi Sándor u. 6. (30) 201-9991
Jász-Nagykun-Szolnok Városi Egészségügyi Központ 5440 Kunszentmárton, Kossuth L. 5. (56) 461-252
Jász-Nagykun-Szolnok Városi Kórház-Rendelõintézet 5400 Mezõtúr, Kossuth 7–11. (56) 550-440
Komárom-Esztergom Bábolna Nagyközség Egészségügyi Központ 2943 Bábolna, Ácsi út 2. (34) 568-440
Komárom-Esztergom Esztergom Város Önkormányzata

Vaszary Kolos Kórháza I. sz. teleph.
2500 Esztergom, Petõfi Sándor u. 26–28. (33) 542-300

Komárom-Esztergom Komárom-Esztergom Megyei Önkorm.
Szt. Borbála Kórháza (Kh.-RI)

2800 Tatabánya, Dózsa György út 77. (34) 515-488

Komárom-Esztergom Magyar Kékkereszt Egyesület Református Iszákosmentõ
Misszió

2027 Dömös, Dózsa György 12–14. (36) 307-7160

Komárom-Esztergom PSZICHOTROP Gyógyító, Egészségnevelõ és Oktató Bt. 2942 Nagyigmánd, Kurtasor u. 26 1. (30) 361-4599
Nógrád Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelõintézet 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 125–127. (35) 310 444
Nógrád Margit Kórház Pásztó 3060 Pásztó, Semmelweis u. 15–17. (32) 561-000
Nógrád Nógrádi Utánképzõ Oktatási Betéti Társaság 2660 Balassagyarmat, 16-os Honvéd 1. (30) 938-0900
Nógrád Szent Lázár Megyei Kórház RI. 3100 Salgótarján, Füleki út 54–56. (32) 522- 000
Pest Cegléd Város Önkormányzat Toldy Ferenc Kórház-Rendelõ-

intézet
2700 Cegléd, Törteli út 1–3. (53) 310-011

Pest Dr. Csorba és Csorba Egészségügyi Szolgáltató Bt. 2120 Dunakeszi Juhász Gyula u. 16–19. (30) 539-4595
Pest Dr. Malmos Erzsébet 2045 Törökbálint, Dózsa György u. 16/A (20) 333-5553
Pest EUROP-Med Orvosi Szolgáltató Kft. Egészségügyi Központ 2085 Pilisvörösvár, Klapka u. 1899. (23) 445-499
Pest Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs Kht. Szakkórháza 2013 Pomáz, Mártírok útja 22. (26) 525-620
Pest Nagykáta Város Szakorvosi Rendelõintézete 2760 Nagykáta, Dózsa György u. 46. (29) 440-059
Pest Nemzetközi Magánkórház és Egészségügyi Szolgáltató Kft. 2089 Telki, Kórház fasor 1. (26) 372-278
Pest Silling és Társa Egészségügyi Szolgáltató Kft. 2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 47. (27) 312-800
Pest Szakorvosi Rendelõintézet Monor 2200 Monor, Balassa Bálint u. 1. (29) 412-659
Pest Szentendre Város Önkormányzata Egészségügyi Intézményei 2000 Szentendre, Kanonok u. 1. (26) 312-407
Pest Szob Város Szakorvosi Rendelõintézete 2628 Szob, Arany János u. 22. (27) 370-073
Pest Tormay Károly Egészségügyi Központ 2100 Gödöllõ, Petõfi Sándor u. 1. (28) 420-655
Pest Vác Város Önk. Jávorszky Ödön Kórház-Rendelõintézet 2600 Vác, Argenti Döme tér 1–3. (27) 314-522
Somogy Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézménye 7570 Barcs, Bajcsy-Zsilinszky u. 72. (82) 565-490
Somogy Dynamikus MED Praxis Családorvosi Mentálh. Kht. 8647 Balatonmáriafürdõ, Rákóczi 61. (85) 375-688
Somogy Marcali Városi Önkormányzat Kórház-Rendelõintézet 8700 Marcali, Széchenyi u. 17–21. (85) 501-100
Somogy Városi Önkormányzat Kórház-Rendelõintézet 7500 Nagyatád, Bajcsy-Zsilinszky u. 1. (82) 504-400

Somogy Kaposi Mór Oktató Kórház, Pszichiátriai osztály,
Mentálhig. Gondozó és Szakambulancia

7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20–32. (82) 501-300
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Somogy Kaposi Mór Oktató Kórház, Pszichiátriai osztály,
Gyermek- és Ifjúsági Pszichiátriai Gondozó

7400 Kaposvár, Ezredév u. 13. (82) 410-135

Somogy Kaposi Mór Oktató Kórház, Pszichiátriai osztály,
Gyermek- és Ifjúsági Pszichiátriai Gondozó

7400 Kaposvár, Ezredév u. 13. (82) 410-833

Somogy Siófoki Kórház Rendelõintézet, Pszichiátriai Gondozó 8600 Siófok, Semmelweis u. 1. (84) 501-754

Szabolcs-Szatmár-Bereg Dr. Beszterci Felícia 4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 8. I/2. (30) 915-4055

Szabolcs-Szatmár-Bereg Jósa András Megyei Kórház 4400Nyíregyháza, Szent István 68. (42) 465-666

Szabolcs-Szatmár-Bereg Pszichiátriai Szakkórház Nagykálló 4320 Nagykálló, Szabadság tér 13. (42) 563-800

Szabolcs-Szatmár-Bereg Területi Kórház Mátészalka 4700 Mátészalka, Kórház u. 2–4. (44) 311-011

Tolna Paks Város Rendelõintézete 7030 Paks, Táncsics M. u. 13. (75) 519-040

Tolna Kallódó Ifjúságot Mentõ Misszió Támogató Alapítvány Drog-
rehab. Int.

7143 Zsibrik-Mõcsény, Kossuth Lajos u. 1. (74) 409-375

Tolna Tolna Megyei Önk. Balassa János Kórháza 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 5–7. (74) 315-277

Vas Dr. Grósz Pál Sándor 9500 Celldömölk, Mikes Kelemen 14. I/3. (70) 248-3035

Vas Kemenesaljai Egyesített Kórház Celldömölk 9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 3. (95) 420-004

Vas Önkormányzati Kórház Sárvár 9600 Sárvár, Rákóczi Ferenc u. 30. (95) 320-011

Vas Vas Megyei Markusovszky Kórház-Drog Szakambulancia 9700 Szombathely, 11-es Huszár út 138. (94) 311-230

Vas Vasútegészségügyi Szolg. Kht. Szombathelyi Eü.-i Kp. 9700 Szombathely, Nádasdy F. u. 43. (94) 312-061

Veszprém Alkohol-Drogsegély Ambulancia 8200 Veszprém, Egyetem u. 19. (88) 421 857

Veszprém Gróf Esterházy Kórház és Rendelõintézeti Szakrendelõ 8500 Pápa, Jókai u. 5–9. (89) 514 000

Veszprém Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelõintézet 8200 Veszprém, Kórház u. 1. (88) 556 000

Veszprém Magyar Imre Kórház-Rendelõintézet 8400 Ajka, Korányi F. u. 1. (88) 521 800

Veszprém Sümeg Városi Kórház-Rendelõintézet 8330 Sümeg, Kompanik Zs. u. 6. (87) 352 444

Zala Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza 8800 Nagykanizsa, Szekeres János u. 2–8. (93) 502-000

Zala Városi Kórház Keszthely 8360 Keszthely, Ady E. u. 2. (83) 311 060

Zala Zala Megyei Kórház Drogambulancia 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 46–48. (92) 596 689

A büntetés-végrehajtási intézetekben fogva tartott személyek esetében az állapotfelmérésre és kezelésre/ellátásra, országos hatáskörrel az Igazságügyi Megfi-
gyelõ és Elmegyógyító Intézet (1108 Budapest, Kozma u. 13., tel.: 206-0225), valamint a kijelölt büntetés-végrehajtási intézetek jogosultak.
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A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ TÁJÉKOZTATÓJA

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvû kiadásában megjelent jogi aktusokról
(2007. november 21–28.)

(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

303. 50. évfolyam L 303. szám (2007. november 21.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 1351/2007/EK rendelete (2007. november 20.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék be-
lépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 1352/2007/EK rendelete (2007. november 16.) a vám- és a statisztikai nómenkla-
túráról, valamint a Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének mó-
dosításáról

* A Bizottság 1353/2007/EK rendelete (2007. november 20.) 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 monenzin, lazalocid és tilvalozin tekintetében történõ módosításáról1

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács

2007/745/EK:

* A Tanács határozata (2007. szeptember 28.) az Európai Közösség és a Svájci Államszövet-
ség közötti, az audiovizuális területen, a Svájci Államszövetségnek a MEDIA 2007 közösségi
programban való részvétele feltételeinek meghatározásáról szóló megállapodás és záróok-
mány aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

Megállapodás az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között, az audiovizuális területen, a
Svájci Államszövetségnek a MEDIA 2007 közösségi programban való részvétele feltételeinek
meghatározásáról

1EGT-vonatkozású szöveg
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Záróokmány

Bizottság

2007/746/EK:

* A Bizottság határozata (2007. november 19.) az egyesült királyságbeli ragadós száj- és kö-
römfájás elleni egyes védekezési intézkedésekrõl szóló 2007/554/EK határozat módosításá-
ról [az értesítés a C(2007) 5533. számú dokumentummal történt]1

2007/747/EK:

* A Bizottság határozata (2007. november 19.) a szervezeteknek a közösségi környezetvédel-
mi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételének lehetõvé tételé-
rõl szóló 761/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikke szerinti elismerésnek
egyes tanúsítási eljárások esetében történõ odaítélésérõl és a 97/264/EK határozat hatályon
kívül helyezésérõl [az értesítés a C(2007) 5291. számú dokumentummal történt]1

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

* A Tanács 2007/748/KKBP együttes fellépése (2007. november 19.) az Európai Unió bosz-
nia-hercegovinai különleges képviselõje megbízatásának módosításáról és meghosszabbí-
tásáról szóló 2007/87/KKBP tanácsi együttes fellépés módosításáról

* A Tanács 2007/749/KKBP együttes fellépése (2007. november 19.) az Európai Unió Bosz-
nia-Hercegovinában folytatott rendfenntartó missziójáról (EUPM)

304. 50. évfolyam L 304. szám (2007. november 22.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Tanács 1354/2007/EK rendelete (2007. november 15.) a vegyi anyagok regisztrálásáról,
értékelésérõl, engedélyezésérõl és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai
parlamenti és tanácsi rendeletnek a Bulgária és Románia csatlakozása miatti kiigazí-
tásáról1

* A Tanács 1355/2007/EK rendelete (2007. november 19.) a Svájcból származó kolbász és bi-
zonyos hústermékek behozatalára vonatkozó közösségi vámkontingensek megnyitására
irányuló autonóm és átmeneti intézkedések elfogadásáról

* A Tanács 1356/2007/EK rendelete (2007. november 19.) a Kínai Népköztársaságból és Thai-
földrõl származó egyes mûanyag zsákok és zacskók behozatalára vonatkozó végleges döm-
pingellenes vám kivetésérõl, valamint a Malajziából származó egyes mûanyag zsákok és
zacskók behozatalára vonatkozó eljárás megszüntetésérõl szóló 1425/2006/EK rendelet
módosításáról

A Bizottság 1357/2007/EK rendelete (2007. november 21.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék be-
lépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 1358/2007/EK rendelete (2007. november 21.) az 1606/2002/EK európai parla-
menti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadá-
sáról szóló 1725/2003/EK rendeletnek az IFRS 8 Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Stan-
dard tekintetében történõ módosításáról1
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* A Bizottság 1359/2007/EK rendelete (2007. november 21.) az egyes csontozott marhahúsok-
ra nyújtott különleges export-visszatérítésekre vonatkozó feltételek megállapításáról (ko-
difikált változat)

A Bizottság 1360/2007/EK rendelete (2007. november 21.) a cukorágazat egyes termékeire az
1109/2007/EK rendelet által a 2007/2008-as gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítõ
importvámok összegének módosításáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács

2007/751/EK:

* A Tanács határozata (2007. november 8.) Bulgáriának és Romániának az Európai Unióról
szóló szerzõdés K.3. cikke (2) bekezdésének c) pontja alapján, az Európai Közösségek tiszt-
viselõit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselõit érintõ korrupció elleni küzdelemrõl
szóló egyezményhez történõ csatlakozásáról

Bizottság

2007/752/EK:

* A Bizottság határozata (2007. november 15.) a 92/452/EGK határozatnak egyes kanadai,
új-zélandi és amerikai egyesült államokbeli embriógyûjtõ és embrió-elõállító munkacso-
portok tekintetében történõ módosításáról [az értesítés a C(2007) 5457. számú dokumen-
tummal történt]1

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

* A Tanács 2007/753/KKBP együttes fellépése (2007. november 19.) a NAÜ Koreai Népi De-
mokratikus Köztársaságban végzett, a tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadá-
lyozásáról szóló EU-stratégia intézkedéseinek végrehajtása keretében folytatott felügyeleti
és ellenõrzõ tevékenységei támogatásáról

Egyéb jogi aktusok

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

EGT-Vegyesbizottság

* Az EGT Vegyes Bizottság 63/2007 határozata (2007. június 15.) az EGT-megállapodásnak
az egyes, a négy alapszabadságon kívül esõ területeken folytatott együttmûködésrõl szóló
31. jegyzõkönyvének módosításáról

* Az EGT Vegyes Bizottság 64/2007 határozata (2007. június 15.) az EGT-megállapodás
egyes, a négy alapszabadságon kívül esõ területeken folytatott együttmûködésrõl szóló
31. jegyzõkönyvének módosításáról

* Az EGT Vegyes Bizottság 65/2007 határozata (2007. június 15.) az EGT-megállapodás
egyes, a négy alapszabadságon kívül esõ területeken folytatott együttmûködésrõl szóló
31. jegyzõkönyvének módosításáról
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* Az EGT Vegyes Bizottság 66/2007 határozata (2007. június 15.) az EGT-megállapodás
egyes, a négy alapszabadságon kívül esõ területeken folytatott együttmûködésrõl szóló
31. jegyzõkönyvének módosításáról

* Az EGT Vegyes Bizottság 67/2007 határozata (2007. június 29.) az EGT-megállapodás az
egyes, a négy alapszabadságon kívül esõ területeken folytatott együttmûködésrõl szóló
31. jegyzõkönyvének módosításáról

* Az EGT Vegyes Bizottság 68/2007 határozata (2007. június 15.) az EGT-megállapodás az
egyes, a négy alapszabadságon kívül esõ területeken folytatott együttmûködésrõl szóló
31. jegyzõkönyvének módosításáról

* Az EGT Vegyes Bizottság 69/2007 határozata (2007. június 15.) az EGT-megállapodás
egyes, a négy alapszabadságon kívül esõ területeken folytatott együttmûködésrõl szóló
31. jegyzõkönyvének módosításáról

* Az EGT Vegyes Bizottság 70/2007 határozata (2007. június 29.) az EGT-megállapodás
egyes, a négy alapszabadságon kívül esõ területeken folytatott együttmûködésrõl szóló
31. jegyzõkönyvének módosításáról

* Az EGT Vegyes Bizottság 71/2007 határozata (2007. június 29.) az EGT-megállapodás
egyes, a négy alapszabadságon kívül esõ területeken folytatott együttmûködésrõl szóló
31. jegyzõkönyvének módosításáról

305. 50. évfolyam L 305. szám (2007. november 23.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 1361/2007/EK rendelete (2007. november 22.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék be-
lépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 1362/2007/EK rendelete (2007. november 22.) egy elnevezésnek az oltalom alatt
álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzésérõl [Salame
Cremona (OFJ)]

A Bizottság 1363/2007/EK rendelete (2007. november 22.) a további feldolgozás nélkül exportált
fehér cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

A Bizottság 1364/2007/EK rendelete (2007. november 22.) a további feldolgozás nélkül exportált
szirupokra és más cukorágazati termékekre vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

A Bizottság 1365/2007/EK rendelete (2007. november 22.) a 900/2007/EK rendelet által elõírt fo-
lyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés
rögzítésérõl

A Bizottság 1366/2007/EK rendelete (2007. november 22.) a fehér cukor folyamatos pályázati
felhívásáról szóló 1060/2007/EK rendelet keretében nyertes hirdetése elmaradásának megállapítá-
sáról

A Bizottság 1367/2007/EK rendelete (2007. november 22.) a borágazat termékeire vonatkozó kivi-
teli engedélyek kiállításáról

A Bizottság 1368/2007/EK rendelete (2007. november 22.) a cukorágazatba tartozó, a Szerzõdés
I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérí-
tési ráta rögzítésérõl

A Bizottság 1369/2007/EK rendelete (2007. november 22.) a Szerzõdés I. mellékletében nem sze-
replõ áruk formájában exportált egyes gabona- és rizstermékekre vonatkozó visszatérítési ráták
megállapításáról
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IRÁNYELVEK

* A Bizottság 2007/67/EK irányelve (2007. november 22.) a kozmetikai termékekrõl szóló
76/768/EGK tanácsi irányelv III. mellékletének a mûszaki fejlõdéshez való hozzáigazítása
céljából történõ módosításáról1

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács

2007/754/EK:

* Az EU–Tunézia Társulási Tanács 1/2007 határozata (2007. november 9.) az „Emberi jogok
és demokrácia” albizottság létrehozásáról

2007/755/EK:

* A Tanács határozata (2007. november 19.) a Délkelet-európai Stabilitási Egyezmény külön-
leges koordinátorának kinevezésérõl

Bizottság

2007/756/EK:

* A Bizottság határozata (2007. november 9.) a 96/48/EK és a 2001/16/EK irányelv 14. cikké-
nek (4) és (5) bekezdésében elõírt nemzeti jármûnyilvántartás közös elõírásainak elfogadá-
sáról [az értesítés a C(2007) 5357. számú dokumentummal történt]

2007/757/EK:

* A Bizottság határozata (2007. november 14.) egyes állat-egészségügyi és állatjóléti, valamint
egyes mûszaki és tudományos intézkedésekhez nyújtott közösségi pénzügyi hozzájárulásról

2007/758/EK:

* A Bizottság határozata (2007. november 15.) a boszkalid új hatóanyagra vonatkozó ideigle-
nes engedélyek tagállamok által történõ meghosszabbításának engedélyezésérõl [az értesí-
tés a C(2007) 5477. számú dokumentummal történt]1

2007/759/EK:

* A Bizottság határozata (2007. november 19.) a Brazíliából származó vagy ott feladott földi-
mogyoró és az abból készült termékek aflatoxinnal való szennyezettségének kockázata mi-
att a 2006/504/EK határozatnak az ezen termékek ellenõrzésének gyakorisága tekintetében
történõ módosításáról [az értesítés a C(2007) 5516. számú dokumentummal történt]1

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

* A Tanács 2007/760/KKBP együttes fellépése (2007. november 22.) az Európai Unió integrált
iraki jogállamiság-missziójáról (EUJUST LEX) szóló 2005/190/KKBP együttes fellépés
módosításáról és meghosszabbításáról

* A Tanács 2007/761/KKBP közös álláspontja (2007. november 22.) az Elefántcsontpart elle-
ni korlátozó intézkedések megújításáról

* A Tanács 2007/762/KKBP közös álláspontja (2007. november 22.) az Európai Uniónak a
Koreai-félszigeti Energiafejlesztési Szervezetben (KEDO) való részvételérõl
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306. 50. évfolyam L 306. szám (2007. november 23.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGA-
DOTT JOGI AKTUSOK

* Az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) 44. elõírása – Motoros jármû-
vekben utazó gyermek utasok rögzítõeszközeinek jóváhagyására vonatkozó egységes ren-
delkezések („gyermekbiztonsági rendszerek”)

307. 50. évfolyam L 307. szám (2007. november 24.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 1373/2007/EK rendelete (2007. november 23.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék be-
lépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

A Bizottság 1374/2007/EK rendelete (2007. november 23.) a gabonaágazat termékeire és a rizsre a
közösségi és nemzeti élelmiszersegély-akciók keretében alkalmazandó visszatérítések rögzítésérõl

* A Bizottság 1375/2007/EK rendelete (2007. november 23.) a kukoricakeményítõ-gyártás
maradékainak az Amerikai Egyesült Államokból történõ behozataláról (kodifikált vál-
tozat)

* A Bizottság 1376/2007/EK rendelete (2007. november 23.) a veszélyes vegyi anyagok kivite-
lérõl és behozataláról szóló 304/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékle-
tének módosításáról1

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács

2007/763/EK:

* A Tanács határozata (2007. november 8.) Bulgáriának és Romániának a Tanács által az
Európai Unióról szóló szerzõdés 34. cikkének megfelelõen létrehozott, az Európai Unió tag-
államai közötti kölcsönös bûnügyi jogsegélyrõl szóló egyezményhez történõ csatlakozásáról

2007/764/EK:

* A Tanács határozata (2007. november 8.) Bulgáriának és Romániának az Európai Unióról
szóló szerzõdés K.3 cikke alapján, az informatika vámügyi alkalmazásáról szóló egyez-
ményhez való csatlakozásáról

2007/765/EK:

* A Tanács határozata (2007. november 8.) Bulgáriának és Romániának az Európai Unióról
szóló szerzõdés K.3 cikke alapján, a vezetéstõl való eltiltásról szóló egyezményhez való csat-
lakozásáról
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Helyesbítések

* Helyesbítés az 1766/92/EGK tanácsi rendelet alkalmazásának szabályairól (importvámok a
gabonaágazatban) szóló 1249/96/EK rendelet módosításáról szóló, 2003. június 26-i
1110/2003/EK bizottsági rendelethez (HL L 158., 2003. 6. 27.) (Magyar nyelvû különkiadás
2. fejezet, 13. kötet, 430. o.)

308. 50. évfolyam L 308. szám (2007. november 24.)
Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

* A Tanács 2007/750/KKBP közös álláspontja (2007. november 19.) a Burmával/Mianmarral
szembeni korlátozó intézkedések megújításáról szóló 2006/318/KKBP közös álláspont mó-
dosításáról

309. 50. évfolyam L 309. szám (2007. november 27.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Tanács 1377/2007/EK rendelete (2007. november 26.) a Kongói Demokratikus Köztársa-
sággal szembeni egyes korlátozó intézkedésekrõl szóló 889/2005/EK rendelet módosításáról

A Bizottság 1378/2007/EK rendelete (2007. november 26.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék be-
lépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 1379/2007/EK rendelete (2007. november 26.) a hulladékszállításról szóló
1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IA., IB., VII. és VIII. mellékletének a
mûszaki fejlõdés és a bázeli egyezmény alapján elfogadott módosítások figyelembevétele
céljából történõ módosításáról1

* A Bizottság 1380/2007/EK rendelete (2007. november 26.) az endo-1,4-béta-xilanáz (Natug-
rain Wheat TS) takarmány-adalékanyagként való engedélyezésérõl1

* A Bizottság 1381/2007/EK rendelete (2007. november 26.) a gabonaágazatra vonatkozó
egyes közösségi vámkontingensek és vámplafonok megnyitásáról és kezelésérõl szóló
2133/2001/EK rendelet (a Közösség által a Feröer-szigeteknek az ex23099010, ex23099031
és ex23099041 KN-kód alá tartozó haltápra nyújtott vámkontingens-engedmény növelése
tekintetében történõ) módosításáról

* A Bizottság 1382/2007/EK rendelete (2007. november 26.) a 774/94/EK tanácsi rendelet ser-
téshúsimportra történõ alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

* A Bizottság 1383/2007/EK rendelete (2007. november 26.) a Törökországból származó ba-
romfihús-ágazati termékek közösségi behozatalára vonatkozó egyes vámkontingensek
megnyitása és kezelése tekintetében a 779/98/EK tanácsi rendelet részletes végrehajtási sza-
bályainak megállapításáról

* A Bizottság 1384/2007/EK rendelete (2007. november 26.) az Izraelbõl származó baromfi-
hús-ágazati termékek közösségi behozatalára vonatkozó egyes vámkontingensek megnyitá-
sa és kezelése tekintetében a 2398/96/EK tanácsi rendelet részletes végrehajtási szabályai-
nak megállapításáról

* A Bizottság 1385/2007/EK rendelete (2007. november 26.) a baromfihús-ágazatra vonatko-
zó egyes közösségi vámkontingensek megnyitása és kezelése tekintetében a 774/94/EK taná-
csi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról

1EGT-vonatkozású szöveg
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310. 50. évfolyam L 310. szám (2007. november 28.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK
A Bizottság 1387/2007/EK rendelete (2007. november 27.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék be-
lépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 1388/2007/EK rendelete (2007. november 27.) a szárított takarmány piacának
közös szervezésérõl szóló 1786/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak megál-
lapításáról szóló 382/2005/EK rendelet módosításáról

* A Bizottság 1389/2007/EK rendelete (2007. november 26.) az Oszama bin Ladennel, az
al-Kaida-hálózattal és a tálibokkal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetek-
kel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetésérõl szóló 881/2002/EK tanácsi
rendelet 89. alkalommal történõ módosításáról

* A Bizottság 1390/2007/EK rendelete (2007. november 27.) a Németország lobogója alatt
közlekedõ hajók által az ICES IIIa övezetben, valamint a IIIb, IIIc és IIId övezet közösségi
vizein folytatott norvéghomár-halászat tilalmáról
A Bizottság 1391/2007/EK rendelete (2007. november 27.) az 1267/2007/EK rendelet sertéshús-
ágazatban történõ alkalmazására vonatkozó különleges intézkedések elfogadásáról
IRÁNYELVEK

* A Bizottság 2007/68/EK irányelve (2007. november 27.) bizonyos élelmiszer-összetevõk te-
kintetében a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv IIIa. mellékletének módo-
sításáról1

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK
Bizottság
2007/766/EK:

* A Bizottság határozata (2007. november 14.) az elõcsatlakozási támogatási eszköz határo-
kon átnyúló együttmûködési alkotóeleme alapján a tagállamok és kedvezményezett orszá-
gok közötti határokon átnyúló együttmûködés alkalmazásában a 2007–2013-as idõszakban
támogatásra jogosult régiók és területek jegyzékének felállításáról
2007/767/EK:

* A Bizottság határozata (2007. november 15.) a Falkland-szigetekrõl behozott bizonyos halá-
szati termékek tekintetében a 2001/822/EK tanácsi határozatban meghatározott származá-
si szabályoktól való eltérésrõl [az értesítés a C(2007) 5393. számú dokumentummal történt]

Helyesbítések

* Helyesbítés az endo-1,4-béta-xilanáz (Natugrain Wheat TS) takarmány-adalékanyagként
való engedélyezésérõl szóló, 2007. november 26-i 1380/2007/EK bizottsági rendelethez (HL
L 309., 2007. 11. 27.)

* Helyesbítés az állati eredetû élelmiszerekben található állatgyógyászati készítmények maxi-
mális maradékanyag-határértékeinek megállapítására szolgáló közösségi eljárás kialakítá-
sáról szóló 2377/90/EGK tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról szóló, 1995. de-
cember 4-i 2796/95/EK bizottsági rendelethez (HL L 290., 1995. 12. 5.) (Magyar nyelvû kü-
lönkiadás 3. fejezet, 18. kötet, 295. o.)

1EGT-vonatkozású szöveg
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A Közbeszerzési Értesítõ 135. számának (2007. november 28.) tartalomjegyzékérõl

43453 A Közbeszerzések Tanácsa közleménye a hivatalos közbe-
szerzési tanácsadók névjegyzékébe 2007. november 21-én
felvett újabb tanácsadókról, továbbá egy tanácsadó adatai-
ban bekövetkezett változásról

HIRDETMÉNYEK

Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hir-
detmények

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

43455 Budapest Fõváros V. Kerület Belváros-Lipótváros Önkor-
mányzata (informatikai fejlesztés – K. É. – 17036/2007)

43462 Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. (oktatási célú nyom-
dai szolgáltatások 2007–2008. – K. É. – 17763/2007)

43467 Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium, Gyõr (szállítási szer-
zõdés a Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium teljes élel-
miszer- és élelmiszernyersanyag-beszerzésére – K. É. –
17157/2007)

43475 MTA Kémiai Kutatóközpont (ajánlatkérõ részére nyom-
tatott és elektronikus idõszaki kiadványok beszerzése
és szállítása a 2008. és 2009. évre – K. É. – 17931/2007)

43477 Országos Rendõr-fõkapitányság Országos Baleset-megelõ-
zési Bizottság (motorkerékpár – K. É. – 18246/2007)

43483 Ózd Város Önkormányzata Almási Balogh Pál Kórház
(4301/Ózd/07 gyógyszerek és infúziók – K. É. –
18258/2007)

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására

43489 Mátészalka Város Önkormányzata (hitelszerzõdés
– K. É. – 18414/2007)

Módosítás

43495 BMSK Beruházási, Mûszaki Fejlesztési, Sportüzemelteté-
si és Közbeszerzési Zrt. módosítása (a BMSK Zrt. tulaj-
donában lévõ Magyar Sport Háza irodaház és a va-
gyonkezelésében lévõ BMSK Zrt. logisztikai központ
helyszínen takarítás, õrzés-védelem és kertrendezés
– K. É. – 18453/2007)

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

43499 Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
(Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányza-
ta kezelésébe tartozó zöldterületek, valamint utcai faso-
rok fenntartási munkái – K. É. – 18266/2007)

43508 XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata
(4322/XVI. Ker./07 felnõttorvosi ügyeleti szolgáltatás
– K. É. – 18148/2007)

43513 Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás (háziorvosi ügye-
letben ápolói, gépkocsivezetõi, takarítás-fertõtlenítési
szolgáltatások biztosítása – K. É. – 17297/2007)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

43518 Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár, Tiszaalpár
(élelmiszerek beszerzése – K. É. – 17999/2007)

43520 Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata (az
önkormányzat tulajdonában lévõ lakások felújítására,
korszerûsítésére a 126/2001. Korm. rendelet alapján
kamattámogatott hosszú lejáratú hitel. A felújítás ter-
vezett idõtartama 2007. január 1.–2008 június 30.
– K. É. – 18261/2007)

43524 MÁV Kórház és Rendelõintézet, Szolnok (élelmiszerek
beszerzése – K. É. – 18406/2007)

43528 Sukoró Község Önkormányzata (Sukoró, Óvoda utca 2/B
szám alatti földrészleten meglévõ óvodaépület átalakí-
tása, iskolával bõvítése – K. É. – 18255/2007)

43533 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (az önkor-
mányzat vagyon- és felelõsségbiztosítása – K. É. –
18207/2007)

43538 Veresegyház Város Önkormányzata (ajánlatkérõ Meseli-
get Bölcsõde intézménye részére bútorok és eszközök
beszerzése, szállítása és szerelése – K. É. – 17939/2007)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

43544 Halásztelek Nagyközség Önkormányzata (Hunyadi Má-
tyás Általános Mûvelõdési Központ konyha 2008. évi
élelmiszer-beszerzése – K. É. – 18140/2007)

43550 Petõfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési
Központ, Mezõberény (kenyér és péksütemény, vala-
mint egyéb élelmiszer beszerzése – K. É. – 18382/2007)

43556 Vasút-egészségügyi Szolgáltató Kht. [élelmiszerek be-
szerzése (SG-354) – K. É. – 18446/2007]

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

43562 Bajai Kórház (4260/Baja/07, labordiagnosztikumok
– K. É. – 16803/2007)

43564 Budapest Fõváros Önkormányzata (dél-budai régió csa-
tornahálózati tenderdokumentációja elkészítése
– K. É. – 17901/2007)
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43566 Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat (Buda-
pest XVI. kerület, Mátyásföld, erzsébetligeti uszodá-
ban napkollektoros rendszer kiépítése – K. É. –
18495/2007)

43569 Budapesti Közlekedési Zrt. (24-es, 28-as villamos vona-
lán 2008. évi pályafelújítási munkák tervezése
– K. É. – 17949/2007)

43570 Budapesti Mûszaki Fõiskola (PPP-konstrukciójú szol-
gáltatás kollégiumi kapacitás bõvítésére és üzemelteté-
sére – K. É. – 18277/2007)

43573 Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. (folyamatszabályozás
és tanácsadás – K. É. – 17526/2007)

43574 Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. [felsõoktatási kiad-
ványok nyomdai kivitelezése (felsõoktatási felvételi tá-
jékoztató 2008. – 90 000 pld., szakirányú továbbképzé-
sek 2008. – 4500 pld.) – K. É. – 18104/2007]

43576 Eötvös Loránd Tudományegyetem Mûszaki és Üzemelte-
tési Igazgatóság (Kõrösi Csoma Sándor Kollégium fel-
újításához és átalakításához szükséges tervezési fel-
adatok – K. É. – 18095/2007)

43578 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (fõvárosi csatornák
rekonstrukciós munkáinak elvégzése III. szakasz
– K. É. – 18110/2007)

43583 Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (hulladékhasznosító
mûben keletkezõ égetési maradékanyagok elszállítása
és ártalmatlanítása – K. É. – 17244/2007)

43584 Fõvárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház (4272/Szent
Imre/07/Gyógyszerek – K. É. – 17904/2007)

43589 HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht. (ital-, dohányter-
mékek szállítása a HM Honvéd Kulturális Szolgáltató
Kht. részére 12 hónapos idõtartamra – K. É. –
17946/2007)

43596 Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Köz-
pont (MicroStrategy szoftverhez kapcsolódó tanácsadási
és fejlesztési szolgáltatások nyújtása, valamint Micro-
Strategy licencek szállítása és ehhez kapcsolódó 1 éves
szoftvertámogatás – K. É. – 16340/2007)

43598 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (környezeti kármente-
sítési munkák Püspökladány 2007. – K. É. –
17326/2007)

43600 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (projektmenedzser a
MÁV Zrt. forgalmi vonatközlekedési információs
rendszer kiépítése tárgyú projekthez – K. É. –
17769/2007)

43602 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (gépészeti karbantartó
létesítmények felújítása a MÁV Zrt. hálózatán – K. É. –
18552/2007)

43606 Miniszterelnöki Hivatal (Miniszterelnöki Hivatal lakos-
sági tájékoztatáshoz kapcsolódó kormányzati véle-
ménykutatási feladatok lebonyolítása vállalkozási szer-
zõdés keretében 2008. október 31-ig – K. É. –
18102/2007)

43612 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [tájékoztató a Me-
zõtúr (bez.)–Gyoma (bez.) vasútvonal átépítése tárgyú
eljárás eredményérõl – K. É. – 18323/2007]

43615 Nyírfruct Szövetkezet (gyümölcscsomagoló és -osztályo-
zó gép beszerzése – K. É. – 17358/2007)

43619 Szocio-Produkt Szociális Foglalkoztató Kft. (nyomdagé-
pek – K. É. – 16457/2007)

43622 Törökbálint Város Önkormányzata (hitelszerzõdés
– K. É. – 18086/2007)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

43625 Baja Város Önkormányzata (feladat átadási-átvállalási
szerzõdés háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti te-
vékenység ellátására – K. É. – 17644/2007)

43627 Balmazújváros Város Önkormányzata (mûfüves sportpá-
lya kialakítása – K. É. – 17951/2007)

43630 Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata (980 m2 alapte-
rületû faluház és könyvtár építészeti teljes kivitelezése
– K. É. – 17947/2007)

43631 Dalmandi Mezõgazdasági Zrt. (Dalmand Zrt. vörösegy-
házi szarvasmarhatelepének sertéshizlaló teleppé tör-
ténõ átalakítása keretében a sertéstartás, -etetés, -ita-
tás, takarmánytárolás, technológiai berendezéseinek
beépítése, víz-, villanyellátó-rendszer kiépítése és irá-
nyítási, biztonságtechnikai eszközök telepítése – K. É. –
18092/2007)

43635 Fejér Megyei Önkormányzat (ajánlatkérõ fenntartásá-
ban mûködõ Fejér Megyei Levéltár felújítása és bõví-
tése építési engedélyezési terve módosításának elkészí-
tése – K. É. – 16196/2007)

43637 Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ (Bala-
tonfüreden 1 db legkevesebb 6 személy munkahelyi el-
helyezésére alkalmas, legalább 231 m2 hasznos alapte-
rületû, központi fekvésû ingatlan tulajdonjogának
megszerzése – K. É. – 15910/2007)

43639 Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Köz-
pont (vágógépek szállítása – K. É. – 17064/2007)

43641 Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Köz-
pont (debreceni üdülõ-hotel rekonstrukciója – K. É. –
17348/2007)

43644 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (MÁV Zrt. villamos fel-
sõvezetéki rendszerének korszerûsítési munkái tárgyú
tájékoztatója az eljárás eredményérõl – K. É. –
17098/2007)

43647 Nemzeti Hírközlési Hatóság (piackutatás – K. É. –
18106/2007)

43650 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. fejlesztési prog-
ramirodáinak ügyintézésére szolgáló helyiségek bérle-
ti jogának megszerzése tárgyú eljárásról – K. É. –
17945/2007)

43654 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (hivatá-
sos önkormányzati tûzoltóság laktanyaépületének bõ-
vítése, meglévõ épület korszerûsítésével – K. É. –
17642/2007)

43656 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház [4 telephelyen,
43 röntgenkészülék átalánydíjas, folyamatos, tervszerû
karbantartása, eseti hibaelhárítási, illetve üzemeltetési
munkáinak elvégzése és javítása 3 éves idõtartamban
(42-16/2007) – K. É. – 16928/2007]

43657 Putnok Város Önkormányzata (ajánlatkérõ szennyvíz-
csatorna-hálózata II. ütem építése – K. É. – 17913/2007)
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43660 Semmelweis Egyetem (bérleti szerzõdés gépjármûpar-
koló bérlésére – K. É. – 17914/2007)

43662 Szegvár Nagyközség Önkormányzata (a K. É. – 16740/
2007 számú eljárás eredménye – K. É. – 18350/2007)

43664 Tiszaföldvár Város Önkormányzata (Homokszállás út Ó-
virághegy III. út keresztezõdéséig összesen 970,5 m2

alapterületû szakaszának szilárd burkolattal történõ
ellátása – K. É. – 15077/2007)

43667 Vám- és Pénzügyõrség Központi Bûnüldözési Parancs-
noksága (a Vám- és Pénzügyõrség által lefoglalt bûnje-
lek, illetve hatósági rendelkezés alá került dolgok táro-
lása, szállítása Magyarország területén – K. É. –
18251/2007)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl

43670 Biokom Pécsi Környezetgazdálkodási Kft. (biztosítási
szolgáltatások a Biokom Pécsi Környezetgazdálkodási
Kft. részére – K. É. – 17916/2007)

43672 Jászberény Város Önkormányzata (hûtõgépgyári bekötõ-
út felújítása, ívkorrekció kivitelezése, buszperonok át-
alakítása – K. É. – 18096/2007)

43673 Kapuvár Város Önkormányzata (ajánlatkérõ bankszám-
laszerzõdése – K. É. – 17453/2007)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

43676 Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Zrt. (Érdi Gyü-
mölcs- és Dísznövény-termesztési Kutató-Fejlesztõ
Kht., a Ceglédi, a Fertõdi, az Újfehértói Gyümölcster-
mesztési Kutató Kht., az OHKI Országos Húsipari Ku-
tatóintézet Kht. valós piaci értékének meghatározása
– K. É. – 16904/2007)

43676 Bakonyszentkirály Község Önkormányzata (Bakony-
szentkirály, Vár u. 6. sz. alatti óvodaépület felújítási
munkái – K. É. – 16942/2007)

43677 Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat [Buda-
pest XVI. kerület, 7 utca útépítése (1. rész: Segesvár ut-
ca) – K. É. – 18482/2007]

43678 Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat [Buda-
pest XVI. kerület, 7 utca útépítése (5. rész: Hársfa utca)
– K. É. – 18483/2007]

43678 Budapesti Fegyház és Börtön (gyógyszerek beszerzése
– K. É. – 16041/2007)

43679 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
[ajánlatkérõ H épület mfszt. 7–8–9. sz. labor (textilké-
mia) felújítási munkái (77 m2 területen) – K. É. –
16812/2007]

43680 Debreceni Hõszolgáltató Zrt. (Debrecen, Bethlen utcai
primer vezeték felújítása – K. É. – 16809/2007)

43681 Debreceni Hõszolgáltató Zrt. (Debrecen, Móricz Zsig-
mond Kollégium és Angyalkert Óvoda részére primer
bekötõvezeték és korszerû hõközpontok építése
– K. É. – 16810/2007)

43681 Debreceni Hõszolgáltató Zrt. (Debrecen, Barna utca 15.
szám alatti Debmut Rt. részére korszerû hõközpont
építése – K. É. – 16811/2007)

43682 Ferencvárosi Önkormányzat (önkormányzati tulajdonú,
1097 Budapest, Tóth K. u. 21. fszt. 4. szám alatti
26,60 m2 alapterületû lakás teljes felújítása – K. É. –
16558/2007)

43683 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XV. kerület,
Neptun utca, Thököly út–Drégelyvár utca közötti sza-
kaszán (hrsz.: 83286) gázelosztó vezeték létesítése
– K. É. – 16587/2007]

43683 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [X. ker., Óhegy u. (Ká-
polna tér–Márga u. között) csatornarekonstrukció
– K. É. – 16619/2007]

43684 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [IV. ker., Venetianer
u. (Liszt F.–Lõrinc u. között) csatornarekonstrukció
– K. É. – 16673/2007]

43685 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (hibaelhárítás Buda-
pest közigazgatási területén 5 éves idõtartamban
– K. É. – 16824/2007)

43685 Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (üzemanyagok szállí-
tása – K. É. – 16589/2007)

43686 Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és
Szakiskola, Zalaegerszeg (számítástechnikai áruszerzés
– K. É. – 16065/2007)

43687 Gyõr Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi és Szo-
ciális Intézménye (fogyatékoscentrum kialakítása
II. ütem – K. É. – 16939/2007)

43688 Gyõr Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi és Szo-
ciális Intézménye (EESZI telephelyein karbantartási
munkák – K. É. – 16940/2007)

43688 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kór-
ház-Rendelõintézet (gyógyászati eszközök beszerzése,
I. rész: szemészeti eszközök, II. rész: nõgyógyászati
vizsgáló + vizsgálólámpa, III. rész: nõgyógyászati vide-
okolposzkóp, IV. rész: nõgyógyászati CTG, V. rész: de-
fibrillátor – K. É. – 16260/2007)

43690 Komárom Város Önkormányzata (komáromi középfokú
oktatási intézmények felújítása – K. É. – 16887/2007)

43690 Koppány Völgye Többcélú Kistérségi Társulás (tájékoz-
tató a K. É. – 20182/2006 számon lefolytatott közbe-
szerzési eljárás alapján kötött szerzõdés részteljesítésé-
rõl – K. É. – 18099/2007)

43691 MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató
Egység [ajánlatkérõ területén keletkezõ veszélyes anya-
gokat tartalmazó, vagy azokkal szennyezett csomagolá-
si hulladékok (EWC 15 01 10*, EWC 15 01 11*) ide ért-
ve a kiürült hajtógázas palackokat – kezelésre történõ
átvétele – K. É. – 16525/2007]

43691 Nemzeti Hírközlési Hatóság (a Nemzeti Hírközlési és In-
formatikai Tanács, valamint a tanács irodájának mû-
ködtetéséhez szükséges informatikai háttér üzemelteté-
sének, felügyeletének és továbbfejlesztésének bizto-
sítása – K. É. – 16943/2007)

43692 Siklós Város Önkormányzata (Siklós, 1457/2–5 és
1459/2–3 hrsz.-ú területen új parkoló kialakítása és
közmûvek cseréje – K. É. – 16897/2007)

43693 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
[kõmûvesképzés (U011-04) – K. É. – 16117/2007]
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43693 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
[faipari gépmunkás képzés (U012-04) – K. É. –
16118/2007]

43694 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
[vállalkozói alapismeretek képzés (U013-04) – K. É. –
16119/2007]

43694 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
[gombatermelõ képzés (U014-04) – K. É. – 16120/2007]

43695 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ [ba-
romfifeldolgozó-ipari szakmunkásképzés (U015-04)
– K. É. – 16121/2007]

43695 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ [ba-
romfifeldolgozó-ipari szakmunkásképzés (U016-04)
– K. É. – 16122/2007]

43696 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
[felzárkóztató 7–8. osztály képzés (U017-04) – K. É. –
16123/2007]

43697 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
[felzárkóztató 7–8. osztály képzés (U018-04) – K. É. –
16124/2007]

43697 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ [is-
meretek felfrissítése és munkára hangolás elõsegítése
(asztalos) képzés (U019-04) – K. É. – 16125/2007]

43698 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Mú-
zeumainak Igazgatósága (Vásárosnamény,
Tomcsányi-kastély kiállításának árubeszerzése
– K. É. – 16823/2007)

43699 Tigáz-DSO Földgázelosztó Kft. (a 2007. évben tervezett
rekonstrukciós és kapacitásbõvítési munkák I. ütem,
3. blokk, 1,4 km – K. É. – 16891/2007)

43699 Volánbusz Zrt. [autóbusz-szélvédõk beszállítása és kon-
szignációs raktározása – K. É. – 16559/2007]

43700 Volánbusz Zrt. (autóbusz-futómû és erõátviteli alkatré-
szek beszerzése – K. É. – 16560/2007)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

43701 Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata (ajánlatkérõ és
a közterület-felügyelete köztisztviselõinek és az önkor-
mányzat költségvetési intézményei közalkalmazottai-
nak foglalkozás-egészségügyi ellátása – K. É. –
16768/2007)

43701 Gyõr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat (Petz Ala-
dár Megyei Oktató Kórház részére rekonstrukciós
munkák kivitelezése – villamos biztonsági megtáplálás
kiviteliterv-készítéssel – K. É. – 16676/2007)

43702 Kazincbarcika Város Önkormányzata (ajánlatkérõ helyi
közútjainak felújítási munkái – K. É. – 16627/2007)

43703 Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kht. (az atomerõmûvi
kis és közepes aktivitású radioaktív hulladék végleges
elhelyezésére szolgáló felszín alatti létesítményeinek
elõkészítõ munkái – K. É. – 17985/2007)

43704 Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kht. (Bátaapátiban léte-
sítendõ, a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladé-
kok végleges elhelyezésére szolgáló nemzeti radioaktív-
hulladék-tároló telephely külsõ utak megvalósítási
munkái – K. É. – 18213/2007)

43705 Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön (pékáruk – K. É. –
17811/2007)

43705 SZÁKOM Kommunális Szolgáltató Kft. (felszíni csapa-
dékvíz-elvezetési és útépítési feladatok elvégzése
– K. É. – 16434/2007)

43706 Szentendre Város Önkormányzata (Hamvas Béla u. 1.
szám alatti bölcsõde meglévõ épületeinek kiegészítõ fel-
újítási és bõvítési munkáira vonatkozó építés-szerelés
kivitelezése – K. É. – 17813/2007)

43707 Zala Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmé-
nye (különféle élelmiszerek beszerzése – K. É. –
17932/2007)

73707 Zala Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmé-
nye (különféle élelmiszerek 4 részajánlati körben, étke-
zési tojás, zöldség-gyümölcs – K. É. – 17933/2007)

A KÖZBESZERZÉSI DÖNTÕBIZOTTSÁG

HATÁROZATAI

43709 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
határozata (a Multireklám Köztéri Médiaügynökség
Zrt. jogorvoslati kérelme a Budapest Fõváros XIII. Ke-
rületi Önkormányzat közbeszerzési eljárása ellen
– K. É. – 18395/2007)

43713 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
határozata (a Bloc Quest Kft. jogorvoslati kérelme
a Hajdú Volán Zrt. közbeszerzési eljárása ellen
– K. É. – 18517/2007)

43719 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
határozata (az FK-RASZTER Építõ Zrt. jogorvoslati
kérelme Kistokaj Község Önkormányzata közbeszer-
zési eljárása ellen – K. É. – 18518/2007)

43722 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
határozata (a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési
Döntõbizottság elnöke által hivatalból kezdeményezett
jogorvoslati eljárás a Kulturális Örökségvédelmi Szak-
szolgálat közbeszerzési eljárása ellen – K. É. –
18674/2007)
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A Közbeszerzési Értesítõ 136. számának (2007. november 30.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK

Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hir-
detmények

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

43734 Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal Dél-alföldi Regio-
nális Igazgatósága (az APEH Dél-alföldi Regionális
Igazgatósága szegedi és kecskeméti telephelyeire beér-
kezõ adóbevallások és egyéb bizonylatok számítógépes
nyilvántartásba vétele, adatainak rögzítése, feldolgozá-
sához kapcsolódó ügyviteli munkák elvégzése – K. É. –
18375/2007)

43741 Budapest Fõváros V. Kerület Belváros-Lipótváros Önkor-
mányzata (étkezési utalványok beszerzése – K. É. –
17797/2007)

43746 Dr. Kenessey Albert Kórház Rendelõintézet (a Dr. Kenes-
sey Albert Kórház-Rendelõintézet részére gyógyszerek
szállítása – K. É. – 17504/2007)

43759 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (hulladékelhelyezés
– K. É. – 18079/2007)

43766 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (KSzF) (hálózati
aktív és passzív eszközök szállítása és kapcsolódó szol-
gáltatások teljesítése – K. É. – 18113/2007)

43772 Mátészalka Város Önkormányzata (étkezési utalvány, kul-
túrautalvány és ajándékutalvány szállítása – K. É. –
18268/2007)

43778 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (ajánlati felhívás
Gyál, 4601–4602. j. utak csomópontjának átépítésére
– K. É. – 18131/2007)

43783 Ózd Város Önkormányzata Almási Balogh Pál Kórház
(4302/Ózd/07 „Labordiagnosztikumok” – K. É. –
18262/2007)

43789 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (KEUNY 07/07
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által hasz-
nált irodai papíráruk, tájékoztató kiadványok, nyom-
tatványok és lakossági tájékoztató füzetek nyomdai
munkájának elvégzése és esetenként kapcsolódó szolgál-
tatások teljesítése – K. É. – 18489/2007)

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására

43796 Nyírfruct Szövetkezet (hûtõház építése II. – K. É. –
18585/2007)

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

43801 Budapest XVI. Kerület Területi Szociális Szolgálat (köz-
étkeztetési szolgáltatás ellátása ajánlatkérõ területén
– K. É. – 17722/2007)

43805 Hévízgyógyfürdõ és Szent András Reumakórház Kht.
(bértextília biztosítása, mosodai szolgáltatások nyújtá-
sa – K. É. – 18214/2007)

43809 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Beszerzési és Készlet-
gazdálkodási Szolgáltató Egység (hegesztõ-lángvágó
szakmunkás, betanított munkás és segédmunkás ki-
kölcsönzése – K. É. – 18421/2007)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

43813 1142 Budapest, Horváth Boldizsár U. 2. Társasház (tár-
sasház felújítása – K. É. – 17638/2007)

43817 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (egyszer
használatos katéterek beszerzése – K. É. – 18715/2007)

43821 Budaörs Város Önkormányzata (Budaörs, Munká-
csy–Petõfi u. és Kötõ utcai parképítés – K. É. –
17669/2007)

43825 Budapest Fõváros II. Kerületi Önkormányzat (kerületi
szabályozási tervek készítése 2007. – K. É. –
18072/2007)

43830 Budapest Fõváros Önkormányzata [Széchenyi István Gya-
korló Kereskedelmi Szakközépiskola (1088 Budapest,
Vas u. 9–11.) mûemlék épület rekonstrukciójának építé-
si-engedélyezési terve – K. É. – 18473/2007]

43835 Budapesti Fegyház és Börtön (mosodai szolgáltatás ellá-
tása, szennyezett textíliák tisztítása, vasalása, szállítása
– K. É. – 18355/2007)

43837 Csepreg Város Önkormányzata (élelmiszerek szállítása
– K. É. – 17986/2007)

43841 Debreceni Regionális Képzõ Központ [eszközbeszerzés
asztalosipari (asztalos, ács-állványozó, valamint faipari
csomagoló és csomagolóanyag-gyártó) képzési progra-
mokban – K. É. – 18322/2007]

43846 Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete, Dunakeszi
(élelmiszer-beszerzés – K. É. – 18179/2007)

43851 Fehérgyarmat Város Önkormányzata [Fehérgyarmaton,
a 4127. sz. (Beregdaróc–Fehérgyarmat–Csengersima)
összekötõ út – Móricz Zsigmond u.–Kertváros u. cso-
mópontja körforgalmú csomóponttá történõ átépítése
és hiányzó kiviteli terdokumentációjának elkészítése
– K. É. – 17668/2007]

43855 Fõnix Rendezvényszervezõ Kht. (a Fõnix Rendezvény-
szervezõ Kht. rendezvényein használható alapstand és
standkiegészítõ berendezések beszerzése – K. É. –
18539/2007)

43859 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési
Igazgatóság [a Környezet és Energia Operatív Prog-
ramra (a továbbiakban: KEOP) beérkezõ környezetvé-
delmi pályázatok értékeléséhez szükséges szakértõk
biztosítása – K. É. – 18123/2007]

43864 Országos Tisztifõorvosi Hivatal (az Országos Tisztifõor-
vosi Hivatal, országos intézetek és regionális ÁNTSZ-
intézetek gépjármûveinek kötelezõ felelõsségbiztosítá-
sa – K. É. – 18499/2007)
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43868 Ózd Város Önkormányzata (ajánlatkérõ által fenntartott
oktatási intézmények részére iskolatej beszerzése a
2008-as évben – K. É. – 18431/2007)

43871 Sátoraljaújhely Város Önkormányzata (közutak felújítá-
sának tervezése 2008. évi programhoz – K. É. –
18466/2007)

43875 Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Fellner
Jakab Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakiskola
sárberki épületének és Vágóhíd utcai tanmûhelyének
takarítása – K. É. – 18559/2007)

43879 Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképzõ Iskola
(ajánlatkérõ részére szerkezetlakatos és épületgépésze-
ti, valamint asztalos- és faipari gépek beszerzése
– K. É. – 18318/2007)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

43884 Budapest Fõváros Önkormányzata (budapesti hidak, fe-
lüljárók és mûtárgyak 2007. évi fõ- és célvizsgálatainak
elvégzése – K. É. – 18090/2007)

43892 Budapest Fõváros Önkormányzata (Budapest, 2007. évi
híd-, mûtárgy-felújítási munkák 1. csoport – K. É. –
18152/2007)

43899 Ferencvárosi Önkormányzat (Budapest IX. kerület,
Tûzoltó u. 74. sz. lakóépület felújítása – K. É. –
18200/2007)

43903 Ferencvárosi Önkormányzat (Budapest IX. kerület,
Márton u. 21. sz. lakóépületben felvonó létesítése
– K. É. – 18201/2007)

43907 Magyarországi Németek Általános Mûvelõdési Központja
(élelmiszerek beszerzése – K. É. – 17982/2007)

43914 Neumann János Középiskola és Kollégium (építési vállal-
kozási szerzõdés a Neumann Ifjúsági Vállalkozói Köz-
pont és Oktatási Centrum épületének bõvítési munkái-
ra – K. É. – 18263/2007)

43919 Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal (irodaszerek
szállítása – K. É. – 17656/2007)

43924 Széchenyi István Egyetem Jármûipari Regionális Egytemi
Tudásközpont (1 db 4 tengelyes CNC-vezérlésû eszter-
gamegmunkáló központ forgácsoló megmunkáláshoz
– K. É. – 17274/2007)

43927 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (aján-
latkérõ közterületén játszótér építése III. ütem kivitele-
zési munkái – K. É. – 17984/2007)

43933 Vám- és Pénzügyõrség Közép-dunántúli Regionális Pa-
rancsnoksága (pápai kirendeltség fûtés-korszerûsítése
– K. É. – 18673/2007)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

43938 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Ok-
tató Kórház (hormonvizsgálatok + egyéb vizsgálatok
– K. É. – 18180/2007)

43940 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Okta-
tó Kórház (ammóniavizsgálatok – K. É. – 18181/2007)

43942 Észak-pesti Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht.
(karosszérialakatos-mûhely eszközei, berendezései
– K. É. – 18563/2007)

43945 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XI. kerület, Al-
lende park, Csorbai út és Csurgói út közötti szakaszán
(hrsz.: 2942/11) gázelosztó vezeték létesítése – K. É. –
18165/2007]

43947 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XI. kerület, Ig-
lói út, Kelenhegyi út–Somlói út közötti szakaszán
(hrsz.: 5260) gázelosztó vezeték létesítése – K. É. –
18167/2007]

43949 Fõvárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat (papír és irodai
kellékek beszerzése, 2007–2010. – K. É. – 18149/2007)

43951 Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (üzletviteli és gazdál-
kodási folyamatok átvilágítása – K. É. – 18082/2007)

43954 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (számviteli
és könyvelési feladatok – K. É. – 18182/2007)

43955 Magyar Rádió Zrt. (a Magyar Rádió Zrt. területén ki-
lenc önálló épületben lévõ helyiségek klimatizálást ellá-
tó berendezések folyamatos üzemeltetése, karbantartá-
sa, a kazánház üzemeltetése és általános diszpécseri fel-
adatok ellátása – K. É. – 18117/2007)

43958 MÁV Zrt. (hitelszerzõdés folyószámlahitel biztosítására
– K. É. – 18670/2007)

43961 Miniszterelnöki Hivatal, Kormányzati Személyügyért Fe-
lelõs Államtitkárság (tájékoztató a toborzási és pályázat-
menedzsment-feladatokat támogató informatikai
rendszer kialakítása tárgyú közbeszerzési eljárás ered-
ményérõl – K. É. – 17965/2007)

43964 Mol Földgázszállító Zrt. (2007. évi mûtárgy-rehabilitá-
ció és vezetékszakasz-kiváltások tervezése – kiegészítõ
építési beruházás a vecsési és miskolci földgázszállító
üzem területén – K. É. – 18766/2007)

43970 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a 26. sz.
fõút Sajószentpétert elkerülõ, a 26. és a 27. sz. fõút kö-
zötti szakasz; 26. sz. fõút Sajószentpéter és Kazincbar-
cika elkerülõ szakasz II. ütem engedélyezési, kiviteli és
kisajátítási tervdokumentációjának elkészítésérõl
– K. É. – 18371/2007)

43972 Siófok Város Kórház-Rendelõintézete (EM-209, 1 db
vérvételi rázómérleg, 1 db automata vérvételi csõhe-
gesztõ, 1 db foszforlemezes kiolvasó, beszerzése
– K. É. – 18146/2007)

43976 Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás (egész-
ségügyi szolgáltatásra irányuló vállalkozási szerzõdés
– K. É. – 18630/2007)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

43979 AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft. (20 m3-es hulladék-
gyûjtõ jármû – K. É. – 18636/2007)

43981 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
[ajánlatkérõ F épület II. lépcsõházban 006/2 sz. labor
(78 m2) belsõ átalakítás kivitelezési munkái – K. É. –
17228/2007]
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43983 Budapesti Történeti Múzeum [szondázó jellegû vagy
megelõzõ régészeti feltárás elvégzése (kf-2007/09.)
– K. É. – 17743/2007]

43991 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XI. kerület,
Kelenhegyi út, Somlói út–Kelenhegyi út 65. szám kö-
zötti szakaszán (hrsz.: 5174/2) gázelosztó vezeték létesí-
téséhez kapcsolódó munkák – K. É. – 18166/2007]

43993 Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
(szolgáltatási koncesszió – K. É. – 18528/2007)

43997 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat (tájékoz-
tató az eljárás eredményérõl – K. É. – 15597/2007)

44000 Kiskunmajsa Város Önkormányzata (közétkeztetés
– ajánlatkérõ intézményeiben gyermek- és felnõttétkez-
tetés biztosítása – K. É. – 17455/2007)

44002 Magyar Nemzeti Bank (MNB Logisztikai Központ szá-
mítástechnikai géptermének átalakítása és az ezzel
összefüggõ munkák elvégzése – K. É. – 16089/2007)

44004 MÁV Zrt. Beruházás-lebonyolító Igazgatóság (vasútjár-
mûmérleg-felújítások a MÁV hálózatán – K. É. –
16993/2007)

44009 Nyírfruct Szövetkezet (hûtõház építése – K. É. –
18129/2007)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl

44012 Diákhitel Központ Zrt. (diákhitelezési rendszer finanszí-
rozási biztonságának javításához szükséges banki hitel-
keret-szerzõdés – K. É. – 18637/2007)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

44014 Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Zrt. (Mezõkövesd
volt szovjet használatú katonai repülõtér központi
üzemanyagbázis területének kármentesítése – K. É. –
16357/2007)

44014 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (12 havi in-
tenzív és anaest. terápiás anyagok beszerzése a szerzõ-
dés 1. sz. mellékletében meghatározottak szerint
– K. É. – 17432/2007)

44015 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (12 havi
egyszer használatos katéterek beszerzése a szerzõdés
1. sz. melléklete szerint – K. É. – 17433/2007)

44016 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (12 havi an-
giográfiás anyagok beszerzése a szerz. 1. sz. melléklete
szerint – K. É. – 17435/2007)

44016 Baja Város Önkormányzata (Baja, Ipartelepi úti ipari
park útépítési munkái – K. É. – 16945/2007)

44017 Bajai Kórház (veszélyes hulladék átvétele, elszállítása,
ártalmatlanítása – K. É. – 16015/2007)

44018 Bicske Város Önkormányzata (Kakas Óvoda átalakítása
és bõvítése – K. É. – 17437/2007)

44019 Budapest Fõváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányza-
ta (Budapest XXIII. kerület, Horgászpart I. ütem
szennyvízcsatorna építése – K. É. – 16730/2007)

44019 Budapesti Közlekedési Zrt. (ajánlatkérõ részére
15 000 000 000 Ft hitelkeret biztosítása állami kezesség-
vállalás mellett, általános vállalati finanszírozás céljá-
ból – K. É. – 17199/2007)

44020 Debreceni Egyetem (tájékoztató a Debreceni Egyetem
Debrecen, Kassai úti campus területén talaj és talajvíz
szénhidrogén-szennyezettségének megszüntetésére kötött
szerzõdés részteljesítésérõl – K. É. – 18623/2007)

44021 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XII. kerület,
Kútvölgyi út, Cinege út–Kútvölgyi út 43. szám közötti
szakaszán (hrsz.: 10541/1) gázelosztó vezeték létesítése
– K. É. – 17009/2007]

44022 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest X. kerület,
Gyömrõi út, Sribik Miklós utca–CBA Áruház közötti
szakaszán (hrsz.: 42150/4) gázelosztó vezeték csõbélelé-
se – K. É. – 17013/2007]

44022 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest X. kerület,
Gyömrõi út, CBA Áruház–Újhegyi út és a Gyömrõi út
138. sz.–150–154. sz. közötti szakaszain (hrsz.: 42150/2)
gázelosztó vezeték létesítése – K. É. – 17015/2007]

44023 Fõvárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórháza
(inkontinenciatermékek beszerzése – K. É. –
16353/2007)

44024 Hevesi Kistérség Többcélú Társulása (központi háziorvo-
si ügyelet ellátása – K. É. – 17462/2007)

44024 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Közpon-
ti Hivatala (IBM típusú központi feldolgozóberendezé-
sek karbantartása – K. É. – 18727/2007)

44025 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység [SA 5 határ-
rendészeti kirendeltségek teljes körû felújítása (Gyula és
Záhony) 1. rész: Gyula – K. É. – 16377/2007]

44026 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (SA- 126/05.
rész rendõrségi vízágyúval felszerelt jármûvek beszer-
zése – K. É. – 17473/2007)

44026 MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszer-
irányító Zrt. [a MAVIR Zrt. NIP-rendszerén végzendõ
fejlesztések és egyéb szolgáltatások (2006-0022)
– K. É. – 18640/2007]

44027 MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszer-
irányító Zrt. [a MAVIR Zrt. NIP-rendszerén végzendõ
fejlesztések és egyéb szolgáltatások (2006-0022)
– K. É. – 18675/2007]

44028 MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszer-
irányító Zrt. [a MAVIR Zrt. NIP-rendszerén végzendõ
fejlesztések és egyéb szolgáltatások (2006-0022)
– K. É. – 18678/2007]

44028 MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszer-
irányító Zrt. [a MAVIR Zrt. NIP-rendszerén végzendõ
fejlesztések és egyéb szolgáltatások (2006-0022)
– K. É. – 18679/2007]

44029 Mór Város Önkormányzata (Kodály–Cserhát, Köl-
csey–Rózsa–Tábor, Táncsics, Álmos Vezér, Árpád ut-
cák járdafelújítása – K. É. – 16763/2007)
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44029 Országos Vérellátó Szolgálat (donorvérminták vizsgála-
tára szolgáló szifiliszszûrõ tesztkészlet – K. É. –
17486/2007)

44031 Paksi Atomerõmû Zrt. (a PA Zrt. 1–4. blokki, VVER
440/213 típusú reaktortartályok belsõ felülete fémálla-
potának idõszakos ellenõrzése roncsolásmentes vizsgála-
ti módszerek alkalmazásával a 2007–2010 közötti idõ-
szakban, évente 1-1 blokkon – K. É. – 18677/2007)

44032 Pesterzsébet Önkormányzata (útépítés 2007. 14 utca
– K. É. – 18635/2007)

44034 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház (vascularis stentek
beszerzése – K. É. – 16950/2007)

44035 Sajó–Hernád-völgyi és Bükk-vidéki Önkormányzatok Te-
rület- és Településfejlesztési Társulása (kistérségi önkor-
mányzatok információszolgáltató tevékenységeinek
fejlesztése – K. É. – 16704/2007)

44035 Somogy Megyei Munkaügyi Központ (álláskeresõ klub
tevékenység megszervezése, ellátása – K. É. –
15178/2007)

44038 Szákom Kommunális Szolgáltató Kft. (1 db kombinált
csatornatisztító gépjármû beszerzése – K. É. –
16523/2007)

44037 Szentes Város Önkormányzata (SZTK magas tetõjének
kialakítása, – K. É. – 18412/2007)

44038 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szolnok,
Kõrösi út útburkolatának felújítása – K. É. –
18379/2007)

44038 Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási
Zrt. [ajánlatkérõ részére üzemanyag (gázolaj) beszállí-
tása – K. É. – 16438/2007]

44039 Várpalota Város Önkormányzata (útburkolat-felújítási
munkák elvégzése – K. É. – 16949/2007)

44040 Vasi Volán Közlekedési Zrt. (személyszállítási tevékeny-
séghez számítástechnikai támogatást ellátó szoftver be-
szerzése – K. É. – 17498/2007)

44040 VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.
(az Interreg IIIA program keretében támogatást nyert
projektek szabályszerûségi-pénzügyi helyszíni ellenõr-
zésére irányuló tevékenység ellátása – K. É. –
17534/2007)

44041 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (iparosí-
tott technológiával épült lakóépületben energiatakaré-
kosságot eredményezõ felújítás végzése, Veszprém,
Stadion u. 28. épület esetében – K. É. – 18547/2007)

44041 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (iparosí-
tott technológiával épült lakóépületben energiatakaré-
kosságot eredményezõ felújítás végzése, Veszprém,
Stromfeld u. 8. épület esetében – K. É. – 18551/2007)

44042 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (iparosí-
tott technológiával épült lakóépületben energiatakaré-
kosságot eredményezõ felújítás végzése, Veszprém,
Egry u. 33. épület esetében – K. É. – 18565/2007)

44043 Volánbusz Zrt. [autóbuszhoz légrugók és légrugó-gumi-
elemek szállítása és konszignációs raktározása (1322
db/év) – K. É. – 17018/2007]

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

44044 Budapest Fõváros II. Kerületi Önkormányzat (út- és járda-
építések, út- és járdafelújítások, kis korrekciós munkák
a II. kerület területén 2007. – K. É. – 18560/2007)

44044 Debreceni Hõszolgáltató Zrt. (Nagyerdei körút 1. sz. DI-
VINUS Hotel távhõszolgáltató rendszerbe történõ be-
kapcsolása távvezeték és felhasználói hõközpont épí-
tésével – K. É. – 18187/2007)

44045 Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (rendezvények lebo-
nyolítása – K. É. – 14151/2007)

44047 Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (620 db gépjármû-ak-
kumulátor beszerzése – K. É. – 17993/2007)

44048 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (Hajdú-Bihar me-
gye területrendezési tervének elkészítése, térinformati-
kai feldolgozása – K. É. – 14369/2007)

44049 Kaposvári Egyetem (egészségügyi intézményi informati-
kai rendszer fejlesztése, bevezetése és az ehhez szüksé-
ges számítástechnikai infrastruktúra szállítása, integ-
rációja a HEFOP 4.4. program keretében ajánlatkérõi
intézmények részére – K. É. – 15110/2007)

44050 Közép-békési Települések Vízvédelmi Egyesülete (az élõ-
vízcsatorna ökológiai, turisztikai állapotának javítása
– K. É. – 18702/2007)

44051 Önkormányzati Intézmények Gazdasági Hivatala (száraz-
áru és tojás – K. É. – 17397/2007)

44052 Répcelak Város Önkormányzata (2007. évi út- és járda-
építési munkái – K. É. – 17809/2007)

44053 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (Veszp-
rém nagy felületû útjavítási munkái – K. É. –
18540/2007)

Helyesbítés

44054 Budapest Fõváros Önkormányzata helyesbítése (a Közbe-
szerzési Értesítõ 2007. október 31-i, 124. számában,
K. É. – 16601/2007 számon megjelent tájékoztató he-
lyesbítése – K. É. – 18584/2007)

44054 Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc Kórház-
Rendelõintézet helyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ
2007. november 19-i, 131. számában K. É. – 15861/2007
számon megjelent ajánlati felhívás helyesbítése
– K. É. – 18709/2007)

44054 MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató
Egység helyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ 2007. októ-
ber 24-i, 121. számában K. É. – 16063/2007 számon meg-
jelent módosítás helyesbítése – K. É. – 18749/2007)

44054 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. helyesbítése (a 8. sz.
fõút 63+793–82+400 km-szelvények közötti szakasz
115 kN tengelyterhelésre történõ burkolatmegerõsíté-
sének engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának
az elkészítése és engedélyeztetése – K. É. – 18574/2007)
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44054 Pollack Mihály Mûszaki Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégium, Pécs helyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ
2007. november 23-i, 133. számában K. É. – 17731/2007
számon megjelent egyszerû eljárás ajánlattételi felhívá-
sának helyesbítése – K. É. – 18801/2007)

44054 Szentendre Város Önkormányzata helyesbítése (a Közbe-
szerzési Értesítõ 2007. november 9-i, 127. számában
K. É. – 15967/2007 számon megjelent egyszerûsített el-
járás ajánlati felhívásának helyesbítése – K. É. –
18734/2007)

Módosítás

44056 Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata módosítása
(Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármes-
teri Hivatala és Közterület-Felügyelete köztisztvise-
lõinek és az önkormányzat költségvetési intézményei
közalkalmazottainak foglalkozás-egészségügyi ellátása
– K. É. – 18627/2007)
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A Közbeszerzési Értesítõ 137. számának (2007. december 3.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK

Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hir-
detmények

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

44069 Békéscsaba Vagyonkezelõ Zrt. (épületek takarításának
és õrzés-védelmének biztosítása – K. É. – 18467/2007)

44074 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (11 db kistehergépko-
csi beszerzése – K. É. – 16578/2007)

44079 HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht. (mirelit félkész
termékek, zöldség, gyümölcs, hal és halkészítmény szál-
lítása a HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht. részére
12 hónapos idõtartamra – K. É. – 18561/2007)

44087 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (endoszkópfertõtle-
nítõ szerek beszerzése – K. É. – 18435/2007)

44093 Magyar Államkincstár (gépjármû-karbantartás – K. É. –
18456/2007)

44101 MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató
Egység (MÁV Zrt. 2008. évi hálózati szintû munka-, vé-
dõruházatának körébe tartozó munkavédelmi kesz-
tyûk beszerzése – K. É. – 18118/2007)

44108 Vám- és Pénzügyõri Iskola (étkeztetéshez szükséges
alapanyagok beszerzése 2008. évre – K. É. –
17922/2007)

Részvételi felhívás egyes ágazatokban

44116 Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (Fõtáv Zrt. üzemegysé-
geinek területén lévõ hõközpontokban és a FÕTÁV
Zrt. tulajdonában lévõ épületekben építõmesteri és
szakipari munkák elvégzése – K. É. – 18520/2007)

44122 Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (távhõvezetéki tech-
nológiai szerelési, helyreállítási és általános javítási
munkák – K. É. – 18521/2007)

44128 Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (hõközpontokban hely-
reállítási és általános, javítási és hibaelhárítási munkák
végzése – K. É. – 18544/2007)

44134 Vértesi Erõmû Zrt. (vaskohászati anyagok beszerzése
– K. É. – 18485/2007)

Módosítás

44141 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata módosítása
(VPN-szolgáltatás – K. É. – 18477/2007)

Visszavonás

44145 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat visszavo-
nása (az Európai Unió Hivatalos Lapjához 2007. októ-
ber 17-én, K. É. – 16375/2007 számmal feladott ajánlati
felhívás visszavonása – K. É. – 18443/2007)

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására

44149 Katona József Színház (Katona, utaztatás – K. É. –
17188/2007)

44154 Leányfalu Termálfürdõ Kft. (forintalapú banki hitelszer-
zõdés Leányfalu Termálfürdõ Kft. létesítményeinek
felújítására 170 millió Ft összegben – K. É. –
18197/2007)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

44159 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (M3 adatátviteli rendszer
kiváltása/2007. – K. É. – 18672/2007)



44163 HM Térképészeti Kht. (a HM Térképészeti Kht. alkal-
mazottai részére meleg étel fogyasztására jogosító étke-
zési utalvány, sulicsekk és ajándékutalvány beszerzése
– K. É. – 18536/2007)

44166 Kapostáj Zrt. (zimányi tehenészeti telep trágyatároló tér
korszerûsítése és bõvítése – K. É. – 18572/2007)

44170 Kiskõrös Város Önkormányzata (vállalkozási szerzõdés
Kiskõrös város parkfenntartási munkáinak elvégzésé-
re – K. É. – 18567/2007)

44173 Kiskõrös Város Önkormányzata (vállalkozási szerzõdés
Kiskõrös város köztisztasági munkáinak elvégzésére
– K. É. – 18569/2007)

44177 Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
(ajánlatkérõ konyhaépületének belsõ felújítása, hom-
lokzati nyílászárók cseréje, tetõszigetelés, étterem
homlokzati nyílászáróinak cseréje, tetõszigetelés
– K. É. – 18239/2007)

44180 Mátraballa Község Önkormányzata (ajánlatkérõ belterü-
leti vízrendezése ÉMOP-programban történõ megvaló-
sításának elõkészítése – K. É. – 18428/2007)

44185 Nagyfai Országos Bv. Intézet (ajánlatkérõ intézetben
mûködõ krónikus utókezelõ részleg mûködéséhez szük-
séges gyógyszer, kötszer és laboratóriumi vegyszer be-
szerzése – K. É. – 17940/2007)

44188 Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ
Igazgatósága (melegétkezési utalványok beszerzése
180 fõ részére, havi 12 000 Ft névértékben – K. É. –
18568/2007)

44191 Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság (memóriabõ-
vítés – K. É. – 18651/2007)

44195 SZMM Budapesti Javítóintézete (élelmiszer-alapanya-
gok beszerzése – K. É. – 18681/2007)

44199 Társasház, Tûzliliom 41–45. (iparosított technológiával
épített társasház, Tûzliliom 41–43–45. épületek ener-
giamegtakarítást eredményezõ felújítása – építési be-
ruházás – K. É. – 18091/2007)

44205 Téglás Város Önkormányzata (Gyár utca, a Fenyves utca
és a Barátság utca szilárd burkolattal történõ kiépítése
– K. É. – 18577/2007)

44209 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (veszpré-
mi polgármesteri hivatal általános és idõszaki takarítá-
si feladatai – K. É. – 18571/2007)

44213 Zala Megyei Kórház (irodai és nyomdai papírok, író- és
irodaszerek, tintapatronok, lézertonerek, fénymásoló-
tonerek, számítástechnikai kellékanyagok beszerzése
– K. É. – 18319/2007)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

44217 Baumart Asztalos-szakipari Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft. (gépbeszerzés – az ajánlatkérõ szakoktatási hely-
színén, a szakoktatás feltételeinek javítása céljából
– K. É. – 18469/2007)

44223 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (Békés-
csabán parkolóépítés, útfelújítás, valamint földutak
szilárd burkolattal történõ ellátásának kivitelezése
– K. É. – 18169/2007)

44230 Csanádapáca Község Önkormányzata (települési szilárd
hulladék begyûjtése és elszállítása – K. É. –
18566/2007)

44235 Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Tartalékgazdálkodási
Kht. (1 db új, stabilan telepíthetõ, AK-451 típusú vagy
azzal egyenértékû rövidhullámú logper antenna be-
szerzése, tartótoronyra történõ telepítése és üzembe he-
lyezése – K. É. – 18434/2007)

44240 Magyar Nemzeti Bank (építõmesteri munkák – K. É. –
18596/2007)

44246 Pápa Város Önkormányzata (bútorok, berendezések, fel-
szerelések beszerzése a pápai Tarczy Lajos Általános
Iskola részére – K. É. – 18676/2007)

44251 Siófok Város Önkormányzata [Siófok, Beszédes sétányon
(Tátra u. és Szent László u. között) parkolóépítés és
profiljavítás – K. É. – 18231/2007]

Tervpályázati kiírás

44257 Szentendre Város Önkormányzata (Szentendre város új
köztemetõjének tájba illõ kertépítészeti tervezése, a te-
metõben ravatalozó és egyéb kiszolgálóépítmények ter-
vezése – K. É. – 18620/2007)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

44260 Budapest Fõváros Önkormányzata (tájékoztató a IV.
ker., Váci út, Megyeri út–Szilas-patak közötti szakasz
útfelújítási és közmûépítési munkák teljes körû lebo-
nyolítói és mûszaki ellenõri feladatainak ellátására ki-
írt közbeszerzési eljárásról – K. É. – 15406/2007)

44262 Dunaújvárosi Fõiskola (klíma- és rázásállósági vizsgála-
tokra szolgáló rendszer beszerzése – K. É. –
18816/2007)

44264 Fõgáz Földgázelosztási Kft. [Budapest V. kerület, Bécsi
utca, Harmincad utca–Kristóf tér közötti szakaszán
(hrsz.: 24440) gázelosztó vezeték létesítéséhez kapcsoló-
dó pótmunkák – K. É. – 17758/2007]

44267 Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága (közvi-
lágítás – K. É. – 18554/2007)

44269 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (az Átmene-
ti Támogatás 2006/018-176.05.01.02 – Ügyfélközpontú
elektronikus szolgáltatás a fogyasztóvédelemben elne-
vezésû közbeszerzési eljárás eredményérõl szóló tájé-
koztató – K. É. – 18376/2007)

44271 Magyar Köztársaság Katonai Felderítõ Hivatal (taliándö-
rögdi ûrtávközlési földi állomás bérleti jogának meg-
szerzése – K. É. – 18631/2007)

44274 Magyar Közút Kht. (nemzeti tájékoztató kis költségû
forgtech eljárás eredményérõl – K. É. – 18391/2007)
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44281 Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Köz-
pont (a Magyar Posta Zrt. alkalmazottai részére foglal-
kozás-egészségügyi alapellátás biztosítása – K. É. –
16818/2007)

44283 MECSEK-ÖKO Zrt. (villamosenergia-beszerzés 2008.
– K. É. – 18694/2007)

44286 Miniszterelnöki Hivatal, Kormányzati Személyügyért Fe-
lelõs Államtitkárság [az ajánlatkérõ által megadott
kompetenciák mérésére informatikai rendszerrel tá-
mogatott magyar nyelvû munkaalkalmassági tesztek,
értékelõ központ – feladatok (Assessment Center) elké-
szítése – K. É. – 17238/2007]

44289 Mol Földgázszállító Zrt. (a Mol Földgázszállító Zrt.
2007. évi mûtárgy-rehabilitáció és vezetékszakasz-ki-
váltások tervezésére, valamint a tervekben meghatáro-
zott kivitelezési munkák elvégzésére a vecsési földgáz-
szállító üzem területén – K. É. – 18764/2007)

44292 Önkormányzati Társulás az Észak-alföldi Régió Ivó-
víz-minõségének Javításáért [Észak-Alföldi Régió Ivó-
vízminõségjavító Projekt (program I. ütem), települési
vízellátó hálózatok rekonstrukciója tárgyú közbeszer-
zési eljárás eredményérõl szóló tájékoztató – K. É. –
18242/2007]

44296 Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (az Országos
Foglalkoztatási Közalapítvány által ingatlan bérleti jo-
gának megszerzése – K. É. – 18875/2007)

44298 Százhalombatta Város Önkormányzata (HPV-vírus elleni
oltóanyag beszerzése – K. É. – 17972/2007)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

44301 Budapest Józsefvárosi Önkormányzat (közterületterv.
– K. É. – 18054/2007)

44304 Celldömölk Város Önkormányzata (celldömölki élmény-
park építési engedélyezési tervdokumentáció elkészíté-
se – K. É. – 17911/2007)

44306 MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató
Egység (közúti jármûvek és munkagépek abroncsköpe-
nyei, tömlõi és védõszalagai, 1311 db – K. É. –
17303/2007)

44308 MIVÍZ Miskolci Vízmû Korlátolt Felelõsségû Társaság
(mérõmûszerek beszerzése 2007. – K. É. – 18684/2007)

44313 Pápa Város Önkormányzata (Tarczy Lajos Általános Is-
kola bõvítésének és rekonstrukciója II. ütemben meg-
valósuló építési munkáinak elvégzése – K. É. –
18177/2007)

44315 Társasház, Kazanlak Krt. 1. [tájékoztató eljárás eredmé-
nyérõl épület energiatakarékos felújítása tárgyában
(rezsianyag) – K. É. – 17870/2007]

44319 Társasház, Köztársaság U. 13. (tájékoztató eljárás ered-
ményérõl, épület energiatakarékos felújítása tárgyá-
ban – K. É. – 17871/2007)

44322 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (Vám-
és Pénzügyõrség Gazdasági Központjának elhelyezésé-
re szolgáló ingatlan bérlete és üzemeltetése – K. É. –
18486/2007)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl

44325 Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zrt. (Budapest
IV. ker., Káposztásmegyeren az Óceánárok út–Sport-
telep utca–Szilas-patak–Szilágyi út által határolt terü-
let részén park- és játszótérépítés a hozzá tartozó ki-
szolgálóépülettel – K. É. – 17596/2007)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

44327 Agria Volán Zrt. (2 + 2 helyközi szóló autóbusz beszer-
zése – K. É. – 16265/2007)

44327 Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat [Buda-
pest XVI. kerület, 7 utca útépítése (7. rész: Istráng ut-
ca) – K. É. – 18695/2007]

44328 Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat [Buda-
pest XVI. kerület, 7 utca útépítése (6. rész: Rigó utca)
– K. É. – 18696/2007]

44329 Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat [Buda-
pest XVI. kerület, 7 utca útépítése (2. rész: Bács utca)
– K. É. – 18697/2007]

44329 Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat (Buda-
pest XVI. Kerületi Önkormányzat által fenntartott
67 intézmény beltéri világításának korszerûsítése
– K. É. – 18708/2007)

44330 Dél-Pest Megyei Térségi Integrált Szakképzõ Központ
Kht. (hegesztõgép leszállítása és beüzemelése – K. É. –
16892/2007)

44331 Ferencvárosi Önkormányzat (önkormányzati tulajdonú,
1095 Budapest, Dandár u. 24. II. em. 21. szám alatti
40,57 m2 alapterületû lakás teljes felújítása – K. É. –
16289/2007)

44332 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XI. kerület, Fo-
gócska utca, Csurgói utca–Zsombor utca közötti szaka-
szán (hrsz.: 3080/9) gázelosztó vezeték létesítése
– K. É. – 16267/2007]

44332 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest IX. kerület, So-
roksári út, Kén utca–Szabadkai út közötti szakaszán
(hrsz.: 381199/2) gázelosztó vezeték létesítéséhez kap-
csolódó pótmunkák – K. É. – 16274/2007]

44333 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest X. kerület, Ke-
repesi út, Szentmihályi út–Cziráki utca közötti szaka-
szán (hrsz.: 39217/3) gázelosztó vezeték létesítése
– K. É. – 16277/2007]

44334 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest VII. kerület,
Wesselényi utca, Rumbach Sebestyén utca–Kertész ut-
ca közötti szakasza (hrsz.: 34362) gázelosztó vezeték lé-
tesítése – K. É. – 16279/2007]

44335 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest VII., Wesselé-
nyi utca, Erzsébet krt.–Rottenbiller utca közötti szaka-
szán (hrsz.: 34362) gázelosztó vezeték létesítése
– K. É. – 16281/2007]

44336 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest II. kerület,
Bem tér, a Fõ utca, Bem tér–Csalogány utca közötti
szakaszán, a Kacsa utca, Fõ utca–Bem rkp. közötti sza-
kaszán, és a Vitéz utca, Fõ utca–Bem rkp. közötti sza-
kaszán (hrsz.: 11467) gázelosztó vezeték létesítése
– K. É. – 16283/2007]
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44336 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [III. ker., Bécsi út, Föld
utca–San Marco utca közötti szakaszán (hrsz.: 16292)
gázelosztó vezeték létesítése – K. É. – 16284/2007]

44337 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest IX. kerület, So-
roksári út, Kén utca–Szabadkai út közötti szakaszán
(hrsz.: 381199/2) gázelosztó vezeték létesítése – K. É. –
16285/2007]

44338 Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (budapesti régióban
található, összesen 11 munkaügyi kirendeltségen kiala-
kításra kerülõ öninformációs tér építési-kivitelezési
munkáinak mûszaki ellenõrzése – K. É. – 16239/2007)

44339 Hajdú Volán Zrt. (6 db dízelüzemû, helyi kivitelû csuklós
autóbusz beszerzése – K. É. – 16262/2007)

44340 Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási
Képzési Központ [tananyagok és szakmai kiadványok
nyomdai elõállítása (5 db teljesült szerzõdés) – K. É. –
16982/2007]

44343 Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (400 fõ elhelye-
zésére szolgáló – az alábbi megbontás szerinti – irodahe-
lyiség, valamint 25 db személygépkocsi-parkolóhely bér-
leti jogának megszerzése – K. É. – 18732/2007)

44344 Mezõkövesd Város Önkormányzata (ajánlatkérõ fenn-
tartásában lévõ rendelõintézet részére orvosi gép-mû-
szerek beszerzése – K. É. – 16894/2007)

44344 suliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbkép-
zési Kht. (régiós koordinátori feladatok ellátása a HE-
FOP-2004-2.1.1 központi program A komponensének
keretében V. ütem – K. É. – 12821/2007)

44345 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ [ál-
talános fémipari ismereteket felújító, korszerûsítõ kép-
zés (U008-04) – K. É. – 16204/2007]

44346 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
[számítógép-kezelõ (-használó) képzés (U009-04)
– K. É. – 16205/2007]

44346 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ [is-
meretek felfrissítése és munkára hangolás elõsegítése
(szociális gondozó) képzés (U020-04) – K. É. –
16206/2007]

44347 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
[környezetvédelmi szakelõadó képzés (U023-04)
– K. É. – 16207/2007]

44347 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
[hegesztõ F1, F2, W2/AL képzés (U007-04) – K. É. –
16209/2007]

44348 Széchenyi István Egyetem Jármûipari Regionális Egyete-
mi Tudásközpont [1 db pásztázó (scanning) elektromik-
roszkóp röntgendiszperzív spektrométerrel beszerzése
– K. É. – 16527/2007]

44349 TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. (2007. évben tervezett
rekonstrukciós és kapacitásbõvítési munkák – K. É. –
16474/2007)

44349 TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. (2007. évben tervezett
rekonstrukciós és kapacitásbõvítési munkák – K. É. –
16522/2007)

44350 Zala Volán Zrt. (1 db távolsági autóbusz beszerzése
– K. É. – 16264/2007)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

44351 Balassagyarmati Fegyház és Börtön (kenyér, pékáru be-
szerzése – K. É. – 17671/2007)

44351 Budapesti Gazdasági Fõiskola (Buzogány u. 10–12. szám
alatti épület többcélú közösségi tér, toldaléképítés
mélyépítési munkálatai kapcsán felmerülõ munka
298 m2-en – K. É. – 17521/2007)

44352 Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. (különféle
villamosenergia-hálózati faoszlop beszerzése – K. É. –
17801/2007)

44353 Fõgáz Földgázelosztási Kft. [Budapest XI. kerület,
Sasadi út, Budaörsi út–Elõpatak utca közötti szakaszán
(hrsz.: 2511/1) gázelosztó vezeték létesítése – K. É. –
17575/2007]

44354 Fõvárosi Önkormányzat Idõsek Otthona, Gödöllõ (tej
és tejtermékek, margarin beszerzése – K. É. –
16881/2007)

44354 Fõvárosi Vízmûvek Zrt. (A konfigurációs notebook és
desktop beszerzése – K. É. – 17935/2007)

44355 Gyulakonyha Élelmezési, Kereskedelmi és Szolgáltató
Kht. (gyümölcs, zöldség – K. É. – 17677/2007)

44355 Hajdúsámson Város Önkormányzata [Hajdúsámson,
Kossuth utca 11–15. sz. (hrsz.: 1462) alatti 500 férõhe-
lyes óvoda bõvítése és rekonstrukciója kivitelezõi mun-
kái – K. É. – 17681/2007]

44356 Hajnal István Idõsek Otthona (élelmiszerek beszerzése,
12 részben – K. É. – 17520/2007)

44357 Kunszentmárton Város Önkormányzata (szélessávú inter-
netinfrastruktúra kiépítése – K. É. – 17560/2007)

44358 Mol Földgázszállító Zrt. (Pilisvörösvár–Százhalombatta
között DN800PN63 földgázszállító vezeték megtervezé-
se, a kivitelezéshez szükséges engedélyek beszerzésére, a
szolgalmi jogok alapítására, kártalanításra, tervezõi
mûvezetésre – kompletten – K. É. – 5052/2007)

44359 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (a nyír-
egyházi Báthory István és Vay Ádám laktanyák hasz-
nosítása, a Vay Ádám laktanya rehabilitációja címû
projekt teljes körû lebonyolítására kötött megbízási
szerzõdés módosítása – K. É. – 18725/2007)

44360 Országgyûlés Hivatala (az Országgyûlési Hivatal részé-
re éttermi és felszolgálási, valamint büféüzemeltetési
szolgáltatások nyújtása – K. É. – 17528/2007)

44362 Pesterzsébet Önkormányzata (útkarbantartás 2006–2007.
– K. É. – 18791/2007)

44363 Váci Fegyház és Börtön (tésztatermékek beszállítása
– K. É. – 17992/2007)

Tájékoztató a tervpályázati eljárás eredményérõl

44365 Budapest Fõváros Önkormányzata [idõsek otthoni férõ-
helyének kialakítása (pufferintézmény) új épületben,
100 férõhellyel Budapest XI. ker., Kamaraerdei u. 16.
– K. É. – 17770/2007]
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Helyesbítés

44367 Fejér Megyei Önkormányzat helyesbítése (a Közbeszer-
zési Értesítõ 134. számában, 2007. november 26-án
K. É. – 17829/2007 számon megjelent egyszerû eljá-
rás ajánlattételi felhívásának helyesbítése – K. É. –
18805/2007)

44367 Kismaros Község Önkormányzata helyesbítése (a Közbe-
szerzési Értesítõ 2007. november 5-i, 125. számában
K. É. – 15239/2007 számon megjelent egyszerû eljárás
ajánlattételi felhívásának helyesbítése – K. É. –
18843/2007)

44367 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság helyesbítése (a
Közbeszerzési Értesítõ 2007. november 21-i, 132. szá-
mában K. É. – 17752/2007 számon megjelent részvételi
felhívás helyesbítése – K. É. – 18892/2007)

44367 Szegedi Tudományegyetem helyesbítése (a Közbeszerzé-
si Értesítõ 2007. november 21-i, 132. számában K. É. –
17759/2007 számon megjelent részvételi felhívás he-
lyesbítése – K. É. – 18887/2007)

Módosítás

44368 Semmelweis Egyetem módosítása (SE EFK, kollégiu-
mok, EMK vagyonvédelem és takarítás – K. É. –
18344/2007)

BÍRÓSÁGI ÍTÉLETEK

44371 Fõvárosi Bíróság 25.K.35.097/2005/15 számú ítélete
(K. É. – 18397/2007)

44378 Fõvárosi Bíróság ítélete (Almus Pater Taneszköz és In-
tézményellátó Rt., az ORAKO Komplex Építõipari
Belsõépítészeti Lakberendezési Fõvállalkozó Kft. ellen
indított perének ítélete – K. É. – 18968/2007)
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A Cégközlöny 48. számában (2007. november 29.) megjelent felszámolási eljárások megindításáról

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-003489/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) Komfort Egészségpénztár (1118 Buda-
pest, Számadó u. 19.; adószáma: 18248900-1-43) adós fel-
számolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Hitelint ézeti Felszá-
moló Közhasznú Társaság, 1071 Budapest, Damjanich
u. 11–15., cégjegyzékszáma: 01 14 000098.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-07-004012/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 9. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) PROFI-TRANS Fuvarszervezõ,
Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság „végelszá-
molás alatt” (rövidített elnevezése: PROFI-TRANS Bt.
„v. a.”) (1104 Budapest X., Kada u. 130.; cégjegyzékszá-
ma: 01 06 017018; adószáma: 28135098-2-42) adós fel-
számolását 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
5.Fpk.01-07-001771/10. 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) C. Computer Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1121
Budapest, Törökbálinti út 1/C; cégjegyzékszáma: 01 06
112986; adószáma: 28202648-2-43) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
C. Computer Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
1113 Budapest, Karolina út 17.
1039 Budapest, Kabar u. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: F1 Consulting Fel-

számoló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1115 Budapest,
Ildikó u. 21.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-07-004272/6. 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) MÉRLEG-KING Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”



(1117 Budapest, Baranyai tér 2. VI. em. 3., telephelyei:
1119 Budapest, Etele u. 26. IX/85., 1138 Budapest, Váci
út 163.; cégjegyzékszáma: 01 06 217627; adószá-ma:
28394624-1-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
MÉRLEG-KING Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazda-

sági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
Ottó u. 6–8.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-07-004717/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 31. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) AIDA Electronics Ipari, Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (1155 Budapest, Csajág u. 5.; cégjegyzékszáma:
01 06 318392; adószáma: 28511001-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
AIDA Electronics Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató

Betéti Társaság
Nem bejegyzett székhelye(i):
2030 Érd, Darukezelõ u. 23/A.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-

kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-07-004510/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 23. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „Vajk-820” Kereskedelmi Szol-
gáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1222
Budapest, Munkácsy utca 10.; cégjegyzékszáma: 01 06
410087; adószáma: 28528203-2-43) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„Vajk-820” Kereskedelmi 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
20.Fpk.01-07-001453/7. 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) NCC 1701 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (1053 Budapest, Ferenciek
tere 7–8.; cégjegyzékszáma: 01 06 412300; adószáma:
28561972-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4.

A Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-06-006115/9. 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) FARM CO Kereskedelmi és
Szaktanácsadó Betéti Társaság (1225 Budapest, Cam-
pona u. 1.; cégjegyzékszáma: 01 06 413121; adószáma:
28569420-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazda-
sági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
Ottó u. 6–8.

A Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-07-000835/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 21. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Varga Szállító és Szállítmá-
nyozó Betéti Társaság (1224 Budapest, Füstike u. 1.; cég-
jegyzékszáma: 01 06 418661; adószáma: 28635024-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Real-Holding Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1132 Budapest, Victor Hu-
go u. 11–15.
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A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-07-004198/6. 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) PROMONTORPRESS Kommu-
nikációs Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (1221 Budapest, Sárkány u. 1/C, telephelye: 1221
Budapest XXII., Duna u. 1–3. fszt. 10., fióktelepe: 2060
Bicske, Barsi u. 49.; cégjegyzékszáma: 01 06 512077;
adószáma: 29057496-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):PROMONTORPRESS Kommuni-
kációs Szolgáltató Betéti Társaság

A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-07-004481/4. 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) GYÖRGYDEÁK és Társa Ipari, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámo-
lás alatt” (1105 Budapest, Harmat u. 180. 1. em. 4.; cég-
jegyzékszáma: 01 06 518936; adószáma: 29079915-2-42)
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
24.Fpk.01-07-003995/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 9. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) DOMO Vendéglátó Betéti Társa-
ság „végelszámolás alatt” (rövidített elnevezése:
DOMO Bt. „v. a.”) (1204 Budapest, Nagy Sándor József
u. 158.; cégjegyzékszáma: 01 06 610297; adószáma:
28679983-2-43) 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
24.Fpk.01-07-004106/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 9. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) VAD ORCHIDEÁK 2000 Szol-
gáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (rövidí-
tett elnevezése: VAD ORCHIDEÁK 2000 BT. „végel-
számolás alatt”) (1085 Budapest, Rökk Szilárd u. 10.
I. 9.; cégjegyzékszáma: 01 06 614926; adószáma:
28910015-1-42) 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
3.Fpk.01-07-004131/7. 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) FU-RA Szállítási és Szolgál-
tató Betéti Társaság (1185 Budapest, Csontváry K. T.
u. 9. VII/39.; cégjegyzékszáma: 01 06 616754; adószáma:
29106318-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich
u. 7. I/3.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-004801/5. 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) Fercorron Ingatlanforgalmazó és
Kereskedelmi Értékesítõ Betéti Társaság „végelszámo-
lás alatt” (1156 Budapest, Nyírpalota u. 12.; cégjegyzék-
száma: 01 06 712627; adószáma: 28717324-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Fercorron Ingatlanforgalmazó és Kereskedelmi Értéke-

sítõ Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1041 Budapest, Deák Ferenc út 71.
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Nem bejegyzett székhelye(i):
1157 Budapest, Nyírpalota u. 79.
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
3.Fpk.01-07-005219/6. 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) GALÉRIA Modell Kereskedelmi
Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1085 Budapest,
József krt. 43.; cégjegyzékszáma: 01 06 728134; adószá-
ma: 20561545-2-42) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
GALÉRIA Modell 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
23.Fpk.01-07-003494/6. 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) IQ STATION 2000 Mûvésze-
ti és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(1122 Budapest, Maros utca 27. 1. em. 2.; cégjegyzékszá-
ma: 01 06 730537; adószáma: 20621625-2-43) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
IQ STATION 2000 Mûvészeti és Szolgáltató Betéti

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1122 Budapest, Maros u. 23.
1088 Budapest, Rákóczi út 7.
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
23.Fpk.01-04-002138/47. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2006. szeptember 16. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) JANO ROJ Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (1122 Budapest, Gaál József
út 19.; cégjegyzékszáma: 01 06 731687; adószáma:
21762440-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
JANO-ROJ Banki, Tanácsadói Szolgáltató Betéti Tár-

saság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
JANO Egyéb Banki és Tanácsadói Tevékenység BE-

TÉTI TÁRSASÁG
Elõzõ székhelye(i):
6800 Hódmezõvásárhely, Vajhát 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT ( O)-ROLL

Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-07-003955/6. 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) WATERFALL MX 2000 Építõ-
ipari és Kereskedelmi Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (1239 Budapest, Templom u. 15. fszt. 3.; cégjegy-
zékszáma: 01 06 733398; adószáma: 20698515-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
WATERFALL MX 2000 Építõipari és 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
3.Fpk.01-07-004378/6. 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) BLUE TIGER 2002 SECURITI
Vagyonvédelmi SzolgáltatóBetéti Társaság „végelszá-
molás alatt” (1173 Buda pest, Újlak u. 19. 1. em. 8.; cég-
jegyzékszáma: 01 06 739495; adószáma: 20948401-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
BLUE TIGER 2002 SECURITI Vagyonvédelmi Szol-

gáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &

CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-003255/8. 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) Ingatlan 115 Ingatlankezelõ és
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(1106 Budapest, Gyakorló u. 4/I 2. em. 11.; cégjegyzék-
száma: 01 06 742358; adószáma: 21025345-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Ingatlan 115 Ingatlankezelõ és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGREEMENT

Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., 1114 Budapest,
Bocskai u. 9., cégjegyzékszáma: 01 09 719575.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-07-003934/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 20. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) FILMATE TECHNIK 2001. Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (1066 Budapest, Mozsár utca 12. 2. em. 1.; cégjegy-
zékszáma: 01 06 744769; adószáma: 21092273-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
FILMATE TECHNIK 2001. Kereskedelmi és Szolgál-

tató 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
3.Fpk.01-07-004489/6. 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) PAU-SEC Személyi és Vagyonvé-
delmi Szolgáltató Betéti Társasági „végelszámolás
alatt” (1033 Budapest, Szentend-rei út 89.; cégjegyzék-
száma: 01 06 746194; adószáma: 21129731-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
PAU-SEC Személyi és Vagyonvédelmi 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
3.Fpk.01-07-004800/6. 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) „SACH-TEK” Kereskedelmi Be-
téti Társaság „végelszámolás alatt” (1139 Budapest,
Üteg utca 31.; cégjegyzékszáma: 01 06 748246; adószá-
ma: 21180925-2-41) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„SACH-TEK” Kereskedelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT ( O)-ROLL

Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-06-006435/7. 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) Major Takarító, Építõipari és Szol-
gáltató Betéti Társaság (1193 Budapest, Táncsics u. 4.
II. em. 5.; cégjegyzékszáma: 01 06 757578; adószáma:
21583995-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.
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Elõzõ székhelye(i):
1098 Budapest, Dési Huber u. 13. 4. em. 4.
1032 Budapest, Vörösvári u. 15.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Contact Nord Fel-

számoló Vagyonkezelõ Kft., 1071 Budapest, István u. 47.
II/14., levelezési cím: 1241 Bp., Pf. 97.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-002731/11. 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) Dobos és Társa Kereskedelmi és
Szolgáltató Bt. (1097 Budapest, Gubacsi út 6. fszt. 2.
A cég telephelye: 3535 Miskolc, Kuruc u. 59.; cégjegyzék-
száma: 01 06 761549; adószáma: 21295971-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„LACZKÓ ÉS TÁRSA” Vendéglátóipari Betéti tár-

saság
„PLASZKÓ és TÁRSA” Vendéglátóipari Betéti Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
3531 Miskolc, Bársony J. u. 17. I/1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding

Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-001565/6. 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) MURPHY és PANNI 2004
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszá-
molás alatt” (1112 Budapest, Menyecske út 3. 5. em. 32.;
cégjegyzékszáma: 01 06 766241; adószáma:
21992740-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
MURPHY és PANNI 2004 Kereskedelmi és Szolgál-

tató 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
19.Fpk.01-07-005306/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 3. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) BAU-INGENIEUR Építõipari
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1029 Budapest, Mária-
remetei u. 144.; cégjegyzékszáma: 01 09 167713; adószá-
ma: 10770742-2-41) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

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
24.Fpk.01-07-002549/8. 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) EURO-MONT Külkereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(rövidített elnevezése: EUROMONT Kft.) (1112 Buda-
pest, Zólyomi út 34.; cégjegyzékszáma: 01 09 267354;
adószáma: 10877296-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: SONTEN Pénzügyi
Tanácsadó Kft., 1067 Budapest, Csengery u. 53., levele-
zési címe: 1393 Budapest, Pf. 349.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-004132/8. 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) YUAN LIANG Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1089 Budapest, Delej
u. 51. II. em. 1.; cégjegyzékszáma: 01 09 364375; adószá-
ma: 10967854-2-42) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1181 Budapest, Vándor Sándor u. 3. IV/51.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-

delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11.; levelezési cím: 1581 Bp., Pf. 108.
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A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-07-003229/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MÉLYÉPÍTÕ Budapest
Építõipari, Kivitelezõ, Beruházó és Tervezõ Korlátolt
Felelõsségû Társaság (1144 Budapest, Füredi út 74–76.,
fióktelep: 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 1., 8200
Veszprém, Jutasi út 9. 5. ép., 4024 Debrecen, Balmazújvá-
rosi út 10. I/16., 8000 Székesfehérvár, Berényi u. 13.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 364760; adószáma: 10970887-2-44)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT-AUDIT
Üzletviteli Szolgáltató Kft., 1137 Budapest, Radnóti Mik-
lós u. 2.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-06-004545/20. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. február 22. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Danesita Hungaria Édesipari Kft.
(1151 Budapest, Károlyi Sándor u. 156.; cégjegyzékszá-
ma: 01 09 364823; adószáma: 10972054-2-42) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
RELO-Ingatlanüzemeltetési és Tanácsadó Kft.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénz-

ügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6., 1461 Budapest, Pf. 295.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-06-005622/22. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 29. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) STAR * MEDIA Ingatlanforgalmazó
és Reklám Kft. (1126 Budapest, Ugocsa u. 6/B; cégjegy-
zékszáma: 01 09 366969; adószáma: 12006539-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich
u. 7. I/3.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-05-005170/30. 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) KáGé 2000 Kereskedelmi, Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1047 Budapest,
Károlyi István utca 10.; cégjegyzékszáma: 01 09 461179;
adószáma: 12051845-2-41) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1041 Budapest, Rózsa u. 65.
1047 Budapest, Károlyi I. u. 10.
1151 Budapest, Szántóföld u. 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Duna Libra Közgaz-

dász Zrt., 1062 Budapest, Andrássy út 91., levelezési cím:
1364 Budapest, Pf. 87.

A Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-07-001416/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 20. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „LILABAU” Kereskedelmi,
Szolgáltató Fõvállalkozói Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (1147 Budapest, Telepes u. 28.; cégjegyzékszáma:
01 09 461545; adószáma: 12058945-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-003273/5. 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) TUNNELLING Alagútépítõ Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (1062 Budapest, Andrássy
út 132.; cégjegyzékszáma: 01 09 461909; adószáma:
12061480-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
HEILIT TUNNELLING Alagútépítõ Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1119 Budapest, Fehérvári út 44. IV. em.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: A+P MÓD-
SZER Gazdasági Tanácsadó Kft., 1111 Budapest, Buda-
foki út 16.

A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-04-005536/20. 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) ARLEN Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1184 Budapest,
Építõ u. 24.; cégjegyzékszáma: 01 09 466272; adószáma:
12101737-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Nem bejegyzett székhelye(i):
1081 Budapest, Tavaszmezõ u. 2. 3. em. 28.
1093 Budapest, Lónyai u 39/B.
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
4.Fpk.01-07-004379/5. 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) A RIPORTER Produceri Iroda
Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
„végelszámolás alatt” (1196 Budapest, Batthyány
u. 104/A; cégjegyzékszáma: 01 09 667733; adószáma:
12341294-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
A RIPORTER Produceri Iroda Kulturális 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
23.Fpk.01-07-001808/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 3. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „DITIRAMBUS 2001” Kereskedel-

mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1023
Budapest, Lukács u. 1. 1. em. 9.; cégjegyzékszáma: 01 09
680810; adószáma: 11873965 2 41) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1157 Budapest, Nyírpalota u. 5.
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
10.Fpk.01-06-000998/24. 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) GCP Junior Építõipari és Keres-
kedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1221 Buda-
pest, Tengeri u. 5.; cégjegyzékszáma: 01 09 694200; adó-
száma: 12596401-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL
Felszámoló, Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Kereskedelmi
Kft., 1077 Budapest, Dohány u. 54.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-001454/7. 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) CENTRAL-PALETTA
TRADE Faipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság (1132 Budapest, Viktor Hugo utca 11–15.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 695442; adószáma: 11769109-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
GA-BE TRADE Faipari és Kereskedelmi Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
9023 Gyõr, Kassák L. u. 17.
1095 Budapest, Soroksári út 48.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Invest-

ment Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037 Buda-
pest, Seregély u. 17., 1301 Bp., Pf. 18.
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A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-07-005415/7. 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) Álomház-Álomkert Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1138 Budapest, Mada-
rász Viktor u. 33. fszt. 44.; cégjegyzékszáma: 01 09
696594; adószáma: 12129207-2-41) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Álomház 2000 Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
2030 Érd, Alispán u. 48.
2141 Csömör, Körmendi út 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénz-

ügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6., 1461 Budapest, Pf. 295.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-001058/9. 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) UNI ROYAL-BAU 2001 Építõipari,
Fõvállalkozói és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (1061 Budapest, Andrássy út 17. 1. em.; cégjegy-
zékszáma: 01 09 699775; adószáma: 12712375-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
ROYAL-BAU 2001 Építõipari, Fõvállalkozói és Szol-

gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1149 Budapest, Bosnyák tér 11–12. 1. em. 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: L Q D Pénzügyi és

Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2–4.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-07-005153/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 27. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) W-INVEST ’03 Ingatlanbe-
fektetési Korlátolt Felelõsségû Társaság (1076 Buda-
pest, Péterfy S. u. 41. 3. em. 31.; cégjegyzékszáma: 01 09

719515; adószáma: 13117072-2-42) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-07-003023/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 6. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „4 MEN HUNGARY” Ruházati,
Cipõ Kis- és Nagykereskedelmi Export-Import Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (rövidített elnevezése:
„4 MEN HUNGARY” Kft.) (1148 Budapest, Bolgárker-
tész utca 13.; cégjegyzékszáma: 01 09 722427; adószáma:
13178912-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Jogelõd(ök):
„4 MEN HUNGARY” Dankó Éva Ruházati, Cipõ Kis-

és Nagykereskedelmi Export-Import Egyéni Cég
A bíróság által kijelölt felszámoló: INSOLVENT Pénz-

ügyi Tanácsadó Kft., 1115 Budapest, Ildikó u. 21., posta-
címe: 1519 Bp., Pf. 353., cégjegyzékszáma: 01 09 163235.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-07-005034/8. 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) MOTOR WOLF Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végel-
számolás alatt” (rövidített elnevezése: MOTOR
WOLF Kft. „v. a.”) (1135 Budapest, Béke u. 21–29.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 725968; adószáma: 13253947-2-41)
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
23.Fpk.01-06-004801/20. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PC-Tech 31 Számítástechni-
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kai, Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1183 Budapest, Széchenyi u. 85.; cégjegyzékszáma:
01 09 727618; adószáma: 13288987-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazda-
sági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
Ottó u. 6–8.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-07-000628/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 15. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KULTÚRAPLUSZ Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1091 Budapest, Üllõi út 95.; cégjegyzékszáma: 01 09
728746; adószáma: 13310543-2-43) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Deloitte Üzletviteli
és Vezetési Tanácsadó Zrt., 1068 Budapest, Dózsa Gy.
út 84/C. Levélcím: 1438 Bp., Pf. 471., cégjegyzékszáma:
01 10 044100.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-07-000066/17. 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) WENGRY Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1195 Buda-
pest, Batthyány utca 8. 3. em. 3.; cégjegyzékszáma: 01 09
736395; adószáma: 10935673-2-43) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CMB Holding Ta-
nácsadó Kft., 1164 Budapest, Jövendõ u. 3., 1631 Buda-
pest, Pf. 128.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-06-005545/19. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 20. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) VIDO II . Ingatlanforgalmazó, Épí-
tõipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (rövidített elnevezése: VIDO II. Kft.) (1086 Buda-

pest, Csobánc u. 11.; cégjegyzékszáma: 01 09 736688;
adószáma: 13466503-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

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
4.Fpk.01-06-003869/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 5. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) TRIVENTA Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1141 Buda-
pest, Gödöllõi u. 112.; cégjegyzékszáma: 01 09 736788;
adószáma: 11287241-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
7150 Bonyhád, Táncsics u. 2/F.
7150 Bonyhád, Perczel Mór u. 33/2.
7355 Nagymányok , Mezõ I. u. 19.
7623 Pécs, Maléter P. u. 104.
7300 Komló, Dózsa Gy. utca 7.
1041 Budapest, Gödöllõi u. 112.
Nem bejegyzett székhelye(i):
2119 Pécel, Jókai u. 56.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Holding

Elsõ Hazai Vagyonkezelõ ZRt., 1115 Budapest, Bartók
Béla út 92–94.

A Fõvárosi Bíróság
17.Fpk.01-07-004188/7. 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) EU-GIPSZ Építõipari Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1212 Budapest,
Kossuth L. u. 118. 2. em. 13.; cégjegyzékszáma: 01 09
864349; adószáma: 13106890-2-43) 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
23.Fpk.01-07-001130/11. 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) AQUANIL-SK Kereskedel-
mi és Szolgáltató Kft. (1139 Budapest, Üteg u. 31.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 864568; adószáma: 13141200-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
5800 Mezõkovácsháza, Árpád u. 247.
5800 Mezõkovácsháza, Árpád u. 245.
1134 Budapest, Kassák Lajos u. 52. fszt.
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
16.Fpk.01-07-002756/10. 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) Balkon-RMD 2000. Ingatlanfej-
lesztõ és Beruházó Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1134 Budapest, Pattantyús u. 11.; cégjegyzékszáma:
01 09 868271; adószáma: 13692287-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: L Q D Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2–4.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-001147/8. 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) RULAZ Szolgáltató Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság (1097 Budapest, Vaskapu u. 49.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 872697; adószáma: 12479674-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
METALL-BOX Termelési és Kereskedelmi Kft.
Elõzõ székhelye(i):
5650 Mezõberény, Hunyadi utca 17.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES

Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-07-005016/7. 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) LE-NO Kereskedelmi, Beruházó
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1135
Budapest, Lehel út 61.; cégjegyzékszáma: 01 09 884082;
adószáma: 13014993-2-41) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2151 Fót, Szent Benedek park 15.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénz-

ügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6., 1461 Budapest, Pf. 295.

A Fõvárosi Bíróság
17.Fpk.01-07-000144/19. 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) MIRELITE Külkereskedelmi
Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (1053 Buda-
pest V., Károlyi Mihály u. 17.; cégjegyzékszáma: 01 10
041333; adószáma: 10367876-2-41) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-07-002464/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 16. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) MEDIÁTOR 2004 Vagyonkezelõ
Zártkörû Részvénytársaság (rövidített elnevezése:
MEDIÁTOR 2004 Zrt.) (1054 Budapest, Kossuth
tér 6–8. 3. em. 312.; cégjegyzékszáma: 01 10 045155; adó-
száma: 13361910-2-41) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., levelezési cím: 1399 Bp., Pf. 701/313.
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A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-07-003340/11. 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) ROYAL-BAU Építõipari Kivite-
lezõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (1051 Bu-
dapest, Nádor utca 36. A. ép. II. 2.; cégjegyzékszáma:
01 10 045615; adószáma: 12241974-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ROYAL-BAU Építõipari Kivitelez õ Részvénytársaság
Elõzõ székhelye(i):
2040 Budaörs, Fodros u. 72–74.
1051 Budapest, Nádor u. 36. 2. em. 1.
2040 Budaörs, Avar u. 17.
2040 Budaörs, Tél u. 7/A.
Jogelõd(ök):
ROYAL és Diamant Ingatlanhasznosító és Kereskedel-

mi Kft. (beolvadás)
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVUM Pénzügyi,

Gazdasági Tanácsadó és Mûszaki Szolgáltató Kft., 1068
Budapest, Benczúr u. 8. I. em. 5.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-07-004702/17. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 7. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) HAZAI ÉPÍTÕ Fõvállalkozó és
Kivitelezõ zártkörûen mûködõ Részvénytársaság (rö-
vidített elnevezése: HAZAI ÉPÍTÕ Zrt.) (1158 Buda-
pest, Késmárk u. 8–10.; cégjegyzékszáma: 01 10 045698;
adószáma: 12610390-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

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

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-06-003708/15. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 28. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) HRC Cementfeldolgozó és Kereske-
delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (4024 Debrecen,
Kossuth u. 18. fszt. 1. Fióktelepei: 4242 Hajdúhadház,
Sámsoni út 2., 3200 Gyöngyös, Karácsondi út 75.; cég-

jegyzékszáma: 09 09 013195; adószáma: 12509472-2-09)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
HRC Cementfeldolgozó és Kereskedelmi Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4024 Debrecen, Kossuth utca 18.
4242 Hajdúhadház, Sámsoni u. 2.
1215 Budapest, Deák Ferenc utca 30.
Nem bejegyzett székhelye(i):
4024 Debrecen, Kossuth u. 18. fszt. 1.
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
19.Fpk.01-06-006996/9. 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) Miami Fitness Center Kft. (2120
Dunakeszi, Barátság u. 1.; cégjegyzékszáma: 13 09
073574; adószáma: 12192399-2-13) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., levelezési cím: 1399 Bp., Pf. 701/313.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-07-000217/15. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 6. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) MARLO Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (7761 Lothárd, Rákóczi
u. 12.; cégjegyzékszáma: 02 06 061691; adószáma:
20030683-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
7624 Pécs, Bálicsi u. 1/B.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-

kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.
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A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-07-000339/16. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 3. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) COMPAKS Számítástechnikai
és Kereskedelmi Betéti Társaság (7300 Komló, Altáró
utca 10.; cégjegyzékszáma: 02 06 062341; adószáma:
20063621-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
7351 Máza, Kossuth L. u. 126.
7300 Komló, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 19.
7300 Komló, Kossuth Lajos utca 73. 7. em. 78.
7300 Komló, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 19. 1. em. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi

Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Ka-
zal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929. (A helyi kiren-
deltség címe: 7623 Pécs, Megyeri u. 66.)

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-07-000438/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 1. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) NEMES Bõrruházati Betéti Tár-
saság (7811 Szalánta, Barátság u. 33.; cégjegyzékszáma:
02 06 070202; adószáma: 21084283-2-02) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
NEMES-KOVÁCS Bõrruházati Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Cél Gazdasági Kft.,

1095 Budapest, Soroksári út 138., cégjegyzékszáma: 01
09 705817.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-07-000133/19. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. június 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) IBG Kereskedelmi Szolgáltató Kor-
látolt Felelõsségû Társaság (7972 Pettend, Kossuth
u. 49.; cégjegyzékszáma: 02 09 070135; adószáma:

11126294-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
„IBG” Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság
IBG Utazásügynöki, Kereskedelmi Szolgáltató Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
9026 Gyõr, Dózsa rkp. 137.
9026 Gyõr, Bácsai u. 185.
Nem bejegyzett székhelye(i):
7972 Pettend, Kossuth u. 49.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi

Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Ka-
zal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929. (A helyi kiren-
deltség címe: 7623 Pécs, Megyeri u. 66.)

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-07-000516/10. 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) „LA-SZE-BAU” Építõipari Kor-
látolt Felelõsségû Társaság (7632 Pécs, Tildy Zoltán
u. 43. 3. em. 11.; cégjegyzékszáma: 02 09 070470; adószá-
ma: 13628235-2-02) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Cél Gazdasági Kft.,
1095 Budapest, Soroksári út 138., cégjegyzékszáma: 01
09 705817.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-07-000563/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 9. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „MAT-ELEKTRO-COM” Villa-
mos Ipari Betéti Társaság (6090 Kunszentmiklós, Kál-
vin tér 10.; cégjegyzékszáma: 03 06 113613; adószáma:
22162829-2-03) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MAROSHOLDING
Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1021 Buda-
pest, Hárshegyi út 5–7. B ép. II . em. 21., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 870092.
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A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-07-000582/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) DANCE Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6000 Kecs-
kemét, Batthyány u. 20. V/24.; cégjegyzékszáma: 03 09
102710; adószáma: 11033547-2-03) adós fizetésképtelen-
ségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
6000 Kecskemét, Irinyi u. 46. V/13.
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.03-07-000100/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 17. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) TherMinerál Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6000 Kecske-
mét, István király krt. 24.; cégjegyzékszáma: 03 09
110292; adószáma: 12961689-2-03) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

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
11.Fpk.03-07-000512/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 9. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „HÍRÖS-ÉPÍTÕMÛHELY”
Építõipari, Kivitelezõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság (6000 Kecskemét, Mátyás király körút 38.
f 3.; cégjegyzékszáma: 03 09 111223; adószáma:
13182496-2-03) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Jogelõd(ök):
„HÍRÖS-ÉPÍTÕMÛHELY” Építõipari, Kivitelezõ és

Szolgáltató Betéti 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.03-07-000462/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MAGAMIX Kõfejtõ Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (6090 Kunszentmiklós, Rákó-
czi u. 16.; cégjegyzékszáma: 03 09 112218; adószáma:
10752203-2-03) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MEGAMIX Filmgyártó és Hangfelvételi Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1095 Budapest, Mester u. 37.
1118 Budapest Rahó u. 20/B
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-

kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-07-000448/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SZITHA INVESZT Ingat-
lanforgalmazó és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság (6200 Kiskõrös, Attila u. 4. 2. em. 6.; cégjegy-
zékszáma: 03 09 113219; adószáma: 13318259-2-03) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4025 Debrecen, Hatvan utca 4. 3. em. 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.
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A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-07-000225/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) AGROCENTER Ipari és Ke-
reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (5600 Bé-
késcsaba, Fényesi utca 47.; cégjegyzékszáma: 04 09
001550; adószáma: 10576902-2-04) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Békés Megyei Bíróság
7.Fpk.04-07-000105/16. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. június 19. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) HAKER-TRIO Befektetési Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (5900 Orosháza, Október 6.
utca 8.; cégjegyzékszáma: 04 09 004779; adószáma:
11934462-2-04) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG FELÜGYE-
LET Felszámoló, Végelszámoló, Vagyonrendezõ és Csõd-
kezelõ Kft., 1081 Budapest, Rákóczi u. 59. 5. em. 2., cég-
jegyzékszáma: 01 09 566915.

A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-07-000098/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 6. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) HUNGÁRIA HUMÁN Termelõ
Értékesítõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság (5600 Békéscsaba, Vécsey utca 14.
III. em. 10.; cégjegyzékszáma: 04 09 007011; adószáma:
13697718-2-04) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Békés Megyei Bíróság
2.Fpk.04-07-000200/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 9. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „GÁLING” Szolgáltató és Keres-
kedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (5540 Szarvas,
III. Külterület 223.; cégjegyzékszáma: 04 09 007378; adó-
száma: 11052245-2-04) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG FELÜGYE-
LET Felszámoló, Végelszámoló, Vagyonrendezõ és Csõd-
kezelõ Kft., 1081 Budapest, Rákóczi u. 59. 5. em. 2., cég-
jegyzékszáma: 01 09 566915.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
7.Fpk.05-07-000555/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 29. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) UJ FORSZ-96. Ipari, Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(3589 Tiszatarján, Ságvári u. 11.; cégjegyzékszáma: 05 06
006559; adószáma: 21312887-2-05) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
FORSZ Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
UJ FORSZ-96. Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Be-

téti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3598 Nagycsécs, Kossuth u. 62. sz.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi

Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich
u. 7. I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
7.Fpk.05-07-000613/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 31. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Földi és Társa Gazdasági Fejlesz-
tõ és Tanácsadó Iroda Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (3529 Miskolc, Középszer u. 74. szám.; cégjegy-
zékszáma: 05 06 006925; adószáma: 21317026-1-05) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
Földi és Társa Gazdasági Fejlesztõ és Tanácsadó Iroda

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
9.Fpk.05-07-000315/7. 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) Erdei és Társa Építõipari és Ke-
reskedelmi Betéti Társaság (3529 Miskolc, Sályi I. u. 12.
10. em. 4.; cégjegyzékszáma: 05 06 010296; adószáma:
20560685-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

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
5.Fpk.05-07-000594/5. 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) COMPTRADE Kereskedelmi és
Vendéglátó Bt. „végelszámolás alatt” (3530 Miskolc,
Arany J. u. 11–13.; cégjegyzékszáma: 05 06 010774; adó-
száma: 20678452-2-05) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KÉTPETI Kereskedelmi és Vendéglátó Bt.
COMPTRADE Kereskedelmi és Vendéglátó Bt.
Elõzõ székhelye(i):
3532 Miskolc, Acél u. 2.
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
5.Fpk.05-07-000616/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 29. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ALGÍR Építõ Fuvarozó és Szol-
gáltató Betéti társaság „végelszámolás alatt” (3600
Ózd, Bulcsú út 9. F. 2.; cégjegyzékszáma: 05 06 011942;
adószáma: 21030019-2-05) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ALGÍR Építõ Fuvarozó és Szolgáltató 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
5.Fpk.05-07-000399/8. 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) SZAN-PET Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (3534 Miskolc-Szarkahegy,
Dália u. 35.; cégjegyzékszáma: 05 06 012879; adószáma:
21386437-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
3531 Miskolc, Gyõri kapu 42. 3. em. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVUM Pénzügyi,

Gazdasági Tanácsadó és Mûszaki Szolgáltató Kft., 1068
Budapest, Benczúr u. 8. I. em. 5., cégjegyzékszáma: 01 09
268312.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-07-000583/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 31. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Erdõs és Társa Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (3563 Hernádkak, Kossuth
u. 22.; cégjegyzékszáma: 05 06 013417; adószáma:
21502617-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: LEASCENTER
Befektetési és Kereskedelmi Kft., 1111 Budapest, Vak
Bottyán út 3. II. em. 9., cégjegyzékszáma: 01 09 671068.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-07-000590/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 5. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SAJÓ-CAR Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti társaság (3770 Sajószentpéter, Erkel
F. út 21–23.; cégjegyzékszáma: 05 06 014205; adószáma:
21851935-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
3770 Sajószentpéter, Kossuth L. u. 14.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LEASCENTER

Befektetési és Kereskedelmi Kft., 1111 Budapest, Vak
Bottyán út 3. II. em. 9., cégjegyzékszáma: 01 09 671068.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-07-000270/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 23. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) PO-LAK Orvosigáz Technológiai
Szerelõ Iroda Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(3571 Alsózsolca, Gagarin utca 15.; cégjegyzékszáma:
05 06 014461; adószáma: 20501905-2-05) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
VARGA és Társai Autószerviz Betéti Társaság
VARGA és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
SZABÓ ÉS TÁRSA Orvosigáz Technológiai Szerelõ

Betéti Társaság
PO-LAK Orvosigáz Technológiai Szerelõ Iroda Betéti

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6000 Kecskemét, Dobó krt. 13. VIII. em. 29.
6000 Kecskemét, Mécses utca 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: „TÍZEK” Felszá-

moló Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., 1211 Budapest,
Gyepsor u. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 729062.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-07-000446/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 5. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) CINEX Biztonsági és Szolgáltató
Betéti Társaság (3530 Miskolc, Árpád út 10. 9. em. 2.; cég-
jegyzékszáma: 05 06 014552; adószáma: 21926600-2-05)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
GUARDING SECURITY Biztonsági és Szolgáltató

Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3529 Miskolc, Szentgyörgy u. 53. 9. em. 2.
3526 Miskolc, Katowice utca 47. fszt. 1.
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.05-07-000278/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 24. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) T-NÉ Trans Fuvarozó és Kereske-
delmi Betéti Társaság (3891 Vilmány, Árpád u. 5.; cég-
jegyzékszáma: 05 06 014838; adószáma: 21991165-2-05)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PRO ALKUSZ Gaz-
dasági Szolgáltató és Tanácsadó Kft., 3535 Miskolc, Ha-
vas u. 24., cégjegyzékszáma: 05 09 002399.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-07-000364/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 31. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SIVINGER és Társai Szerszám-
készítõ és Forgácsoló Betéti Társaság (3524 Miskolc,
Mednyánszky utca 7. fszt. 4.; cégjegyzékszáma: 05 06
016201; adószáma: 22143341-2-05) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2800 Tatabánya, Tavaszmezõ utca 4.
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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
2.Fpk.05-07-000573/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 1. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) PEGAZUS SPORT Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3564
Hernádnémeti, Béke u. 15 tetõtér 4.; cégjegyzékszáma:
05 09 000001; adószáma: 10222342-2-05) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Hanglemez Értékesítõ Kft.
OLASZ és TÁRSA Kereskedelmi, Szolgáltató és Ter-

meltetõ Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3527 Miskolc, Széchenyi u. 117.
Jogelõd(ök):
OLASZ és TÁRSA Kereskedelmi Tevékenységeket

Folytató KFT.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
1055 Budapest, Szent István krt. 1. I. em., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 042854.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-07-000603/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 29. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) BENIGNITAS Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszá-
molás alatt” (3535 Miskolc, Ibolya u. 3.; cégjegyzékszá-
ma: 05 09 000937; adószáma: 10590076-2-05) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„PRINTLAND DESIGN” Grafikai és Nyomdaipari

Stúdió Korlátolt Felelõsségû Társaság
„PRINTLAND DESIGN” Grafikai és Nyomdaipari

Stúdió Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás
alatt”

„PRINTLAND DESIGN” Grafikai és Nyomdaipari
Stúdió Korlátolt Felelõsségû Társaság

BENIGNITAS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Elõzõ székhelye(i):
3580 Tiszaújváros, Tisza u. 32.
3434 Mályi, Jókai u. 2.
Jogelõd(ök):
„PRINTLAND DESIGN” Grafikai és Nyomdaipari

Stúdió Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: DUNA AUDIT

Könyvszakértõi Iroda Kft., 1115 Budapest, Bartók Béla
út 131/A, cégjegyzékszáma: 01 09 162918.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-07-000320/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 23. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) TERRAKETT Építési, Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(3529 Miskolc, Szentgyörgy út 27. 3. em. 1.; cégjegyzék-
száma: 05 09 006248; adószáma: 11581521-2-05) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
3532 Miskolc, Gépész u. 4. fszt. 3.
3711 Szirmabesenyõ, Akác u. 3.
3530 Miskolc, Malomszög u. 2. 9. em. 5.
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
5.Fpk.05-07-000411/5. 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) MAIL HUNGARY Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3985 Al-
sóberecki, Arany János út 26.; cégjegyzékszáma: 05 09
007925; adószáma: 11916239-2-05) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER
Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, 1141 Budapest, Lipótvár u. 27. III/13.,
cégjegyzékszáma: 01 10 042636.
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-07-000261/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 5. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) LEOMI Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3532 Miskolc,
Rácz Ádám u. 32. 4. em.; cégjegyzékszáma: 05 09 008096;
adószáma: 11969598-2-05) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

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.05-07-000366/7. 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) Apró és Társa Gépjármû Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(3519 Miskolc, Kiskõkötõ dûlõ 27.; cégjegyzékszáma:
05 09 008617; adószáma: 12566844-2-05) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
3529 Miskolc, Testvérvárosok u. 32. 10. em. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES

Vagyonkezelõ és Felszámoló Zártkörûen Mûködõ Rész-
vénytársaság, 1146 Budapest, Cházár András u. 9., cég-
jegyzékszáma: 01 10 043611.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-07-000471/6. 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) „ZEMPLÉN-SPED” Szállítási és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (3821
Krasznokvajda, Scholtz Albin tér 1.; cégjegyzékszáma: 05
09 009054; adószáma: 12682814-2-05) adós felszámolá-
sát fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
3534 Miskolc, Stadion u. 63. 1. em. 1.

A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVUM Pénzügyi,
Gazdasági Tanácsadó és Mûszaki Szolgáltató Kft., 1068
Budapest, Benczúr u. 8. I. em. 5., cégjegyzékszáma: 01 09
268312.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-07-000509/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 29. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) NET X BAU Építõipari Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(3525 Miskolc, Borostyán u. 9.; cégjegyzékszáma: 05 09
010247; adószáma: 13010391-2-05) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CONTACT NORD
Felszámoló, Vagyonkezelõ Kft., 1078 Budapest, István
u. 47. II/14., cégjegyzékszáma: 01 09 463743.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-07-000181/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 5. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) GODSZER PLUSSZ Mélyépítõ
Korlátolt Felelõsségû Társaság (3529 Miskolc, Ifjúság
u. 10.; cégjegyzékszáma: 05 09 011164; adószáma:
13244994-2-05) 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.05-07-000354/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 9. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) FERRO-MONT 2004 Szerelõ-
ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(3450 Mezõcsát, Szent István u. 85.; cégjegyzékszáma:
05 09 011289; adószáma: 13271943-2-05) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.
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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.05-07-000312/7. 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) MADEX Ipari Kereskedelmi és
Szolgáltató KFT. (3821 Pamlény, Hunyadi utca 8.; cég-
jegyzékszáma: 05 09 011714; adószáma: 10404515-2-05)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8600 Siófok, Blaha Lujza u. 16.
8600 Siófok, Sorház u. 38.
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
5.Fpk.05-07-000304/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 29. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) T-Guard Team 2005 Vagyonvé-
delmi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3527
Miskolc, József Attila út 12.; cégjegyzékszáma: 05 09
012093; adószáma: 13470472-2-05) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
T-Guard Team 2005 Munkaerõ-közvetítõ és Szolgál-

tató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
LÚZER JANUÁR Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3527 Miskolc, Zsigmondy u. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: „TÍZEK” Felszá-

moló Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., 1211 Budapest,
Gyepsor u. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 729062.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-07-000505/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 31. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) KLASSZIK-DIVAT Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3525
Miskolc, Dóczy József u. 12. 3. em. 15.; cégjegyzékszáma:
05 09 012261; adószáma: 13508917-2-05) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich
u. 7. I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-07-000346/7. 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) Kondor-Véd Vagyonvédelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3562 Onga,
Alkotmány u. 13.; cégjegyzékszáma: 05 09 013592; adó-
száma: 13843782-2-05) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: A + P Módszer Gaz-
dasági Tanácsadó Kft., 1111 Budapest, Budafoki út 16.,
cégjegyzékszáma: 01 09 461769.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-07-000313/9. 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) „Kettõ plusz egy” Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3535
Miskolc, Mednyánszky utca 7. fszt. 4.; cégjegyzékszáma:
05 09 013713; adószáma: 12236468-2-05) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2000 Szentendre, Acél u. 17/A
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.
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-07-000550/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 5. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SPED-CONVOJ 2007 Fuvarozási
és Szállítmányozási Korlátolt Felelõsségû Társaság
(3627 Domaháza, Béke út 17.; cégjegyzékszáma: 05 09
014291; adószáma: 12634684-2-05) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
GÁBOR TRANS Fuvarozó és Szolgáltató Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2049 Diósd, Diófasor utca 102.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszá-

moló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80/A 1. em. 3.,
cégjegyzékszáma: 01 09 878016.

A Csongrád Megyei Bíróság
10.Fpk.06-07-000458/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „Rupi 99” és Társai Keres-
kedelmi Betéti Társaság (6729 Szeged, Mokrini sor 15.;
cégjegyzékszáma: 06 06 010826; adószáma:
20346438-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
„Rupi” és Társai Kereskedelmi Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6729 Szeged, Pancsovai u. 63.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi

Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Ka-
zal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929. (A helyi kiren-
deltség címe: 6722 Szeged, Mérey u. 6/B.)

A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-07-000463/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 9. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) NÉGY-T. 2002. Építõipari, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (6800 Hód-
mezõvásárhely, Rózsa u. 3.; cégjegyzékszáma: 06 06
013565; adószáma: 21490035-2-06) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
6800 Hódmezõvásárhely, Tanya 4022/2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG FELÜGYE-

LET Felszámoló, Végelszámoló, Vagyonr. és Csõdke-
zelõ Kft., 1081 Budapest, Rákóczi út 59. V. em. 2., cég-
jegyzékszáma: 01 09 566915. (A helyi kirendeltség címe:
6720 Szeged, Kölcsey u. 13.)

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-07-000409/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 6. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) M.I.N.E. Építõipari és Szolgálta-
tó Betéti Társaság (6758 Röszke, Marx Károly u. 5.; cég-
jegyzékszáma: 06 06 014422; adószáma: 21930878-2-06)
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 Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-07-000453/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) VIRKÓ-MM Szolgáltató Be-
téti Társaság (6723 Szeged, Kereszttöltés u. 21. B lház.
6. em. 16.; cégjegyzékszáma: 06 06 015050; adószáma:
22200497-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG FELÜGYE-
LET Felszámoló, Végelszámoló, Vagyonr. és Csõdke-
zelõ Kft., 1081 Budapest, Rákóczi út 59. V. em. 2., cég-
jegyzékszáma: 01 09 566915. (A helyi kirendeltség címe:
6720 Szeged, Kölcsey u. 13.)

A Csongrád Megyei Bíróság
10.Fpk.06-07-000537/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „ELECTRO-TECHNIC”
Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt”
(6722 Szeged, Szentháromság u. 34.; cégjegyzékszáma:
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06 09 000333; adószáma: 10400535-2-06) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„POLI-FORM” Korlátolt Felelõsségû Társaság
„ELECTRO-TECHNIC” Korlátolt Felelõsségû Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
6726 Szeged, Vedres u. 16/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: DÉLPRODUKT

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 6726 Szeged, Petrozsé-
nyi u. 16/4., cégjegyzékszáma: 06 09 001253.

A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-07-000454/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 13. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) DÉKÓ PLUSZ Beruházási, Befek-
tetési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (6721 Szeged, Bocskai u. 10–12.; cégjegyzékszá-
ma: 06 09 003676; adószáma: 11098371-2-06) adós felszá-
molását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11. mfszt. 7. (1581 Budapest, Pf. 108.), cég-
jegyzékszáma: 01 10 041640.

A Csongrád Megyei Bíróság
10.Fpk.06-07-000556/4. 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) FREE STYLE 2000 Kereskedel-
mi, Vendéglátó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság „végelszámolás alatt” (6720 Szeged, Palánk 6.
3. em. 10.; cégjegyzékszáma: 06 09 006262; adószáma:
11797960-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
FREE STYLE 2000 Kereskedelmi, Vendéglátó és Szol-

gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6723 Szeged, Kereszttöltés u. 29/414.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PACTOREX Hol-

ding Felszámoló, Végelszámoló és Reorganizáló Kft.,
6722 Szeged, Béke u. 2/C, cégjegyzékszáma: 06 09
002839.

A Csongrád Megyei Bíróság
10.Fpk.06-07-000539/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 12. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) HANGYA-VIRÁG Ruhakészítõ
Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt”
(6726 Szeged, Fõ fasor 92.; cégjegyzékszáma: 06 09
010119; adószáma: 10968226-2-06) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
HANGYA-VIRÁG Ruhakészítõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
Hangya Ruhakészítõ Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1182 Budapest, Halomegyházi u. 51.
6721 Szeged, Szilágyi u. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Duna Libra Közgaz-

dász Rt., 1062 Budapest, Andrássy út 91., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 042004.

A Csongrád Megyei Bíróság
10.Fpk.06-07-000153/19. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 5. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) AGROFERR ACÉL Kereskedel-
mi Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (6787
Zákányszék, Szegfû János u. 2/M; cégjegyzékszáma:
06 10 000345; adószáma: 13912781-2-06) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Jogelõd(ök):
AGROFERR 2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Cél Gazdasági Kft.,

1095 Budapest, Soroksári út 138., cégjegyzékszáma: 01
09 705817. (A helyi kirendeltség címe: 6771 Szeged, Ma-
kai út 21.)

A Csongrád Megyei Bíróság
10.Fpk.06-07-000558/4. 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) „EURÓPAI SZÍNVONALÉRT”
Szaktanácsadó KHT. „végelszámolás alatt” (6800 Hód-
mezõvásárhely, Makói országút PO BOKSZ 108.; cég-
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jegyzékszáma: 06 14 000108; adószáma: 21841383-2-06)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„EURÓPAI SZÍNVONALÉRT” Szaktanácsadó KHT.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PACTOREX Hol-

ding Felszámoló, Végelszámoló és Reorganizáló Kft.,
6722 Szeged, Béke u. 2/C, cégjegyzékszáma: 06 09
002839.

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-07-000475/5. 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) FLORENCIA 2000. Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(8000 Székesfehérvár, Donát utca 25/A.; cégjegyzékszá-
ma: 07 06 010014; adószáma: 20927842-2-07) adós fize-
tésképtelenségét megállapította és a felszámolását elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
FLORENCIA 2000. 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 Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-07-000448/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 9. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) BORDÁS és Társa Építõipari Be-
téti Társaság (2483 Gárdony, Vak B. u. 6.; cégjegyzék-
száma: 07 06 011253; adószáma: 21379376-2-07) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 33/A I/1., cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-07-000245/10. 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) CARPET-CLEANING Hungária
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszá-
molás alatt” (2400 Dunaújváros, Barátság út 17. I/4.; cég-
jegyzékszáma: 07 09 006235; adószáma: 11603827-2-07)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolá-
sát elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
CARPET-CLEANING Hungária Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdaági

Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1. em. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 269955.

A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-07-000339/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 16. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „AGROZER” Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8156 Kis-
láng, Szent István út 36. A ép.; cégjegyzékszáma: 07 09
008357; adószáma: 12769030-2-07) adós fizetésképtelen-
ségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11., 1581 Budapest, Pf. 108., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 041640.

A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-07-000266/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 10. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Elektrofém 2003 Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8093 Lo-
vasberény, Váci Mihály u. 2. C ép.; cégjegyzékszáma:
07 09 009434; adószáma: 13033608-2-07) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok
és Tanácsadó Zrt., 1123 Budapest, Ráth György u. l/C,
cégjegyzékszáma: 01 10 043489.

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-07-000252/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 16. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) MIKO-TRANS Fuvarozó, Szál-
lítmányozó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság (7003 Sárbogárd, Munkácsy Mihály
utca 35.; cégjegyzékszáma: 07 09 011345; adószáma:
13522249-2-07) 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.

A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-07-000199/8. 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) BELMONTINVEST Ingatlan-
forgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság (8111 Sere-
gélyes, Jánosmajor 025/28.; cégjegyzékszáma: 07 09
012651; adószáma: 13515566-2-07) adós fizetésképtelen-
ségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
BELMONTINVEST Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1051 Budapest, József nádor tér 9. II. em. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INVEST ALMA-

NACH Pénzügyi Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgál-
tató Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16. II /17., cégjegy-
zékszáma: 01 09 561904.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-07-000348/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 2. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) AMBRUS Kereskedelmi és Szál-
lítmányozási Korlátolt Felelõsségû Társaság (9473

Egyházasfalu, Patak u. 1.; cégjegyzékszáma: 08 09
010442; adószáma: 12828652-2-08) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
9700 Szombathely, Sugár utca 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és

Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-07-000386/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) OPEN DOOR SYSTEM Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (9022 Gyõr, Batthyány tér 6.; cégjegyzékszáma: 08 09
012850; adószáma: 13442769-2-08) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Jogelõd(ök):
OPEN DOOR SYSTEM Kereskedelmi és Szolgáltató

Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONSULTATIO

Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft., 1121 Budapest,
Zugligeti út 6.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000783/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 9. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „Május 1” Mûanyag-feldolgozó
és Vegyipari Szövetkezet „végelszámolás alatt” (4030
Debrecen, Vágóhíd u. 3/A; cégjegyzékszáma: 09 02
000645; adószáma: 10024704-2-09) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„Május 1” Mûanyag-feldolgozó és Vegyipari Szövet-

kezet
Elõzõ székhelye(i):
1136 Budapest, Rajk László u. 25.
1136 Budapest, Pannónia u. 25.
1136 Budapest, Radnóti Miklós u. 21/A fszt. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TANÁCS-ADÓ

Pénzügyi Gazdasági Zrt., 4030 Debrecen, Fokos u. 14.,
cégjegyzékszáma: 09 10 000162.
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A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-07-000635/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 9. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „BREAD-22” Kereskedelmi, Épí-
tõipari és Szolgáltató Betéti Társaság (4028 Debrecen,
Jánosi u. 7. A ép.; cégjegyzékszáma: 09 06 005538; adó-
száma: 22874276-2-09) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„BREAD-22” Kereskedelmi és Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4031 Debrecen, István u. 77. I/3.
4025 Debrecen, Hatvan u. 30. fszt. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszá-

moló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80/A l. em. 3.,
cégjegyzékszáma: 01 09 878016. (A helyi kirendeltség cí-
me: 3533 Miskolc, Gózon Lajos u. 11.)

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-07-000637/6. 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) „GÁLFILD” Szolgáltató és Ke-
reskedelmi Betéti Társaság (4287 Vámospércs, Dózsa
Gy. u. 39/C; cégjegyzékszáma: 09 06 007475; adószáma:
22893431-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

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.09-07-000574/8. 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) STAB 98 ÜGYNÖKI Betéti Tár-
saság (4024 Debrecen, Szombathi I. u. 4.; cégjegyzékszá-
ma: 09 06 007519; adószáma: 22893929-2-09) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4026 Debrecen, Péterfia u. 4. V/503.
4025 Debrecen, Piac utca 56.

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.09-07-000754/5. 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) KARADA-TEAM Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4029 Debrecen, Ótemetõ
út 31. fszt. 4.; cégjegyzékszáma: 09 06 012779; adószáma:
21844881-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
KARADA-TEAM Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
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
7.Fpk.09-07-000399/8. 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) „HASZON-ÕR” Õrzõ-Védõ és
Biztonságtechnikai Betéti Társaság (4032 Debrecen, Je-
rikó utca 12. fszt.; cégjegyzékszáma: 09 06 013682; adó-
száma: 22137535-2-09) 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
3.Fpk.09-07-000703/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 9. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ROAD-MODE Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4251 Hajdúsámson, Új-
telep u. 30.; cégjegyzékszáma: 09 06 014309; adószáma:
22269407-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.
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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
4.Fpk.09-07-000464/13. 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) FERRIT-TECH Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4220 Hajdúböszörmény,
Csiha Antal út 16.; cégjegyzékszáma: 09 06 014587; adó-
száma: 21479926-2-09) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2800 Tatabánya, Hadsereg út 109.
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.09-07-000786/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 31. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) 93 ARCHI-TRADE Építõipari
Tervezõ, Kivitelezõ, Kereskedelmi és Fuvarozási Kor-
látolt Felelõsségû Társaság (4220 Hajdúböszörmény,
Jókai M. u. 22.; cégjegyzékszáma: 09 09 001955; adószá-
ma: 11144207-2-09) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
93 ARCHI TRADE Építõipari Tervezõ, Kivitelezõ, Ke-

reskedelmi és Fuvarozási Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
ARCHI-TRADE Építõipari Tervezõ, Kivitelezõ, Ke-

reskedelmi és Fuvarozási Korlátolt Felelõsségû Társaság
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
2.Fpk.09-07-000576/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 9. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) KOOL Épületgépészeti Korlátolt
Felelõsségû Társaság (4030 Debrecen, Bárány u. 12.; cég-
jegyzékszáma: 09 09 002976; adószáma: 11154495-2-09)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
CIVIS-INVEST Üzletviteli Tanácsadó Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4024 Debrecen, Szombathy u. 4. sz.
4024 Debrecen, Iparkamara u. 4. II/14.
4024 Debrecen, Vígkedvû M. utca 17. 2. em. 9.
4024 Debrecen, Kossuth u. 49. 1. em. 14.
Jogelõd(ök):
CIVIS-INVEST üzletviteli Tanácsadó Betéti társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-

gyonhasznosító Zrt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
6/3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
5.Fpk.09-07-000588/10. 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) „MOTOR-OLÁH” Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (4029 Debrecen, Csonka
utca 16.; cégjegyzékszáma: 09 09 007234; adószáma:
11996815-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
OLÁH FRIGO-TRANS Fuvarozási és Szállítmányo-

zási, Korlátolt Felelõsségû Társaság
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.09-07-000726/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 6. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) BORD-ING 2000 Ingatlanforgal-
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mazó Korlátolt Felelõsségû Társaság (4031 Debrecen,
Vág u. 60.; cégjegyzékszáma: 09 09 007373; adószáma:
12492857-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):

4033 Debrecen, Makkai Sándor utca 8.

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.09-07-000205/16. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 1. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) GLOBÁL-IRON Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (4030 Debrecen, Csók
utca 5. B ép.; cégjegyzékszáma: 09 09 007514; adószáma:
12529566-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):

4030 Debrecen, Epreskert utca 1.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL
Felszámoló, Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., 1077 Bu-
dapest, Dohány u. 54., cégjegyzékszáma: 01 09 690835.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-07-000710/6. 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) KREATÍV-TÁRHÁZ Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4031 Debrecen, Könyves Tóth Kálmán utca 7.; cégjegy-
zékszáma: 09 09 010190; adószáma: 13163578-2-09) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):

KREATÍV-TÁRHÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság

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
2.Fpk.09-07-000498/11. 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) TGS-ÉP Ingatlanforgalmazó
Építõipari Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4030 Debrecen, Vágóhíd u. 3.; cégjegyzékszáma: 09 09
010281; adószáma: 13185884-2-09) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4030 Debrecen, Vágóhíd u. 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
4.Fpk.09-07-000773/5. 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) AUTOCENTRAL PLUS Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4033 Debrecen, Liget tér 6.; cégjegyzékszáma: 09 09
010927; adószáma: 13338886-2-09) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
AUTOCENTRAL PLUS Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Táraság
Elõzõ székhelye(i):
4033 Debrecen, Kuruc u. 76.
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.09-07-000772/5. 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) CSÁNYI HOLDING INVEST In-
gatlanfejlesztõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (4200
Hajdúszoboszló, Attila út 49.; cégjegyzékszáma: 09 09
010980; adószáma: 13352156-2-09) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
CSÁNYI HOLDING INVEST Ingatlanfejlesztõ Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
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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.09-07-000467/10. 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) SWEET-FAMILY Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4181
Nádudvar, Mészáros Lázár utca 17. A. ép.; cégjegyzékszá-
ma: 09 09 011179; adószáma: 13395478-2-09) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
WOLF BROTHERS 2004 Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett székhelye(i):
3780 Edelény, Szentpéteri út 17. fszt. 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
4.Fpk.09-07-000771/5. 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) PARTNER-BAU 2005. Építõipa-
ri és Közvetítõ Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság (4024 Debrecen, Kossuth u. 58.; cégjegyzékszá-
ma: 09 09 011410; adószáma: 13452225-2-09) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
PARTNER-BAU 2005. Építõipari és Közvetítõ Keres-

kedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4174 Bihartorda, Zöldfa utca 5.
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
2.Fpk.09-07-000616/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 6. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) GAPIS Autójavító és Gumiszer-
viz Korlátolt Felelõsségû Társaság (4031 Debrecen,
Határ u. 0408/133.; cégjegyzékszáma: 09 09 011494; adó-
száma: 13474972-0-90) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: SALDO Gazdasági
és Vállalkozási Tanácsadó Kft., 4024 Debrecen, Piac
u. 58. 2. lház. fszt. 3., cégjegyzékszáma: 09 09 000529.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000769/5. 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) P & J Média Lapkiadó, Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4025 Debrecen, Széchenyi utca 8.; cégjegyzékszáma:
09 09 011533; adószáma: 13482026-2-09) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
P & J Média Lapkiadó, Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
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
7.Fpk.09-07-000485/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 6. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ASZFALT-és BETONKOZME-
TIKA Építõipari Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (4069 Egyek, Deák Ferenc u. 34.; cégjegyzék-
száma: 09 09 012520; adószáma: 13389215-2-09) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1095 Budapest, Ipar u. 2/B 7. em. 703.
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Nem bejegyzett székhelye(i):
1139 Budapest, Máglya köz 12. 1. em. 4.
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
7.Fpk.09-07-000430/9. 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) Zöld Energia 2003 Ipari, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4211 Ebes, Arany János utca 31.; cégjegyzékszáma:
09 09 012802; adószáma: 13417358-2-09) adós felszámo-
lását 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 Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-07-000238/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 8. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Mobil-lak Lakberendezési és
Szolgáltató Betéti Társaság (3021 Lõrinci, Bajcsy-Zsi-
linszky út 36.; cégjegyzékszáma: 10 06 024760; adószá-
ma: 20623586-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2310 Szigetszentmiklós, József Attila u. 4/A 1. em. 2.
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.10-07-000248/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 31. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ALBATROS-COOP Építõipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (3300 Eger, Barkóczy u. 10.; cégjegyzékszáma:

10 09 024063; adószáma: 11980078-2-10) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ALBATROS-COOP Építõipari, Kereskedelmi és Szol-

gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
ALBATROS-COOP Építõipari, Kereskedelmi és Szol-

gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „felszámolás alatt”
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-

kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-07-000273/5. 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) ÉPTITEK Építõipari, Szolgáltató
és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (3014
Hort, Kastélykert u. 5.; cégjegyzékszáma: 10 09 026102;
adószáma: 13320308-2-10) 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 Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-07-070700/7. 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) KÕ-PILASZTER Építõipari
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tatabánya, Petõfi
út 70.; cégjegyzékszáma: 11 09 006242; adószáma:
11477576-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
KÕ-PILASZTER 7 Építõipari Korlátolt Felelõsségû

Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
PILASZTER 7 Építõipari Korlátolt Felelõsségû Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: PRUDENS PROFIT

CONTROLL Vagyonkezelõ Kft., 9026 Gyõr, Ady E.
u. l/B, cégjegyzékszáma: 08 09 007188.
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A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-07-070701/7. 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) KONYEC JÚNIUS Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tatabánya, Komá-
romi út 31. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 11 09 008044; adó-
száma: 12606706-2-11) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
BAU-MARS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2800 Tatabánya, Banyi János út 71.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADVOCO Va-

gyonkezelõ és Tanácsadó Kft., 9022 Gyõr, Czuczor G.
út 18–24. II. em., cégjegyzékszáma: 08 09 003091.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-07-070619/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 6. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SZABÓ és TÁRSA Személy és
Áruszállító, Építõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (cég-
jegyzékszáma: 11 09 009129) adós felszámolását fõeljá-
rásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVALIKVID Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság,
1134 Budapest, Apály u. 4. B ép. 4. em. 17., cégjegyzék-
száma: 01 09 724140.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070426/9. 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) DIAMOND GENERATION Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2800 Tatabánya, Elõd vezér út 17/A; cégjegyzékszáma:
11 09 009280; adószáma: 13028893-2-11) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2800 Tatabánya, Elõd vezér út 17.

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 Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-07-070702/7. 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) FINITO MÁRCIUS Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tatabánya, Komá-
romi út 31. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 11 09 009873; adó-
száma: 13218881-2-11) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
R. RADOÉP Építõipari és Kereskedelmi Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2900 Komárom, Ácsi út 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szol-

gáltató Rt., 1055 Budapest, Stollár Béla u. 3/A V/l., cég-
jegyzékszáma: 01 10 043170.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070562/7. 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) KUNEX Ipari és Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2509 Esztergom-
Kertváros, Damjanich utca 45.; cégjegyzékszáma: 11 09
012651; adószáma: 11021405-2-11) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
6090 Kunszentmiklós, Rákóczi u. 63.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TREND Gazdasági

Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B 2/17.,
cégjegyzékszáma: 01 09 867547.

A Nógrád Megyei Bíróság
4.Fpk.12-07-000073/21. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 31. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) EURÓ-RÉGIÓ 2000’ Szakképzõ
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és Szolgáltató Betéti Társaság (3104 Salgótarján, Kál-
mán Imre út 74.; cégjegyzékszáma: 12 06 004012; adószá-
ma: 20926054-2-12) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: B & B Gazdasági
Tanácsadó Kft., 3100 Salgótarján, Kun utca 2., cégjegy-
zékszáma: 12 09 001547.

A Nógrád Megyei Bíróság
5.Fpk.12-07-000224/5. 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) Tóth Sándor Ipari és Kereskedelmi
Betéti Társaság (3132 Nógrádmegyer, Árpád út 3.; cég-
jegyzékszáma: 12 06 004705; adószáma: 21824089-2-12)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
3161 Kishartyán, Dózsa út 64.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Holding

Elsõ Hazai Vagyonkezelõ Rt., 1115 Budapest, Bartók
Béla út 92–94., cégjegyzékszáma: 01 10 041192.

A Nógrád Megyei Bíróság
4.Fpk.12-07-000220/5. 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) SZÁZ CIKK Forgalmazó Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (2618
Nézsa, Szentiván ipartelep 077/1 hrsz.; cégjegyzékszáma:
12 09 004886; adószáma: 13017226-2-12) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SZÁZ CIKK Forgalmazó Korlátolt Felelõsségû Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
2330 Dunaharaszti, Fõ út 82.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyon-

kezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 01 09 739104. (A helyi kiren-
deltség címe: 3100 Salgótarján, Pécskõ út 2. I/4., 3101
Salgótarján, Pf. 144.)

A Nógrád Megyei Bíróság
2.Fpk.12-07-000229/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 31. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Comp Wild Security Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2648
Patak, Kossuth út 10/C; cégjegyzékszáma: 12 09 005247;
adószáma: 13392925-2-12) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
CompMouse Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
CompTrade Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1039 Budapest, Jós u. 3.
1078 Budapest, Murányi utca 26.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CMB Holding Gaz-

dasági, Mûszaki Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság, 1164 Budapest, Jövendõ u. 3., cégjegyzékszáma: 01
09 160583.

A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-05-001842/23. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 31. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Százhalombatta Városi Sport-
egyesület (2440 Százhalombatta, Szent István tér 3.) 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
3.Fpk.13-07-000662/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 31. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) GAJÁRSZKI Építõipari és Ke-
reskedelmi Betéti Társaság „v. a.” (2440 Százhalom-
batta, Szent László út 29.; cégjegyzékszáma: 13 06
025652; adószáma: 24601629-1-13) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
GAJÁRSZKI Építõipari és Kereskedelmi Betéti Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 33/ A. I/1., cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-07-001450/6. 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) ATIZ 2040 Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (2040 Budaörs, Lévai u. 29.
V/50.; cégjegyzékszáma: 13 06 027471; adószáma:
24614047-1-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyon-
értékelõ Zrt., 1091 Budapest, Üllõi út 51., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 041596.

A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-06-002430/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 1. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) BRENYÓ Autójavító Betéti Tár-
saság (2330 Dunaharaszti, Sport köz 4.; cégjegyzékszá-
ma: 13 06 031332; adószáma: 20136583-2-13) adós fel-
számolását 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
5.Fpk.13-07-001022/7. 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) ENERCOM Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (2330 Dunaharaszti, Szent
László utca 14. Fióktelepe: 1077 Budapest, Wesselényi
utca 64.; cégjegyzékszáma: 13 06 037858; adószáma:
20736970-2-13) 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
3.Fpk.13-06-002448/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 31. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) DÚLÓ és NÉMETH Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (2030 Érd, Mecseki
út 29.; cégjegyzékszáma: 13 06 040518; adószáma:
20999500-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyon-
értékelõ Zrt., 1091 Budapest, Üllõi út 51., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 041596.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-07-001559/6. 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) ZOZO Festõ-Mázoló Betéti Tár-
saság (2730 Albertirsa, Bethlen Gábor utca 8.; cégjegy-
zékszáma: 13 06 045615; adószáma: 21440913-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 33/A I/1., cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-001833/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 3. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) DUNA Foods International Szol-
gáltató és Élelmiszer-kereskedelmi Korlátolt Felelõssé-
gû Társaság (2000 Szentendre, Dózsa Gy. út 26. (Telep-
helye: 2000 Szentendre, Városház tér 2.), Fióktelepe: 2121
Dunakeszi, Arvit Hûtõipari Rt., Dunakeszi Hûtõház Új-
telep.; cégjegyzékszáma: 13 09 069915; adószáma:
10501650-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyon-
értékelõ Zrt., 1091 Budapest, Üllõi út 51., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 041596.

A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-07-000042/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 28. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Szénási Vaskapu Ipari Korlátolt Fe-
lelõsségû Társaság (2131 Göd, Nemeskéri utca 34.; cég-
jegyzékszáma: 13 09 081432; adószáma: 11785622-2-13)
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
3.Fpk.13-07-000658/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 1. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) DUNA-Eximpfleur Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2310 Szigetszentmik-
lós, Petõfi út 72/A; cégjegyzékszáma: 13 09 086867; adó-
száma: 12577071-2-13) 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
12.Fpk.13-07-001529/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 6. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Warga Kreatív Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2093 Buda-
jenõ, Fácán utca 11.; cégjegyzékszáma: 13 09 087021;
adószáma: 12588181-2-13) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-
moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II /16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-07-001510/6. 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) MIL-PIN Építõipari és Szolgálta-
tó Korlátolt Felelõsségû Társaság (2094 Nagykovácsi,
Kolozsvár u. 46.; cégjegyzékszáma: 13 09 090241; adó-
száma: 12788570-2-13) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 33/A I/1., cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-06-001692/15. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 1. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) LUBOMAX Építési Korlátolt Fe-
lelõsségû Társaság (2040 Budaörs, Árvácska u. 21/A; cég-
jegyzékszáma: 13 09 091040; adószáma: 12830938-2-13)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2040 Budaörs, Árvácska utca 21/B
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
3.Fpk.13-06-002537/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 31. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) RODYS Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2120 Dunakeszi,
Rákóczi út 1.; cégjegyzékszáma: 13 09 091489; adószá-
ma: 11819259-2-13) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1134 Budapest, Csángó u. 34. 2. em. 2.
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
3.Fpk.13-07-000409/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 6. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) MEDITERRÁN VILÁG Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2045 Törökbálint, Kazinczy u. 1.; cégjegyzékszáma:
13 09 092778; adószáma: 12934094-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Cél Gazdasági Kft.,
1095 Budapest, Soroksári út 138., cégjegyzékszáma:
01 09 705817.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-001275/8. 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) Work Centrum Magyarország
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság „végelszámolás alatt” (2096 Üröm, Iskola utca 10.,
Fióktelepe: 5516 Körösladány, Petõfi tér 15.; cégjegyzék-
száma: 13 09 095861; adószáma: 12951635-2-13) 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.13-05-002440/20. 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) Diamond Beach Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2040
Budaörs, Patkó u. 5. VI. em. 60.; cégjegyzékszáma: 13 09
098241; adószáma: 13095219-2-13) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Csabaholding Szol-
gáltató Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegy-
zékszáma: 01 09 683720.

A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-07-000432/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 9. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) DELTA-TEAM 2000 Vállalkozá-
si és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2740
Abony, Vasút u. 2.; cégjegyzékszáma: 13 09 099712; adó-
száma: 13313412-2-13) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2740 Abony, Radák út 80.
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
3.Fpk.13-07-000636/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 28. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „SZÉLKERÉK-ENERGY” Keres-
kedelmi, Építõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (2084 Pilisszentiván, Klapka utca 1032 hrsz.; cég-
jegyzékszáma: 13 09 102000; adószáma: 12836934-2-13)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
CENTRAL CENTER Elsõ Digitális Piac-, és Közvéle-

ménykutató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1095 Budapest, Soroksári út 58.
5700 Gyula, Városház u. 21.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 33/ A. I/1., cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-07-001519/6. 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) FEBÁT Építõipari Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság; elõzõ ne-
ve: GVK-Gyenes-Ép Építõipari Kereskedelmi és Szol-
gáltató Kft. (2750 Nagykõrös, Zalán u. 4.; elõzõ székhe-
lye: 1173 Budapest, Aranylúd u. 38.; cégjegyzékszáma:
13 09 105869; adószáma: 12472505-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 33/A I/1., cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-07-000327/7. 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) „NÉMETH GYÖRGY ÉS TÁR-
SA” Építéstechnológiai és Szolgáltató Betéti Társaság
„f. a.” (8649 Balatonberény, Hétvezér utca 17/B; cégjegy-
zékszáma: 14 06 304615; adószáma: 20210067-2-14) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

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
1.Fpk.14-07-000276/6. 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) „BETÓ” Építõipari és Szolgálta-
tó Betéti Társaság, f. a. (7400 Kaposvár, Berzsenyi u. 4.
4. em. 3.; cégjegyzékszáma: 14 06 306894; adószáma:
21810608-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 683720.

A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-07-000229/11. 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) DUPLA KUKAC Vendéglátó és Ke-
reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „f. a.” (8600
Siófok, Kálmán Imre sétány 11.; cégjegyzékszáma: 14 09
305343; adószáma: 13013105-2-14) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
DUPLA KUKAC Vendéglátó és Kereskedelmi Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság

A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénz-
ügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
út 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-07-000397/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 11. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SZIRJÁK Pénzügyi és Tanácsadó
Korlátolt Felelõsségû Társaság „f. a.” (8840 Csurgó,
Dobó u. 21.; cégjegyzékszáma: 14 09 305459; adószáma:
13062130-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
SZIRJÁK Pénzügyi és Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû

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
4.Fpk.14-07-000376/5. 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) BAMÁTA Ipari, Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „végel-
számolás alatt” (7478 Bárdudvarnok, Bárdibükk Lakó-
telep 20/4.; cégjegyzékszáma: 14 09 305936; adószáma:
13282998-2-14) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
BAMÁTA Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi

Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Ka-
zal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
8.Fpk.15-07-000634/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 6. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „BB-SUSAN” Ipari, Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (4324 Kállósemjén,
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Ady E. u. 2.; cégjegyzékszáma: 15 06 088134; adószáma:
20938536-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4320 Nagykálló, Szakolyi u. 52.
4343 Bátorliget, Kossuth u. 4/A.
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.15-07-001077/4. 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) KAVSZAR-21N Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki
u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 090110; adószáma:
21433663-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszak-
értõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedel-
mi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em., cég-
jegyzékszáma: 15 09 060370.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
10.Fpk.15-07-000902/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 1. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SILANT Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki út 18.; cég-
jegyzékszáma: 15 06 090913; adószáma: 21505074-2-15)
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
10.Fpk.15-07-000443/13. 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) BOGYÓ-VIRÁG Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Fészek
u. 23.; cégjegyzékszáma: 15 06 092520; adószáma:
21908460-2-15) 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
10.Fpk.15-07-000426/8. 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) BODNÁR és FIA Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Ungvár
stny. 15. 9. em. 36.; cégjegyzékszáma: 15 06 093118; adó-
száma: 21992128-2-15) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Fürdõ u. 97.
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 5. I. em. 4.
4400 Nyíregyháza, Család u. 27. fszt. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi

Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454. (A helyi kirendelt-
ség címe: 4400 Nyíregyháza, Rigó u. 61.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
10.Fpk.15-07-000507/7. 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) Csemati Kereskedelmi és Forgal-
mazó Korlátolt Felelõsségû Társaság (4450 Tiszalök,
József Attila u. 36.; cégjegyzékszáma: 15 09 062922; adó-
száma: 11253910-2-15) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszak-
értõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedel-
mi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em., cég-
jegyzékszáma: 15 09 060370.
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
10.Fpk.15-07-000806/6. 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) „BIG & BRAVO” Kereskedõ,
Gyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4400 Nyíregyháza, Fészek u. 35.; cégjegyzékszáma:
15 09 063125; adószáma: 11255431-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„MA-SLOV” Kereskedõ, Gyártó és Szolgáltató Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
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 cí-me: 4400 Nyíregyháza, Bocskai
u. 30.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-07-000819/8. 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) SMI HUNGÁRIA TER-
VEZÕ, Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság (4551 Nyíregyháza-Oros, Kezdõ u. 47.; cég-
jegyzékszáma: 15 09 067934; adószáma: 12918313-2-15)
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.15-07-000625/7. 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) „SZOSZNA-FA” Ipari, Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4320 Nagykálló, Jókai u. 34.; cégjegyzékszáma: 15 09
068186; adószáma: 12988976-2-15) adós fizetésképtelen-
ségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4487 Tiszatelek, Dózsa György út 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
8.Fpk.15-07-000687/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 5. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) PB PLAST Termelõ, Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4400 Nyíregyháza, Nád u. 11.; cégjegyzékszáma: 15 09
070770; adószáma: 12524176-2-15) adós fizetésképtelen-
ségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4031 Debrecen, Bartók Béla út 50.
4030 Debrecen, Lõporos u. 3.
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 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000290/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 6. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) MOSÓ Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság (5000 Szolnok, Nagy Imre krt. 9.
1. em. 5.; cégjegyzékszáma: 16 06 008098; adószáma:
21348969-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
2.Fpk.16-07-000254/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 6. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) PRODUCT-IMPEX Korlátolt
Felelõsségû Társaság (5000 Szolnok, Kassai u. 32.
fszt. 2.; cégjegyzékszáma: 16 09 008488; adószáma:
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13583725-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ALLEGO Vagyon-
kezelõ és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1054 Budapest, Hold
u. 21. II/4., cégjegyzékszáma: 01 09 695300.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
2.Fpk.16-07-000280/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 6. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Baustein Trade Magyarország
Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság (5137 Jászkisér, Dózsa Gy. út 25.; cég-
jegyzékszáma: 16 09 009359; adószáma: 13180315-2-16)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
H&H Euro-Business Építõipari, Kereskedelmi és Szol-

gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2900 Komárom, Hét vezér u. 6–8. 3. em. 52.
2900 Komárom, Klapka Gy. út 9.
1089 Budapest, Diószeghy S. u. 10. 3. em. 33.
1111 Budapest, Budafoki út 41/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 683720.

A Tolna Megyei Bíróság
4.Fpk.17-07-000101/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) B-BUSINESS 2002 Építõ-
ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõssé-
gû Társaság (7131 Tolna (Mözs), Gyöngyvirág u. 9.; cég-
jegyzékszáma: 17 09 005085; adószáma: 13312600-2-17)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolá-
sát elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
B-BUSINESS 2002. Kereskedelmi és Szolgáltató Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7100 Szekszárd, Cinka u. 21.
Jogelõd(ök):
B-BUSINESS 2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság

A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-
moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16., cégjegyzékszáma: 01 09 709120.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-07-000169/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 6. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Navigátor-H Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (9771 Balogunyom, Petõfi
utca 47.; cégjegyzékszáma: 18 06 105086; adószáma:
21589214-2-18) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyon-
értékelõ Rt., 1091 Budapest, Üllõi út 51., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 041596.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-07-000118/8. 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) TN-LOGISTICS Logisztikai Be-
téti Társaság (9676 Hosszúpereszteg, Deák Ferenc
utca 1.; cégjegyzékszáma: 18 06 105427; adószáma:
21960318-2-18) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: HELP Kereskedel-
mi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft., 9700 Szombathely,
Kiskar u. 1., cégjegyzékszáma: 18 09 000505.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-07-000126/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 18. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Vasi WEST-IMPEX Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (9700 Szombathely,
Szelestey utca 8. 3. em. 7.; cégjegyzékszáma: 18 06
105545; adószáma: 22130277-2-18) adós fizetésképtelen-
ségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: EC-CONT Gazdasá-
gi Ellenõrzõ és Vagyonértékelõ Rt., 1025 Budapest, Felsõ
Zöldmáli út 61–65/B. IV. em. 18., cégjegyzékszáma: 01 10
043648.

A Vas Megyei Bíróság
2.Fpk.18-96-000081/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 1997. augusztus 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) DERBY-KER Mezõgazdasá-
gi Termelõ, Tenyésztõ és Kereskedõ Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság (9763 Vasszécseny, Petõfi u. 32.; cégjegy-
zékszáma: 18 09 102160; adószáma: 11311658-2-18) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: APPORT Kft., 9700
Szombathely, Engels u. 34., cégjegyzékszáma: 18 09
000501.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-07-000018/26. 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) BUILD Kereskedelmi és Épí-
tõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (9700 Szombat-
hely, Hunyadi u. 47.; cégjegyzékszáma: 18 09 102699;
adószáma: 11316426-2-18) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
9700 Szombathely, Somogyi Béla u. 10.
9700 Szombathely, Rumi u. 63.
9700 Szombathely, Rumi u. 63.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HELP Kereskedel-

mi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft., 9700 Szombathely,
Kiskar u. 1., cégjegyzékszáma: 18 09 000505.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-07-000137/5. 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) SZA-VA Sárvár 2004 Mezõgaz-
dasági Korlátolt Felelõsségû Társaság (9600 Sárvár, Tu-
lipán u. 33.; cégjegyzékszáma: 18 09 103045; adószáma:

11319333-2-18) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
CSAPODI Mezõgazdasági Korlátolt Felelõsségû Tár-

saság
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 Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-07-000099/16. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 5. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ELETTRONICA HUNGARY
Elektronikai és Elektromechanikai Gyártó és Kereske-
delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (9800 Vasvár,
Alkotmány u. 107–109.; cégjegyzékszáma: 18 09 103823;
adószáma: 12150346-2-18) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
World Store System Hungary Kereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
TITA IN GROUP Hungary KFT.
Elõzõ székhelye(i):
1139 Budapest, Frangepán u. 43.
9911 Magyarszecsõd, Fõ. u. 100.
9800 Vasvár, Járdányi professzor u. 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES

Vagyonkezelõ és Felszámoló Rt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-07-000010/18. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 6. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Fény Forrása Építõipari és Ke-
reskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(9737 Bük, Forrás u. 17.; cégjegyzékszáma: 18 09 104146;
adószáma: 11672379-2-18) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„ADU-PT” Építõipari és Kereskedelmi Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8220 Balatonalmádi, Kálvin u. 10.
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9737 Bük, Kossuth u. 12.
9700 Szombathely, Zanati út 23.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 683720.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-07-000175/8. 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) MAYER-ÉP Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9700
Szombathely, Mátyás király u. 36.; cégjegyzékszáma:
18 09 106137; adószáma: 13381004-2-18) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
9700 Szombathely, Varasd utca 12.
9700 Szombathely, Nagy László út 9. 2. em. 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES

Vagyonkezelõ és Felszámoló Rt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-07-000032/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. május 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Gepárd 3000 Õrzõ-Védõ és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9600 Sárvár, Szé-
chenyi utca 29.; cégjegyzékszáma: 18 09 106266; adószá-
ma: 13459208-2-18) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: APPORT Vagyonér-
tékelõ és Mûszaki-Gazdasági Szolgáltató Kft., 9700
Szombathely, Engels u. 34., cégjegyzékszáma: 18 09
000366.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-07-000308/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 31. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „PERFORM” Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (8220 Balatonalmádi, Kos-

suth u. 4/A; cégjegyzékszáma: 19 06 500564; adószáma:
27220816-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: DUNA AUDIT
Könyvszakértõi Iroda Kft., 1087 Budapest, Kerepesi
u. 29/B VII. ép. II. em., cégjegyzékszáma: 01 09 162918.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-07-000019/11. 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) AGA-CAR Kereskedelmi Be-
téti Társaság (8220 Balatonalmádi, Damjanich u. 32.; cég-
jegyzékszáma: 19 06 503305; adószáma: 28375641-2-19)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1138 Budapest, Bodor u. 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL

Felszámoló, Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., 1077 Bu-
dapest, Dohány u. 54., cégjegyzékszáma: 01 09 690835.

A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-07-000197/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 29. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Belvárosi-Tempo Élelmiszer-ke-
reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (8200
Veszprém, Szabadság tér 8.; cégjegyzékszáma: 19 09
505682; adószáma: 12575976-2-19) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8200 Veszprém, Házgyári u. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyon-

értékelõ Rt., 1091 Budapest, Üllõi út 51., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 041596.

A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-07-000278/8. 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) BALATON SPORT és REKLÁM
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
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saság (8200 Veszprém, Virág Benedek u. 4.; cégjegyzék-
száma: 19 09 508814; adószáma: 12715464-2-19) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
p-p. hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8360 Keszthely, Rákóczi u. 45.
8200 Veszprém, Cserhát ltp. 2. D lház.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES

Vagyonkezelõ és Felszámoló Rt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Zala Megyei Bíróság
2.Fpk.20-06-020457/26. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) IVÁNYI és TÁRSA Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (8881 Sormás,
Arany János utca 63.; cégjegyzékszáma: 20 06 038105;
adószáma: 21908611-2-20) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CERES Gazdasági
Tanácsadó és Felszámoló Kft., 7400 Kaposvár, Arany J.
tér 5., cégjegyzékszáma: 14 09 306648.

A Zala Megyei Bíróság
3.Fpk.20-07-020323/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 5. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) BUDAHEGYI Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8900 Zala-
egerszeg, Jákum u. 36.; cégjegyzékszáma: 20 09 065399;
adószáma: 11824758-2-20) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2040 Budaörs, Semmelweis utca 12.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 683720.

A Zala Megyei Bíróság
3.Fpk.20-07-020329/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 5. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Sötétmajori Erdõbirtokossági
Társulat „végelszámolás alatt” (8999 Zalalövõ, Sötét-
major 5.; cégjegyzékszáma: 20 15 000019; adószáma:
11359391-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
Sötétmajori Erdõbirtokossági Társulat
A bíróság által kijelölt felszámoló: EC-CONT Gazdasá-

gi-ellenõrzõ és Vagyonértékelõ Kft., 1064 Budapest,
Rózsa u. 71., cégjegyzékszáma: 01 09 712191. (A helyi ki-
rendeltség címe: 8900 Zalaegerszeg, Ady E. u. 4.)

CÉGHIRDETMÉNYEK

Felhívás vagyon értékesítésére

A Factor Kft. (Cg.: [01 09 269929]; 1031 Budapest,
Kazal u. 65.) mint a Forrás Klíma Kft. „f. a.” (Cg.:
[13 09 084746]; 2051 Biatorbágy, Fõ u. 21–23.) felszá-
molója Filip György felszámolóbiztos

pályázati úton

ismételten meghirdeti az adós szervezet alábbi követe-
léseit:

1. A Kalotherm Zrt.-vel (1078 Budapest, Nefelejcs
u. 42.) szembeni, garanciális visszatartásokból eredõ,
2007. december és 2008. évi esedékességû, összesen
3 675 591 Ft összegû követelését.

Irányár: 2 500 000 Ft.
2. A MOTA Hungária Építõ és Beruházási Zrt.-vel

(1119 Budapest, Nándorfejérvári út 42–44.) szembeni, ga-
ranciális visszatartásokból eredõ, 2009. évi esedékességû,
összesen 4 323 780 Ft összegû követelését.

Irányár: 3 500 000 Ft.
Pályázati részvételi feltételek:
– a pályázati kiírásban szereplõ bruttó irányár

10%-ának bánatpénzként történõ befizetése a felszámo-
ló MKB Rt.-nél vezetett – elkülönített – bankszámlaszá-
mára: 10300002-20362559-70073285, Factor Kft. ne-
vére, hivatkozással a Forrás Klíma Kft. „f. a.”-ra, a pá-
lyázat beadásának határidejéig beérkezõen és ennek
igazolása a pályázati anyagban,
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– a pályázatnak tartalmaznia kell a vételár összegét, va-
lamint a fizetési mód és a fizetési határidõ egyértelmû
megjelölését,

– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó ajánlatát a benyúj-
tási határidõtõl számított 60 napig fenntartja.

A pályázatot zárt borítékban „FORRÁS-KLÍMA Kft.
f. a. PÁLYÁZAT” megjelöléssel, írásban, személyesen
vagy postai úton kell eljuttatni a felszámoló címére: Buda-
pest XIV., Besnyõi u. 13. 9–15 óráig, vagy postacímére:
1576 Budapest, Pf. 52.

A pályázat benyújtásának határideje: a Cégközlönyben
történõ megjelenést (2007. november 19.) követõ 15. nap
15 óráig beérkezõen.

Személyesen történõ beadásról a felszámoló átvételi el-
ismervényt ad ki.

A pályázat bontása a beérkezést követõ 10 napon belül
közjegyzõ jelenlétében történik.

A felszámoló a közjegyzõi bontást követõen 10 napon
belül értékeli a pályázatokat és az értékelés eredményérõl
a pályázókat írásban értesíti.

A közel azonos pályázatokat benyújtók között nyilvá-
nos ártárgyalást folytat a felszámoló, fenntartva azon jo-
gát, hogy nem megfelelõ pályázatok esetén a pályázatot
eredménytelennek, illetve érvénytelennek nyilvánítsa.

Az eredménytelen pályázók részére a felszámoló a befi-
zetett bánatpénz összegét az eredmény kihirdetését követõ
8 napon belül visszautalja.

A bánatpénz nem kamatozik, de költség sem kerül fel-
számításra, a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra
kerül.

Az elõvásárlásra jogosultak a pályázat leadásának ha-
táridejéig jelenthetik be elõvásárlási szándékukat a
Cstv.-ben meghatározott módon és feltételekkel, jogosult-
ságuk igazolásával együtt.

Információ kapható Hegegy Annamária felszámolótól,
tel.: 06 (1) 252-3576.

A Budapest Investment Zrt. (Cg.: [01 10 041755]; 1037
Budapest, Seregély u. 17.) mint a SALVO MELIORI
Kulturális Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. „f. a.”
(cégjegyzékszám: [13 09 084833]; székhely: 2051 Biator-
bágy, Zsigmond király u. 1.; adószám: [12025550-2-13])
bíróság által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

keretében egyben értékesíti a felszámolás alatt álló társa-
ság 300 db-os könyvkészletét.

A könyvkészlet összetétele: szépirodalmi mûvek, isme-
retterjesztõ könyvek, gyermek- és ifjúsági könyvek,
nyelvkönyvek, szakkönyvek.

Irányár: 300 000 Ft + áfa.

Ajánlatot csak a könyvkészlet egészére lehet beadni.
A pályázónak szándéka komolyságának bizonyítására
30 000 Ft-ot kell bánatpénzként befizetnie a felszámoló
OTP Bank NyRt.-nél vezetett 11786001-23006870 sz.
számlájára. A befizetés igazolását a pályázathoz mellékel-
ni kell. Az igazolás nélkül a pályázat érvénytelen.

A pályázatokat a jelen felhívásban és a pályázati útmu-
tatóban meghatározott részletes feltételek szerint két pél-
dányban, zárt borítékban, „SALVO MELIORI Kft. f. a.”
megjelöléssel

2007. december 17-én 10 óráig

lehet beadni a Budapest Investment Zrt. felszámolási tit-
kárságán (1037 Budapest, Seregély u. 17.).

A pályázatok bontására a felszámoló székhelyén
(1037 Budapest, Seregély u. 17.) 2007. december 17-én
10 órakor közjegyzõ elõtt kerül sor. Több megfelelõ,
azonos értékû, érvényes pályázat esetén 2007. decem-
ber 17-én 10 óra 30 perckor a felszámoló székhelyén
nyilvános ártárgyalásra kerül sor az útmutatóban meg-
határozott feltételek szerint. A pályázati felhívás és út-
mutató alapján határidõben benyújtott pályázatok kerül-
nek elbírálásra.

A pályázati felhívás és útmutató a Budapest Invest-
ment Zrt. felszámolási titkárságán vehetõ át a hirdetés
Cégközlönyben történõ megjelenését követõ naptól mun-
kanapokon 10 és 14 óra között (1037 Budapest, Seregély
u. 17.). A könyvkészletet a pályázati útmutató birtokában,
telefonon elõre egyeztetett idõpontban lehet megtekinteni.

A pályázat kiírója felhívja az elõvásárlásra jogosultak
figyelmét, hogy elõvásárlási jogukat a nyilvános értékesí-
tés keretében a többször módosított 1991. évi IL. törvény
49/C. § (2) bekezdésében foglaltak szerint gyakorolhatják.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a je-
len felhívást visszavonja, a pályázatot – megfelelõ pályá-
zat hiánya esetén – sikertelennek nyilvánítsa.

Minden további kérdésben készséggel áll rendelkezésé-
re a Budapest Investment Zrt.-nél a 368-4652-es telefon-
számon dr. Kincs László felszámolóbiztos és Halászné
dr. Balkay Hanna ügyvéd.

A Pátria Consult Zrt. (Cg.: [01 10 044933]; 1034 Buda-
pest, Seregély u. 13.) mint a Balatincz és Társa Bt. „f. a.”
(Cg.: [07 06 008350]; 8045 Isztimér, Köztársaság u. 4.)
felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a felszámolás alatt álló társaság tulajdonát
képezõ

1. Seat Inca 1,9 D Cargo típusú, HJV-897 forgalmi
rendszámú gépjármûvét, irányára: 450 000 Ft + 20% áfa.
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2. 1 db présgépet, irányára: 200 000 Ft + áfa.
3. 90 000 db különbözõ méretû gumi tömítõgyûrû egy

tételben, irányára: 30 000 Ft + áfa.
Az értékesítésre felkínált eszközök, illetve gumiáru te-

lefonon egyeztetett idõpontban (tel.: 388-8101, Bittó Éva)
megtekinthetõ.

Pályázatokat a meghirdetett eszközökre, illetve áru-
készletre külön-külön és egyben is be lehet nyújtani.

A kellékszavatosságot a felszámoló kizárja.
A pályázatokat 1 példányban, magyar nyelven, zárt bo-

rítékban „Balatincz és tsa Bt. f. a. pályázat” megjelöléssel,
a pályázóra történõ utalás nélkül

2007. december 17-én 10 óráig

történõ beérkezési idõpontig a felszámoló, 1034 Budapest,
Seregély u. 13. szám alatti székhelyére postai úton, vagy
személyesen lehet benyújtani.

A személyesen benyújtott pályázat átvételérõl a felszá-
moló igazolást állít ki.

A pályázat bontására a benyújtásra megadott határidõtõl
számított 8 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó nevét, címét, adatait, gazdálkodó szervezet

esetében a cégkivonat és az aláírásra jogosult aláírási cím-
példányának másolatát,

– a megvásárolni kívánt eszköz, illetve készlet megne-
vezését,

– a megajánlott áfa nélküli vételárat,
– 30 napi ajánlati kötöttség vállalását,
– a fizetési feltételeket,
– a megvásárolni kívánt eszköz, illetve készlet meghir-

detett áfa nélküli irányára 10%-ának megfelelõ összegnek
bánatpénz címén a Balatincz és Társa Bt. „f. a,” Budapest
III., Seregély u. 13. szám alatt vezetett házi pénztárába,
vagy a Pátria Consult Zrt. felszámoló 10300002-
20351229-00003285 számú számlájára történt befizetésé-
nek igazolását. A bánatpénz átutalással történõ befizetése
esetén az átutalásra rá kell írni: „Balatincz és Társa Bt. f. a.
bánatpénz”.

A bánatpénz az eredményesen pályázó esetében a vétel-
árba beszámítást nyer.

A legmagasabb vételárat ajánló érvényesen pályázó és
azon érvényes pályázatot benyújtók között, akiknél az
ajánlati ár a legmagasabb ajánlati ár 90%-át eléri, a felszá-
moló 30 napon belül ártárgyalást tart.

A pályázat nyertese a pályázat eredményérõl történõ ér-
tesítés kézhezvételétõl számított 3 napon belül köteles a
vételárat egy összegben készpénzben megfizetni.

A vételár teljes kifizetéséig az eszközök, készletek nem
adhatók birtokba.

Amennyiben a pályázat nyertese a vételárat nem fizeti
ki, a felszámoló jogosult minden elõzetes értesítés nélkül a
második legjobb ajánlatot benyújtó pályázóval szerzõdést
kötni.

Eredménytelen pályázat esetén a felszámoló a bánat-
pénz visszafizetésérõl 15 napon belül intézkedik.

Követelés beszámítására lehetõség nincs.
A felszámolási eljárás lefolytatására a hatályos 1991.

évi XLIX. tv. rendelkezései az irányadóak.
A felszámoló felhívja az elõvásárlásra jogosultakat arra,

hogy elõvásárlási szándékukat a pályázat benyújtásának
határidejéig írásban jelentsék be az ezen jogukat igazoló
okiratok másolatával, és a véglegesen kialakult vételár is-
meretében elõvásárlási jogukat a hatályos Cstv.-ben fog-
laltak szerint gyakorolhatják.

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályá-
zatot – megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek
nyilvánítsa.

További felvilágosítást ad Bittó Éva felszámolóbiztos a
388-8101-es telefonszámon.

A MÁTRAHOLDING Gazdasági Tanácsadó ZRt. (Cg.:
[01 10 043926]; székhely: 1146 Budapest, Cházár A. u. 9.)
mint az ÉMV Kft. „f. a.” (Cg.: [05 09 005852]; 3792
Sajóbábony, 024/1. hrsz.) felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a társaság tulajdonában lévõ labormûszere-
ket, vasúti tartálykocsikat, beépítetlen földterületeket.

A meghirdetett vagyonelemek elõzetes egyeztetéssel
megtekinthetõk az ÉMV Kft. „f. a.” telephelyén, ahol az
értékesítendõ vagyonelemek jegyzéke is átvehetõ.

Információ Zakar Ferencnél a 06 (46) 549-615-ös tele-
fonszámon.

Az összes vagyonelem nettó irányára 48 000 000 Ft
(negyvennyolcmillió forint).

Az ár az áfát nem tartalmazza.
Ajánlatot a meghirdetett vagyontárgyakra külön-külön,

vagy egyben az egészre lehet tenni.
A pályázaton történõ részvétel feltételei:
– A pályázatot írásban, magyar nyelven, két példány-

ban, zárt borítékban az ÉMV Kft. f. a. címére (3792 Sajó-
bábony, Pf. 5) kell elküldeni, legkésõbb

2007. december 17-én 12 óráig.

Személyes benyújtás 2007. december 17-én 12 óráig az
ÉMV Kft. „f. a.” titkárságán.

– A vagyonelemek pályázati irányárának áfával növelt
(bruttó összeg) 10%-ának megfelelõ bánatpénz megfizetése
az ÉMV Kft. „f. a.” pénztárába, vagy a K & H Bank Zrt.
10402166-21602896-00000000 számú számlájára a pályá-
zat benyújtásának idõpontjáig.

2007/49. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 3587



A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó fõbb adatait,
az ajánlott vételárat tételesen.

– Fizetés legkésõbb a szerzõdés aláírásával egy idõben
készpénzben, vagy az ÉMV Kft. „f. a.” számlájára történõ
megérkezéssel.

– A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat az ÉMV Kft. f. a.
Egyéb vagyonára”.

A jogosultak a pályázati feltételeknek eleget téve élhet-
nek az elõvásárlási jogukkal a pályázatok benyújtásának
határidejéig.

A felszámoló a legmagasabb elfogadható ajánlatot tevõ-
vel köt szerzõdést.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy – megfelelõ
ajánlat hiányában – az értékesítést eredménytelennek nyil-
vánítsa.

A törvény a beszámítást kizárja.
Az ajánlatok közjegyzõ jelenlétében kerülnek felbon-

tásra.
A beérkezett ajánlatok elbírálására a beérkezést követõ

10 munkanapon belül kerül sor. Az esetleges nyertessel az
elbírálást követõ 20 munkanapon belül köti meg a szerzõ-
dést a felszámoló. Helyszíne az ÉMV Kft. „f. a.”, 3792 Sa-
jóbábony 024/1. hrsz. telephelyének titkársága.

A VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zártkörûen Mû-
ködõ Részvénytársaság (cégjegyzékszám: [01 10 044074];
székhely: 1051 Budapest, Mérleg u. 12. V. 7–8.; korábbi
székhely: 7621 Pécs, Mátyás király u. 21.; levelezési cím:
7601 Pécs, Pf. 378) a CARNEX Ügynöki és Kereske-
delmi Kft. „f. a.” (cégjegyzékszáma: [11 09 011714];
székhelye: 2500 Esztergom, Madách u. 3.; adószám:
[10477047-2-11]) Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1. Fpk. 11-06-070343/2. számú jogerõs végzésével kijelölt
felszámolója

nyilvános pályázati felhívás

útján egyben kívánja értékesíteni az adós gazdálkodó szer-
vezet tulajdonát képezõ

budapesti, 36478/0/A/6. hrsz. alatt felvett, 107 m2 alap-
területû, „lakás” megnevezésû társasházi ingatlant, a hoz-
zá tartozó osztatlan közös 86/1000 tulajdoni hányaddal,

budapesti, 36478/0/A/8. hrsz. alatt felvett, 93 m2 alapte-
rületû, „lakás” megnevezésû társasházi ingatlant, a hozzá
tartozó osztatlan közös 69/1000 tulajdoni hányaddal,

budapesti, 36478/0/A/9. hrsz. alatt felvett, 55 m2 alapte-
rületû, „lakás” megnevezésû társasházi ingatlant, a hozzá
tartozó osztatlan közös 40/1000 tulajdoni hányaddal,

budapesti, 36478/0/A/10. hrsz. alatt felvett, 98 m2 alap-
területû, „lakás” megnevezésû társasházi ingatlant, a hoz-
zá tartozó osztatlan közös 75/1000 tulajdoni hányaddal,

budapesti, 36478/0/A/14. hrsz. alatt felvett, 70 m2 alap-
területû, „lakás” megnevezésû társasházi ingatlant, a hoz-
zá tartozó osztatlan közös 48/1000 tulajdoni hányaddal,
amely ingatlanok természetben a Budapest VIII. kerület,
Kölcsey u. 4. szám alatt fekszenek.

Az ingatlanok együttes irányára: 84 000 000 Ft (nyolc-
vannégymillió forint).

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos aján-
latokat kér benyújtani, melyeket a VECTIGALIS ZRt.,
8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 13. szám alatti fióktele-
pére, illetve 8901 Zalaegerszeg, Pf. 235 címekre kér
„CARNEX Kft. f. a. VÉTELI AJÁNLAT” megjelöléssel,
zárt borítékban személyesen, vagy postai úton eljuttatni.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvé-
telérõl elismervényt állít ki.

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: magánszemély
ajánlattevõ esetében a pályázó nevét, személyi adatait, cí-
mét, az azonosítására alkalmas további adatokat, az aján-
lott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatko-
zatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, valamint a
vételár fedezetének igazolását; vállalkozás, illetve társa-
ság ajánlattevõ esetében a pályázó nevét, székhelyét, az
azonosítására alkalmas további adatokat, hatályos cégki-
vonatát, a cégjegyzésre jogosult vezetõ tisztségviselõ(k)
aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, a vállalt
fizetési feltételeket, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötött-
ség vállalásáról, valamint a vételár fedezetének igazolását.

Az ajánlatok beérkezésének idõpontja: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2007. no-
vember 29.) számított 15. nap 12 óra.

Az értékesítéssel kapcsolatos további információ a fel-
számoló szervezet munkatársától, Péter Márta igazgatótól
a 06 (30) 946-5537-es telefonszámon kérhetõ.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A benyúj-
tási határidõt követõ 8 napon belül a felszámoló az ajánla-
tokat értékeli.

Az értékelés eredményérõl jegyzõkönyv készül, melyet
adós bármely hitelezõje megtekinthet.

Az ajánlatok elbírálásának eredményérõl a felszámoló
az érdekelteket írásban értesíti.

A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlatok hiányá-
ban eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot ír-
hat ki.

Megfelelõ pályázatok esetén az ajánlattevõk között
nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor, melynek fel-
tételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a résztve-
võkkel a felszámoló ismerteti.

A felszámoló felhívja az érdekelteket az elõvásárlási
jog gyakorlására.
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A CASH & LIMES Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt.
(Cg.: [01 10 043611]; 1146 Budapest, Cházár A. u. 9.), a
GENTEAM Vállalkozási és Befektetési Kft. „f. a.”
(Cg.: [19 09 501145]; 8200 Veszprém, Gerenda u. 4.) adós
Veszprém Megyei Bíróság 4. Fpk. 19-05-000397/4. számú
végzésével kijelölt felszámolója, a többször módosított
1991. évi IL. törvény (csõdtörvény) hatályos rendelkezé-
sei alapján

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodó szervezet tu-
lajdonában lévõ alábbi eszközöket:

Veszprém 1945/36. hrsz.-ú ingatlan 42 000 000 Ft.
Veszprém 1945/37. hrsz.ú ingatlan 28 000 000 Ft.
Építõipari felvonó 500 000 Ft.
Az irányárak az áfa összegét nem tartalmazzák.
Érdeklõdni a következõ elérhetõségeken lehet: 8200

Veszprém, Rákóczi u. 5., Szalóki Péter felszámoló, tele-
fon: 06 (88) 404-266.

Az ingatlanra pályázónak az ajánlott vételár 10%-ának
megfelelõ bánatpénzt kell befizetni a GENTEAM Vállal-
kozási és Befektetési Kft. „f. a.” 10404041-00004848-
00000008 számú számlájára.

A pályázati ajánlatokat kettõs, zárt borítékban,
„GENTEAM Kft. f. a. pályázat” megjelöléssel kell szemé-
lyesen benyújtani, vagy tértivevénnyel feladni, a CASH &
LIMES Zrt. veszprémi iroda 8200 Veszprém, Rákóczi
u. 5. sz. alatti címre.

Az ajánlatok benyújtásának határideje: jelen hirdet-
mény Cégközlönyben való közzétételétõl (2007. novem-
ber 29.) számított 15. nap 12 óra.

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
– az ajánlattevõ nevét (cégnevét, lakcímét), székhe-

lyét, adószámát, bankszámlaszámát, a képviseletre jo-
gosult személy(ek) adatait, a cég ajánlattevõ esetén mel-
lékelve 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot és
aláírási címpéldányt,

– a megvásárolni kívánt vagyontárgyat az ajánlott áfa
nélküli vételár pontos megjelölésével,

– a megajánlott vételár fizetési feltételeit, határidejét,
– a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy aján-

latát a benyújtásra nyitva álló határidõ lejártától számított
40 napig fenntartja,

– a bánatpénz befizetését igazoló bizonylat másolatát,
– cégszerû aláírást és dátumot.
A fenti tartalmi vagy formai követelményeknek meg

nem felelõ ajánlat érvénytelen.
A felszámoló felhívja az elõvásárlási jogosultakat, hogy

elõvételi szándékukat – elõvételi jogosultságuk igazolása
mellett – a pályázat beadási határidejéig írásban nyújt-
sák be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
5 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor, melyrõl
jegyzõkönyv készül. A benyújtási határidõt követõ 15 na-
pon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés

eredményérõl a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.
Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén, az ajánlatte-
võk között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor,
melynek feltételeit – az ártárgyalás idõpontját megelõzõen
– a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti.

Ha egy tételre több, azonos értékû ajánlat érkezik, akkor
elõnyt élvez az a pályázó, aki több tétel együttes megvá-
sárlására ad ajánlatot.

A felszámoló a jelen pályázati fordulót – megfelelõ
ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilváníthatja, és új
pályázatot írhat ki.

A CASH & LIMES Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt.
(Cg.: [01 10 043611]; 1146 Budapest, Cházár A. u. 9.) az
INDES Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.:
[19 09 502777]; 8600 Pápa, Tizenegyedik u. 3.) adós
Veszprém Megyei Bíróság 4. Fpk. 19-04-072104. számú
végzésével kijelölt felszámolója a többször módosított
1991. évi IL. törvény (csõdtörvény) hatályos rendelkezé-
sei alapján

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodó szervezet tu-
lajdonában lévõ alábbi vagyontárgyakat:

Pápa belterület, 6596/24. hrsz. épület, udvar
20 000 000 Ft.

Pápa belterület, 6596/70. hrsz. épület, udvar
19 000 000 Ft.

Bútor, alapanyag, félkészáruk 300 000 Ft.
Az irányárak az áfa összegét nem tartalmazzák.
A vagyontárgyak a társaság volt telephelyén elõzetes

egyeztetés után megtekinthetõk. Idõpont-egyeztetés céljá-
ból Szalóki Pétert, vagy Balatoni Tibornét kell keresni a
06 (30) 956-9225 vagy a 06 (89) 324-111-es telefon-
számon.

Az ingatlanra pályázónak az ajánlott vételár 10%-ának
megfelelõ bánatpénzt kell befizetnie a felszámolóbiztos
10404247-91327430-01420000 számú számlájára.

A pályázati ajánlatokat kettõs, zárt borítékban, „INDES
Kft. f. a. pályázat” megjelöléssel kell személyesen benyúj-
tani, vagy tértivevénnyel feladni, a CASH & LIMES Zrt.
veszprémi iroda 8200 Veszprém, Rákóczi u. 5. sz. alatti
címre.

Az ajánlatok benyújtásának határideje: jelen hirdet-
mény Cégközlönyben való közzétételétõl (2007. novem-
ber 29.) számított 15. nap 12 óra.

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
– az ajánlattevõ nevét (cégnevét, lakcímét), székhe-

lyét, adószámát, bankszámlaszámát, a képviseletre jo-
gosult személy(ek) adatait, a cég ajánlattevõ esetén mel-
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lékelve 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot és
aláírási címpéldányt,

– a megvásárolni kívánt vagyontárgyat az ajánlott áfa
nélküli vételár pontos megjelölésével,

– a megajánlott vételár fizetési feltételeit, határidejét,
– a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy aján-

latát a benyújtásra nyitva álló határidõ lejártától számított
40 napig fenntartja,

– a bánatpénz befizetését igazoló bizonylat másolatát,
– cégszerû aláírást és dátumot.
A fenti tartalmi vagy formai követelményeknek meg

nem felelõ ajánlat érvénytelen.
A felszámoló felhívja az elõvásárlási jogosultakat, hogy

elõvételi szándékukat – elõvételi jogosultságuk igazolása
mellett – a pályázat beadási határidejéig írásban nyújt-
sák be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
5 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor, melyrõl
jegyzõkönyv készül. A benyújtási határidõt követõ 15 na-
pon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés
eredményérõl a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.
Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén, az ajánlatte-
võk között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor,
melynek feltételeit – az ártárgyalás idõpontját megelõ-
zõen – a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti.

Ha egy tételre több, azonos értékû ajánlat érkezik, akkor
elõnyt élvez az a pályázó, aki több tétel együttes megvá-
sárlására ad ajánlatot.

A felszámoló a jelen pályázati fordulót – megfelelõ
ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilváníthatja, és új
pályázatot írhat ki.

A felszámolóbiztos elérhetõsége: Szalóki Péter felszá-
moló, tel.: 06 (88) 404-266, 06 (30) 316-8121.

A TÍZEK Felszámoló, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
(cégjegyzékszám: [01 09 729062]; 1211 Budapest, Gyep-
sor u. 1.) mint a GYÕRY-HÚS Kereskedelmi és Szolgál-
tató Kft. „f. a.” (cégjegyzékszám: [15 09 070896]; 4461
Nyírtelek, Petõfi u. 51.; levelezési cím: 3963 Karcsa, Tán-
csics M. út 1.) felszámolója, dr. Megay Oktáv felszámoló-
biztos

nyilvános pályázat

útján értékesítésre meghirdeti az alábbi vagyonelemeket:
Húsipari gépek, berendezések, eszközök 6 tételszámon

700 000 Ft + áfa értékben, egyben történõ értékesítésre.
Az ajánlati feltételeket tartalmazó tájékoztató anyag és

a jelentkezési lap 20 000 Ft + áfa/csomag áron megvásá-
rolható a felszámolónál.

A pályázaton való részvétel feltételei:
– az írásban benyújtott ajánlat, melynek tartalmaznia

kell a megvásárolni szándékozott tétel(ek) ajánlott vétel-

árát, a fizetés módját, a fizetési feltételekre vonatkozó nyi-
latkozatokat, fedezetigazolást;

– a pályázó fõbb adatait (személyi igazolvány vagy
30 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány);

– a megvásárolni kívánt tétel(ek) irányára 10%-ának
megfelelõ ajánlati biztosíték befizetése a GYÕRY-HÚS
Kft. „f. a.” nevére a felszámolónál pénztári befizetéssel
történhet, legkésõbb az ajánlatok benyújtása idõpontjáig;

– a pályázónak nyilatkoznia kell, hogy ajánlatát a le-
adási határidõtõl számított 20 napig fenntartja.

A vételi ajánlatot zárt borítékban, „PÁLYÁZAT” meg-
jelöléssel, írásban, legkésõbb a Cégközlönyben való meg-
jelenéstõl (2007. november 29.) számított 15. nap 10 óráig
kell benyújtani a kijelölt felszámoló székhelyén, átvételi
elismervény ellenében, vagy bizonyított postai feladással.

Az ajánlatok bontása és értékelése a megjelenéstõl szá-
mított 20 napon belül, közjegyzõ elõtt történik. Az értéke-
sítésre meghirdetett vagyon bemutatását elõzetes értesítés
esetén biztosítjuk, arról készült tájékoztató anyag a felszá-
molónál megtekinthetõ. További információt a felszá-
molóbiztostól, dr. Megay Oktávtól lehet kérni a 06 (30)
943-4216-os telefonszámon.

Az ajánlati biztosítékot (bánatpénzt, nem kamatozik)
eredményes pályázat esetén a vételárba beszámítjuk, si-
kertelen pályázók részére a befizetett összeget visszautal-
juk. Az eredményes, de szerzõdést nem kötõ pályázó a bá-
natpénzt elveszti.

A felszámoló felhívja a törvényen és szerzõdésen alapu-
ló elõvásárlásra jogosultakat, hogy ezen jogukat a pályáza-
ti feltételekben meghatározott idõpontig jelentsék be,
megjelölve a pontos igényüket. Érvényes pályázat esetén a
szerzõdési feltételek elfogadásával, a bánatpénz megfize-
tésével a nyertes pályázó helyébe lép.

Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló fenntartja
magának a jogot, hogy a postai úton sérülten érkezett borí-
ték esetén, valamint megfelelõ ajánlat hiányában az érté-
kesítést részben vagy egészben eredménytelennek nyilvá-
nítsa.

A TÍZEK Felszámoló, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
(cégjegyzékszám: [01 09 729062]; 1211 Budapest, Gyep-
sor u. 1.) mint a Hanti Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
„f. a.” (cégjegyzékszám: [05 09 007713]; 3433 Nyéklád-
háza, Viola út 35.; levelezési cím: 3963 Karcsa, Táncsics
M. út 1.) felszámolója, dr. Sükösd Annamária felszámoló-
biztos

nyilvános pályázat

útján értékesítésre meghirdeti az alábbi vagyonelemeket:
Vegyes kínai áruk 1543 tételben, egyben történõ értéke-

sítésre, 750 000 Ft + áfa értékben.
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A pályázaton való részvétel feltételei:
– az írásban benyújtott ajánlat, melynek tartalmaznia

kell a megvásárolni szándékozott tétel ajánlott vételárát, a
fizetés módját, a fizetési feltételekre vonatkozó nyilatko-
zatokat, fedezetigazolást;

– a pályázó fõbb adatait (személyi igazolvány vagy
30 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány);

– a megvásárolni kívánt tétel irányára 10%-ának meg-
felelõ ajánlati biztosíték befizetése a Hanti Kft. „f. a.” ne-
vére a TÍZEK Kft. székhelyén, vagy miskolci irodájában
történõ pénztári befizetéssel történhet, legkésõbb az aján-
latok benyújtása idõpontjáig;

– a pályázónak nyilatkoznia kell, hogy ajánlatát a le-
adási határidõtõl számított 20 napig fenntartja.

A vételi ajánlatot zárt borítékban, „PÁLYÁZAT” meg-
jelöléssel, írásban, legkésõbb a Cégközlönyben való meg-
jelenéstõl (2007. november 29.) számított 15. nap 10 óráig
kell benyújtani a kijelölt felszámoló székhelyén, átvételi
elismervény ellenében, vagy bizonyított postai feladással.

Az ajánlatok bontása és értékelése a megjelenéstõl
számított 20 napon belül, közjegyzõ elõtt történik. Az
értékesítésre meghirdetett vagyon bemutatását elõzetes
értesítés esetén biztosítjuk, arról készült tájékoztató
anyag a felszámolónál megtekinthetõ. További informá-
ciót a kijelölt felszámolóbiztostól, dr. Sükösd Anna-
mária felszámolóbiztostól lehet kérni a 06 (70)
776-6239-es telefonszámon.

A felszámoló felhívja a törvényen és szerzõdésen ala-
puló elõvásárlásra jogosultakat, hogy ezen jogukat a pá-
lyázati feltételekben meghatározott idõpontig jelentsék be,
megjelölve a pontos igényüket. Érvényes pályázat esetén a
szerzõdési feltételek elfogadásával, a bánatpénz megfize-
tésével a nyertes pályázó helyébe lép.

Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló fenntartja
magának a jogot, hogy a postai úton sérülten érkezett borí-
ték esetén, valamint megfelelõ ajánlat hiányában az érté-
kesítést részben vagy egészben eredménytelennek nyilvá-
nítsa.

Az ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelõ Zrt. (Cg.:
[01 10 044789]; 1055 Budapest, Szent István krt. 1.) mint a
BURESCH Kereskedelmi és Termelõ Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság „f. a.” (Cg.: [08 09 005298]; 9300 Ka-
puvár, Zöldfasor u. 3.) Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíró-
ság által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a felszámolás alatt álló társaság tulajdonát
képezõ dísznövényekbõl (zöldjuhar, tatárjuhar, nyír, szi-
varfa, fehér kõris, magas kõris, kocsányos tölgy) álló kész-
letét.

A dísznövények együttes becsült értéke: 10 000 000 Ft
+ áfa.

Bánatpénz: 1 000 000 Ft.
A készlet értékbecslése elõzetes idõpont-egyeztetés

után, a felszámoló irodájában megtekinthetõ.
A pályázaton való részvétel feltétele:
– A megjelölt összegû bánatpénz befizetése az ÁFI Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Zrt. UniCredit Bank Hungary
Zrt.-nél vezetett 10900035-00000002-96040018 számú
bankszámlájára történhet, legkésõbb a pályázat benyújtá-
sának határidejéig.

– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 40 napig fenntartja.

– A pályázatoknak tartalmazniuk kell többek között a
pályázó fõbb adatait, az ajánlott vételárat, a bánatpénz be-
fizetésének igazolását, s a fizetési feltételekre vonatkozó
nyilatkozatot.

– Az írásos pályázati ajánlatokat zárt borítékban,
2 példányban „BURESCH PÁLYÁZAT” jeligével a fel-
számolóbiztos 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. emeleti titkárságán kell benyújtani jelen közlemény
Cégközlönyben való megjelenését (2007. november 29.)
követõ 15. nap legkésõbb 12 óráig, vagy postai úton el-
juttatni az 1399 Budapest, Pf. 701/313 címre úgy, hogy
a küldemény a megjelölt határidõig a felszámoló irodá-
jába, a bánatpénz a bankszámlára beérkezzen.

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy:
– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot, külön in-

doklás nélkül, eredménytelennek nyilvánítsa, s új pályázat
kiírásáról döntsön,

– a legkedvezõbb ajánlatot tevõ pályázók között ártár-
gyalás keretében döntsön az eljárásra vonatkozó csõdtör-
vény 49/A. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevéte-
lével,

– a teljes vételár kiegyenlítése az adásvételi szerzõdés
létrejöttének, és a birtokbaadásnak is elõfeltétele,

– a jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem
jelent értékesítési kötelezettséget.

A pályázatok bontására közjegyzõ jelenlétében kerül
sor, melyrõl jegyzõkönyv készül.

A vagyontárgyakért kellékszavatosságot nem válla-
lunk, beszámítást nem fogadunk el.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ munkanapokon 9–12 óra között a következõ elér-
hetõségen: 1055 Budapest, Szent István körút 1. I. em.,
dr. Dienes Tamás, tel.: 06 (1) 302-3420.

A „RATIS” Pénzügyi, Gazdasági és Szolgáltató Kft.
(Cg.: [01 09 668454]; 1054 Budapest, Aulich u. 7.; a to-
vábbiakban: kiíró) mint a RIBBOTT INDUSTRIE DU
BOIS Bútoripari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
„f. a.” (Cg.: [11 09 006462]; székhelye: 2890 Tata, Kocsi
u. 8.; felszámolóbiztos: Laczy Eszter) a Komárom-Eszter-
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gom Megyei Bíróság 3. Fpk. 11-06-070366/12. számú, a
Cégközlönyben 2006. december 28-án (Cégközlöny
2006. évi 52. szám) közzétett végzése alapján kijelölt fel-
számolója, az 1997. évi XXVII. törvénnyel módosított, a
Csõdeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámo-
lásról szóló 1991. évi IL. tv. (a továbbiakban: Cstv.) 49. §
(1) bekezdése, valamint 49/A. §-a alapján 1/2007. számú

nyilvános pályázati felhívást

tesz közzé a RIBBOTT Kft. „f. a.” (a továbbiakban: eladó)
kizárólagos tulajdonát képezõ ingóságok értékesítése ér-
dekében:

Az ingóságok együttes irányára 694 241 Ft + 138 848 Ft
áfa, mindösszesen bruttó 833 089 Ft (nyolcszázharminc-
háromezer-nyolcvankilenc forint).

A jelen ajánlattételi felhívás terjedelmi korlátaira tekin-
tettel a kiíró a meghirdetett ingóságok leírását és jogi hely-
zetét, valamint az ajánlattétel és értékelés feltételeit a tájé-
koztatóban közli, amely a RATIS Kft. székhelyén (1054
Budapest, Aulich u. 7. I. 3.; Laczy Eszter felszámolóbiz-
tos) hétfõtõl csütörtökig 9–14 óra között díjtalanul megte-
kinthetõ, továbbá megvásárolható. A tájékoztató vételára
10 000 Ft + áfa.

Az ingóságok elõre egyeztetett idõpontban, az ingósá-
gokra vonatkozó, a tájékoztató mellékletét nem képezõ
dokumentumok elõre egyeztetett helyszínen és idõpont-
ban megtekinthetõk. Az idõpontot elõre egyeztetni kell a
RATIS Kft. székhelyén [tel.: 06 (1) 269-3613; Laczy Esz-
ter felszámolóbiztos]. A megtekintésre, illetõleg a pályá-
zattal kapcsolatos egyéb információ szolgáltatására a kiíró
hétfõtõl csütörtökig 9 órától 14 óráig áll rendelkezésre.

Az ingóságokra vonatkozó ajánlatot tulajdonszerzési
képsességgel rendelkezõ természetes személyek, illetve
jogképességgel rendelkezõ gazdasági társaságok és egyéb
szervezetek tehetnek (a továbbiakban: ajánlattevõk).
Ajánlatot tenni kizárólag valamennyi ingóságra együtte-
sen lehet. A kiíró értékesítési szándéka az ingóságok tekin-
tetében egységes és oszthatatlan.

Az ajánlatokat

2007. december 18-án 9 és 10 óra

között lehet személyesen benyújtani a RATIS Kft. székhe-
lyén (1054 Budapest, Aulich u 7. I. 3.). A fenti határidõt
követõen érkezett ajánlatok pályázati elbírálására nem ke-
rül sor. Az ajánlatokat zárt, (cég)jelzés nélküli borítékban,
az ingóságokra vonatkozó „RIBBOTT Kft. f. a. 1/2007.
ajánlat” megjelöléssel kérjük eljuttatni.

Az ajánlattevõnek 84 000 Ft ajánlati biztosítékot (fo-
rintban) átutalással, „RIBBOTT Kft. f. a. – 1/2007. pályá-
zat – ajánlati biztosíték” közleménnyel a RATIS Kft. Citi-
Bank Zrt.-nél vezetett 10800014-00000006-10628508
számú számláján letétbe kell helyeznie.

Az ajánlatokat a kiíró bizalmasan kezeli, azok bontása
2007. december 18-án 10 órakor, közjegyzõ jelenlétében
történik, továbbá azokat a kiíró csak az ajánlattevõ hozzá-
járulása esetén hozza nyilvánosságra.

A beérkezett ajánlatokat a kiíró értékeli és vevõkijelölés
útján dönt az ajánlatok elfogadásáról. A kiíró azt az ajánla-
tot minõsíti elõnyösebbnek, amelyben magasabb vételár
szerepel. A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése értelmében több
megfelelõ, azonos értékû (a vételár vonatkozásában legfel-
jebb 10%-kal eltérõ) ajánlat esetén 2007. december 18-án
10 óra 30 perckor a kiíró székhelyén (1054 Budapest,
Aulich u. 7.) ártárgyalásra kerül sor. Az elõvásárlási joggal
rendelkezõk az 1997. évi XXVII. törvénnyel módosított
1991. évi IL. törvény 49/C. §-ának (2) bekezdése alapján
elõvásárlási jogukat a pályázatbontást követõen (az ártár-
gyaláson, illetõleg annak idõpontjában), a helyszínen tör-
ténõ személyes, vagy közokiratba, illetõleg teljes bizonyí-
tó erejû magánokiratba foglalt meghatalmazással eljáró
meghatalmazott útján történõ megjelenés alkalmával tett
nyilatkozattal gyakorolhatják.

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy az ártárgyalást,
pályázatot annak sikertelensége esetén bármelyik szaka-
szában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Ezen jog-
címen sem a kiíróval, sem annak felszámolójával szemben
semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthetõ.

Az LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértõ Kft. (Cg.:
[01 09 566001]; 1032 Budapest, Vályog u. 2.) mint a Ma-
gyar Irattár Rt. „f. a.” (Cg.: [01 10 044121]; 1171 Buda-
pest, Martin u. 21.) bíróság által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló gazdál-
kodó szervezetnek a General Document Line Iratkezelõ és
Ügyvitelfejlesztõ Zrt. (1034 Budapest, Seregély u. 13.)
szemben számlatartozás címén fennálló 14 108 000 Ft
összegû követelését.

Vételár: 14 108 000 Ft.
(Jelige: Magyar Irattár Rt. „f. a.”)
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 pályázaton való részvétel feltétele 10% bánatpénz be-
fizetése és annak igazolása. A bánatpénz összege a vételár
10%-a.

A postán küldött pályázatokat dupla borítékban kérjük
elhelyezni, a belsõre legyen ráírva a jelige, illetve pályá-
zat, nem nyitható fel. A bánatpénzt ez esetben is a fenti
módon kell befizetni.
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A személyesen benyújtott pályázatokról a felszámoló-
biztos elismervényt állít ki, a postai úton érkezetteket ik-
tatja.

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 29.) számított
15. nap déli 12 óra.

A pályázatok elbírálása közjegyzõ jelenlétében történik
a fenti benyújtási határidõt követõ 7 napon belül, mely-
nek eredményérõl az érdekeltek 8 napon belül értesítést
kapnak.

A felszámoló felhívja a jogszabályon alapuló elõvásár-
lási joggal rendelkezõk figyelmét, hogy elõvásárlási jogu-
kat az ajánlati feltételek teljesítésével az eredményhirdetés
helyszínén és idõpontjában gyakorolhatják.

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy megfele-
lõ ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyil-
vánítsa, továbbá a közel azonos (max. 10%-kal eltérõ)
ajánlatot tevõ pályázók között ártárgyalást tartson és zárt-
körû licitálás alapján döntsön.

A teljes vételár megfizetése a tulajdonba és birtokba
adás feltétele.

A nem nyertes pályázónak a felszámoló a bánatpénzt az
eredményhirdetést követõen visszafizeti. A vételárba hite-
lezõi követelés beszámítására nincs lehetõség.

A pályázattal kapcsolatosan bõvebb felvilágosítást
Varga Piroska felszámolóbiztos ad a 250-7812-es telefon-
számon.

Az ÁFI Zrt. (Cg.: [01 10 041854]; 1055 Budapest, Szent
István krt. 1. I. em.) mint a HONOR Kft. „f. a.” (Cg.:
[01 09 872417]; 1037 Budapest, Szépvölgyi út 4.) bíróság
által kijelölt felszámolója útján

nyilvános pályázat

keretében értékesítésre kerül az adós cég vagyonának ré-
szét képezõ ingatlan, és a vagyoni értékû jogok az alábbiak
szerint:

1. Buzsák IIII. (Magyar dûlõi homokbánya) – homok
védnevû bányatelek bányászati joga a 0242/7. hrsz.-ú, a
0242/8. hrsz.-ú, illetve a 0242/9. hrsz.-ú ingatlanokon.

2. Kerkabarabás külterület, 33 256 m2 alapterületû
050/4. hrsz.-ú ingatlan.

3. Kerkabarabás I. (Temetõi dûlõ) – kavics védnevû bá-
nyatelek bányászati joga a kerkabarabási 050/4. hrsz.-ú in-
gatlanon.

Az ingatlan, illetve a bányászati jogok becsült értéke:
1. 11 300 000 Ft + áfa.
2. és 3. 21 900 000 Ft + áfa.
Bánatpénz: 398 400 Ft.
A felszámoló a vagyoni elemeket elsõsorban együtte-

sen, egy egységként kívánja értékesíteni.
A vevõnek vállalnia kell az esetlegesen felmerülõ kör-

nyezeti károk elhárítását.
Az értékbecslések a felszámoló irodájában elõzetes idõ-

pont-egyeztetést követõen megtekinthetõek.
A pályázaton való részvétel feltétele:
A pályázati ajánlatot magyar nyelven kettõs, zárt borí-

tékban, „HONOR–PÁLYÁZAT” megjelöléssel a felszá-
moló irodájában kell átadni (1055 Budapest, Szent István
krt. 1.), jelen közlemény Cégközlönyben való megjelenését
(2007. november 29:) 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 fel-
számoló irodájába beérkezzen.

A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a benyújtás
idõpontjáig a pályázatban megjelölt bánatpénz átutalásra
kerüljön az ÁFI Zrt. UniCredit Bank Hungary Rt.-nél ve-
zetett 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 nyertes pályázónak a vételárat 8 napon belül kell
megfizetnie. Az ajánlatok 5 munkanapon belül elbírálásra
kerülnek. Ha több megfelelõ, azonos értékû pályázat érke-
zik, a felszámoló ártárgyalást tart, amelynek feltételeit
írásban közli a pályázókkal. A bánatpénz a vételárba be-
számít, eredménytelen pályázat 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 a
302-3422-es telefonszámon, felszámolóbiztos: dr. Lásztity
Alexandra.
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A Delta Nova Kft. (Cg.: [11 09 002635]; 2890 Tata,
Ady E. u. 67.) mint a Buster Sport Általános Kereske-
delmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (cégjegyzékszáma:
[08 09 008422]; 9400 Sopron, Lackner K. u. 33. A ép.) fel-
számolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós tulajdonát képezõ alábbi készle-
teket:

– Férfi és nõi felsõruházat, cipõk, sálak, ingek, kesz-
tyûk, papucsok, pólók, trikók, sapkák, kalapok, szandálok,
hátizsák, válltáskák, bikinik, úszósapkák, zoknik és szok-
nyák egy ruhakereskedelemmel foglalkozó kereskedelmi
társaság teljes megmaradt árukészlete ∼ 47 000 db.

Származási hely: Kína.
Irányár áfával együtt: 5 394 000 Ft.
A pályázatokat tértivevényes levélben a felszámoló

székhelyére – Delta Nova Kft., 2891 Tata, Pf. 74 – kérjük
beküldeni.

A borítékra kérjük ráírni: „Buster Sport Kft. f. a. pá-
lyázat”.

A pályázatok beérkezésének határideje:

2007. december 14.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 napon belül közjegyzõ jelenlétében kerül sor.

Az elbírálás során elõnyben részesül az a pályázó, aki a
teljes készletre tesz ajánlatot.

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 Del-
ta Nova Kft. 10300002-46529499-00003285 számú
számlájára átutalni, illetve készpénzben bánatpénzként
befizetni és a befizetés igazolását a pályázathoz mellé-
kelni. Az eredménytelenül pályázó részére, illetve ér-
vénytelen pályázat esetén a felszámoló a bánatpénzt a
pályázatok értékelését követõen 8 napon belül vissza-
utalja.

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 bejelenteni szívesked-
jenek.

A felszámoló fenntartja a jogot, hogy a pályázatot meg-
felelõ ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa, il-
letve a pályázati kiírást indoklás nélkül visszavonja.

A pályázatról további felvilágosítás Lusztig Pétertõl, a
felszámoló megbízottjától kérhetõ a 06 (20) 468-6294-es
telefonszámon.

A Dr. Hetényi Géza és Tsa. Felszámoló Kft. (Cg.:
[01 09 568162]; 1137 Budapest, Szent István krt. 4.) mint
az IPPON TEXTIL Korlátolt Felelõsségû Társaság
„f. a.” (Cg.: [01 09 560819]; 1165 Budapest, Farkashalom
u. 36.) Fõvárosi Bíróság által kijelölt felszámolója

pályázat

útján nyilvános értékesítésre hirdeti meg az adós gazda-
sági társaság tulajdonában álló alábbi vagyoni elemet:

Cca. 16 000 kg (döntõen kikészített) kötött kelme.
A vagyontárgy irányára: 6 120 300 Ft + áfa.
A pályázaton való részévétel feltételei:
A meghirdetett vagyontárgy megvásárlására vonatkozó

pályázati ajánlatokat írásban, zárt borítékban, a jelen hir-
detménynek a Cégközlönyben történõ megjelenését (2007.
november 29.) követõ 15. napig postára adandó tértivevé-
nyes levélben kell a felszámoló, Dr. Hetényi Géza és Tsa.
Felszámoló Kft. 1387 Budapest, Pf. 46 levélcímére meg-
küldeni. A küldeményen fel kell tüntetni az „IPPON
TEXTIL” vezérszót.

A pályázati ajánlatnak mindenképpen tartalmaznia kell
a pályázó adatait (név vagy cégnév, cím vagy székhely,
képviselõ neve, adószám, cégjegyzékszám), nem termé-
szetes személy esetében 30 napnál nem régebbi cégkivo-
natot és aláírási címpéldányt, az egyértelmûen meghatáro-
zott ajánlati árat, valamint a bánatpénz letételérõl szóló
banki teljesítési igazolást a felszámoló 10700024-
26647603-51100005 sz. számlájára. A bánatpénz összege
az irányár 10%-a.

A felszámoló felhívja az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy ezen jogukat a pályázat keretében gyakorolhatják.

A felszámoló, illetve a felszámolás alatt álló cég a pá-
lyázat tárgyára kellékszavatosságot nem vállal, és ilyen
igények kizárására irányuló nyilatkozatot a pályázat részé-
nek tekinti.

A pályázatok bontására közjegyzõ jelenlétében kerül
sor, melyrõl a pályázókat írásban értesítjük.

A felszámoló a pályázati ajánlatokat a pályázatok bon-
tását követõ 15 napon belül értékeli és annak eredményé-
rõl a pályázókat értesíti.

A jelen páláyzati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget, megfelelõ ajánlat hiányá-
ban a pályázat eredménytelenné nyilvánítható.
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A felszámoló a befolyt, azonban felhasználásra nem ke-
rült bánatpénzt az eredményhirdetést követõ 8 napon belül
kamat- és költségmentesen visszautalja a pályázónak.

További felvilágosítással dr. Csaba Árpád felszámoló-
biztos áll rendelkezésre a 239-0726-os telefonszámon.

A CSABAHOLDING Kft. (cégjegyzékszáma:
[01 09 683720]; 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I. 4.) mint
a DINER MÖBEL Kereskedelmi Kft. „f. a.” (cégjegy-
zékszáma: [01 09 861495]; 1032 Budapest, Gyenes u. 7.
VIII. 4.) adós kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a nevezett felszámolás alatt álló szervezet
alábbi vagyontárgyait:

Lapraszerelt és összeszerelt konyhabútorok, ajtófron-
tok, szekrénytestek, egyéb konyhai kiegészítõk.

Az eszközök értéke összesen 4 000 000 Ft + 800 000 Ft
áfa, összesen 4 800 000 Ft. A bánatpénz: 500 000 Ft.

Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyakról információt
és tájékoztatást ad: Dallos Endre felszámolóbiztos, tel.:
359-0242.

A pályázaton történõ részvétel feltétele a megjelölt bá-
natpénz befizetése a felszámoló CSABAHOLDING Kft.
10700165-04411402-51100005 sz. számlájára, illetve az
errõl szóló igazolásnak a pályázathoz történõ csatolása.

A bánatpénz befizetése 2007. december 17-ig történhet.
A bánatpénz a vételárba beszámít, sikertelen pályázat ese-
tén 8 banki napon belül kamatmentesen visszafizetésre
kerül.

A pályázatokat a felszámoló budapesti székhelyén
– CSABAHOLDING Kft., 1132 Budapest, Visegrádi
u. 60. I. 4. – kérjük személyesen beadni munkanapokon
10 órától 13 óráig. A borítékra írják rá: „DINER MÖBEL
Kft. f. a. Pályázat”.

A pályázatok beérkezésének határideje:

2007. december 18.

A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ nevét, cí-
mét, gazdálkodó szervezet esetén 30 napnál nem régebbi
cégkivonatot, a cégjegyzésre jogosult személy aláírási
címpéldányát másolatban, a bruttó ajánlati ár egyértelmû
meghatározását, a fizetés módját, az ajánlat érvényességi
idejét, amely nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határ-
idõt követõ 30 nap.

A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében törté-
nik, a pályázók a nyilvános pályázat eredményérõl értesí-
tést kapnak.

A pályázatnál elõnyt élveznek azok, akik a pályázatot a
felsorolt vagyontárgyak egészére nyújtják be.

Azonos, vagy a legjobb ajánlati ártól 10 százalékon be-
lüli árat ajánlók között a felszámoló ártárgyalást tart.

A felszámoló fenntartja magának a jogát, hogy a pályá-
zatot – megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek
nyilvánítsa.

Az adásvételi szerzõdésnek a pályázat nyertesével törté-
nõ megkötésének végsõ határideje: 2007. december 31.

Az ADVOCO Vagyonkezelõ és Tanácsadó Kft. (Cg.:
[08 09 003091]; 9022 Gyõr, Liszt Ferenc u. 37.; 9001 Gyõr
Pf. 649) mint az M & R Family Kereskedelmi és Szolgál-
tató Kft. „f. a.” (cégjegyzékszáma: [18 09 105881]; 9600
Sárvár, Hunyadi u. 9.; adószáma: [13248675-2-18]) kijelölt
felszámolója

nyilvános pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja az „f. a.” adós gazdálkodó szer-
vezet tulajdonát képezõ alábbi vagyontárgyait.

Autó Hifi profilú üzlet árukészlete nettó 800 000 Ft be-
szerzési értékben.

Irányár: 500 000 Ft + áfa.
Tételes lista a felszámolónál megtekinthetõ, illetve

konkrét igényre faxon megküldjük.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos véte-

li ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az ADVOCO Kft.,
9022 Gyõr, Liszt Ferenc u. 37., illetve 9001 Gyõr, Pf. 649
címekre vár „M & R Family Kft. f. a. vételi ajánlat” megje-
löléssel.

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: a megajánlott brut-
tó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot
arról, hogy az ajánlattevõ 30 napos ajánlati kötöttséget
vállal.

A pályázat érvényességéhez a megajánlott bruttó vétel-
ár 10%-ának megfelelõ kauciót kell letétbe helyezni az
M & R Family Kft. „f. a.” társaság Bakony-Takarékszö-
vetkezetnél vezetett 73900425-11066774 sz. bankszámlá-
jára utalni, vagy készpénzben befizetni a pályázat lezárá-
sát megelõzõ nap 12 óráig.

A vételárba hitelezõi követelés beszámítására nincs le-
hetõség.

Az ajánlatokat kettõs zárt borítékban, magyar nyelven,
postai úton kérjük eljuttatni a pályázatot kiíró címére (AD-
VOCO Kft., 9022 Gyõr, Liszt Ferenc u. 37., illetve 9001
Gyõr, Pf. 649).

Az ajánlatok beérkezésének idõpontja:

2007. december 14-én, déli 12 óra.
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További információ a felszámoló szervezet munka-
társától Kovács Zoltán felszámolóbiztostól a 06 (96)
550-920, vagy 06 (30) 937-4093-as telefonszámon szerez-
hetõ be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
15 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor.

A bontást követõ 15 napon belül a felszámoló az ajánla-
tokat értékeli. Az értékelés eredményérõl jegyzõkönyv ké-
szül, melyet bármely hitelezõ megtekinthet. Az ajánlatok
elbírálásának eredményérõl a felszámoló az érdekelteket
írásban értesíti.

A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki.
Megfelelõ, közel azonos összegû, illetve feltételeket
ajánló pályázók között nyilvános ártárgyalás megtartására
kerül sor, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését
megelõzõen a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti.

Az elõvásárlási jogosultak e jogukat a nyilvános értéke-
sítés keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a vég-
legesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról
nyilatkozatot tesznek. Az elõvásárlási jog gyakorlása ér-
dekében a felszámoló felhívja az érdekelteket arra, hogy a
jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályázatok be-
nyújtási határidejéig írásban jelentsék be.

Bélyegzõk és számlatömbök

érvénytelenítése

A PLES zrt. alábbi szövegû, 2-es sorszámú bélyegzõje
elveszett.

A bélyegzõ lenyomata:

PLES zrt.
H-1147 Budapest, Lõcsei u. 95.

pfsz: 10700024-04100308-51100005
ples@ples.hu tel:(1)222-6370 fax:(1)252-6497

adósz:11060242-2-42, cégjegyzéksz:01-10-043399
2

A bélyegzõ használata 2007. november 5-én 8 órától ér-
vénytelen.

2007. november 8-án készpénzfizetési számlatömbömet
eltulajdonították (amely Pucsok Ferenc egyéni vállalkozó
tulajdona volt).

Az eltulajdonított számlatömb sorszáma:
BC 1565911–BC 1565950.

A számlatömb használata az eltulajdonítás idõpontjától
érvénytelen.

A LU-FA Bt. alábbi szövegû bélyegzõjét, valamint két
darab számlatömbjét 2007. november 21-én 11 órakor eltu-
lajdonították.

A bélyegzõ szövege:

A két darab számlatömb sorszáma:
110172-tõl 110200-ig,
110226-tól 110250-ig.

A bélyegzõ és a számlatömbök használata a fenti idõ-
ponttól érvénytelen.

HÍREK, INFORMÁCIÓK, TÁJÉKOZTATÓK

2007. szeptember 1–30. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásába bejegyzett idegenvezetõk

700440 Nehiba Ferenc német

700441 Borosné Borbély Beáta
Borbély Beáta Mária

német

700442 Szabó Adrienn angol

700443 Sinkó Dalma német

700444 Fehér Dorottya francia

700445 Kerek Nóra német

700446 Tóth Árpádné
Kónya Ágnes

angol

700447 Kocsis Beatrix angol

700448 Korom Borbála angol

700449 Põcz Krisztina német
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700450 Horváth Viktória német

700451 Szedmák Zoltán Dávid angol

700452 Füzes Kata angol

700453 Katona Andrea olasz

700454 Barta-Battaglia Judit
Barta Judit

angol
francia

700455 Õr András japán

700457 Aubert Anna német

700458 Szarvas Ildikó angol

700459 Krulik Barbara francia

700460 Kotrócz Eszter angol
svéd

700461 Dr. Birtha Sándor angol

700462 Kerékgyártó Erzsébet Éva angol

700463 Gáncs Nikolett angol

700464 Kaszonyi Sára német

700465 Gulybánné Király Márta
Király Márta

francia

700466 Gál Szilvia angol
francia

700467 Erõss Lilla olasz

700468 Kövesdi Anna angol

700469 Kristyán Erika Katalin angol

700470 Yalcin Kerim Hasan török

700471 Lõrinczi Ildikó angol

700472 Szeverényi Noémi angol

700473 Gyõrfiné Kovács Adrienn
Kovács Adrienn

angol

700474 Szudár Tímea német

700476 Magyar Zoltán angol

700477 Csóti Hajnalka német

700478 Péczelyné Gerencsér Zsuzsanna
Gerencsér Zsuzsanna

angol

700479 Berkiné-Jevdokimenko Marina
Jevdokimenko Marina

orosz

700480 Dr. Pap Tamás német

700481 Kristóf Orsolya angol
német

700483 Engedy Anna angol
olasz

700484 Yamaguchi Michiko japán

700485 Lados Rita francia

700486 Papp Szilvia angol

700487 Garami Gergely angol

700488 Kiss Csaba angol

700489 Gehér Georgina német
olasz

700490 Szentesi Éva angol

700491 Lévai Balázs angol

700492 Kocsis Ildikó német

700493 Varga Zsófia angol

700494 Szalai Viktória
Szélpál Viktória

angol

700495 Gálik Krisztina angol

700496 Kátai Laura angol

700498 Németh Márta angol
német

700499 Burkovics Katalin német

700500 Morvai Angéla angol
spanyol

700501 Pálfy Péter német

700502 Heil Nikolett angol

700503 Alacker Gothardné
Vincze Katalin Zsuzsanna

német
francia

700504 Rácz Judit angol

700505 De Corte-Né Klopp Katalin
Klopp Katalin

francia
holland

700507 Gyúró Erzsébet angol
német

700508 Torontáli Erika Barbara olasz

700509 Lihovay Szandra angol

700510 Tóth Szilvia angol

700511 Dr. Lengyel János orosz

700512 Erdélyszky Szilvia angol

700513 Botta Ádám angol
olasz
svéd

700514 Rozincsák Liliána német
olasz

700516 Durbák Renáta német

700517 Alker Enikõ Ágnes német

700518 Bozsó Alexandra angol
német

2007. szeptember 1. és 2007. szeptember 30. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásába bejegyzett
utazási irodák és ügynökségek

ARTEMIS Vadászatszervezõ és Utazási Iroda
1096 Budapest, Lehner Ödön fasor 1–2. „B” ép. 107.
Tel.: 555-2751
Fax: 555-2751
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U-000864
ARTEMIS Idegenforgalmi és Kereskedelmi Kft.
Bejegyzés: 2007. 09. 24.

BRUNNER 2007 Bt. SKY-KÉK ÉG Utazási Iroda
8500 Pápa, Kossuth L. u. 11.
Tel.: (89) 321-477
Fax: (89) 321-477
U-000863
BRUNNER 2007 Utazásszervezõ és Szolgáltató Bt.
Bejegyzés: 2007. 09. 13.

Mercurius Plusz Utazási Iroda
3400 Mezõkövesd, Napfürdõ u. 1.
Tel.: (49) 411-522
Fax: (49) 411-522
U-000860
Mercurius Plusz Idegenforgalmi, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.
Bejegyzés: 2007. 09. 05.

Panorama Tours & Travel Utazási Iroda
1055 Budapest, Balaton u. 13. 2. em. 3.
Tel.: 784-2308
Fax: : 784-2308
U-000861
Panorama Tours & Travel Kft.
Bejegyzés: 2007. 09. 20.

VIVA-reisen Utazási Iroda
1039 Budapest, Maros u. 6.
Tel.: 240-2009
Fax: 240-2009
U-000859
VIVA-reisen Utazásszervezõ, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.
Bejegyzés: 2007. 09. 10.

WILLY FOG Utazási Iroda
1094 Budapest, Balázs Béla u. 18.
Tel.: 456-9151
Fax: 456-9151
U-000862
WILLY FOG Utazási Szolgáltató és Tanácsadó Bt.
Bejegyzés: 2007. 09. 12.

2007. szeptember 1. és 2007. szeptember 30. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásából saját kérésre törölt
utazási irodák és ügynökségek

Dr. Poligon Utazási Iroda
1134 Budapest, Dózsa Gy. út 144.
Tel.: 239-8377

Fax: 239-8378
U-000542
Dr. Poligon Idegenforgalmi és Kereskedelmi Kft.
Törlés: 2007. 09. 24.

EUPHORIE TRAVELEXPRESS Utazási Iroda
1119 Budapest, Fehérvári u. 89–95. I. em. 122/A
Tel.: 205-3058
Fax: 205-3057
U-000649
EUPHORIE YACHTING Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.
Törlés: 2007. 08. 29.

Hungary & You Utazási Iroda
1164 Budapest, Biztató út 58.
Tel.: 402-4980
Fax: 402-4982
U-000812
Hungary & You Utazási Iroda Kft.
Törlés: 2007. 09. 28.

Hunting-Hun Vadászatszervezõ Utazási Iroda
2344 Dömsöd, Kossuth L. u. 51.
Tel.: (24) 434-583
Fax: (24) 434-583
U-000175
Hunting-Hun Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi,
Szolgáltató és Tanácsadó Bt.
Törlés: 2007. 09. 28.

Léna-Tours Utazási Iroda
8360 Keszthely, Tessedik S. u. 28.
Tel.: (83) 310-649
Fax: (83) 310-649
U-000702
Léna- Tours Utazásszervezõ Bt.
Törlés: 2007. 09. 06.

MERCURIUS PRIVÁT TOURS Utazási Iroda
3400 Mezõkövesd, Mátyás király út 59.
Tel.: (49) 411-522
Fax: (49) 411-522
R-00964/1994/1999.
MERCURIUS PRIVÁT TOURS Utazási Bt.
Törlés: 2007. 09. 05.

START-BUDATRAVEL Utazási Iroda
1027 Budapest, Fõ u. 57.
Tel.: 214-7808
Fax: 214-7808
R-0018/92.
START-BUDATRAVEL Idegenforgalmi, Sport,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Törlés: 2007. 09. 24.
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URSULA Utazási Iroda
9025 Gyõr, Kossuth Lajos u. 12.
Tel.: (96) 328-292
Fax: (96) 328-292
R-00534
URSULA Idegenforgalmi Szolgáltató Kkt.
Törlés: 2007. 09. 13.

2007. szeptember 1. és 2007. szeptember 30. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásából jogerõre emelkedett
hivatalból történt törlések

AN-ZA-TOUR Utazási Iroda
8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 10–22.
Tel.: (92) 330-683
Fax: (92) 330-683
U-000675
AN-ZA-TOUR Utazásszervezõ és Szolgáltató Kft.
Törlés: 2007. 07. 03.
Jogerõs: 2007. 08. 14.

BELLA TOURS Utazási Iroda
1051 Budapest, Szemere u. 19.
Tel.: 388-8984
Fax: 250-1157
R-1447/96/1997.
BELLA TOURS Idegenforgalmi, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.
Törlés: 2007. 09. 11.
Jogerõs: 2007. 09. 11.

CITYRAMA-MECSEK Utazási Iroda
1054 Budapest, Báthori u. 22.
Tel.: 302-4382
Fax: 312-5424
R-0340/92.
CITYRAMA-MECSEK Utazási Iroda Kft.
Törlés: 2007. 07. 25.
Jogerõs: 2007. 08. 21.

DUNAÚJVÁROSI KOMPLEX Utazási Ügynökség
2400 Dunaújváros, Vasmû u. 13.
Tel.: (25) 500-228
Fax: (25) 500-229
R-01937/1999.
DUNAÚJVÁROSI KOMPLEX Üzemeltetõ
és Szolgáltató Kft.
Törlés: 2007. 07. 02.
Jogerõs: 2007. 07. 25.

EAST-WAY Utazási Iroda
1107 Budapest, Ceglédi u. 19.
Tel.: 431-0201

Fax: 431-0202
R-02044/2000.
CSARNÓTA Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
Törlés: 2007. 07. 02.
Jogerõs: 2007. 07. 26.

EXKLUZIV VADÁSZ Utazási Iroda
1094 Budapest, Tompa u. 16.
Tel.: 219-0813
Fax: 219-0814
U-000599
„EXKLUZIV VADÁSZ” Vadászati, Vadgazdálkodási
és Természetvédelmi Kft.
Törlés: 2007. 06. 28.
Jogerõs: 2007. 08. 03.

FORERSTA Vadászatszervezõ Utazási Iroda
2141 Csömör, Széchenyi u. 132.
Tel.: (28) 447-591
Fax: (28) 447-591
R-00803/1993.
FORERSTA Egészségügyi, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.
Törlés: 2007. 07. 02.
Jogerõs: 2007. 07. 26.

Jász Travel Utazási Iroda
5000 Szolnok, Szigligeti u. 2.
Tel.: (56) 513-638
Fax: (56) 513-638
R-1856/1999.
Jász Travel Kereskedelmi, Idegenforgalmi
és Ipari Szolgáltató Kft.
Törlés: 2007. 06. 28.
Jogerõs: 2007. 08. 30.

LM-PANORÁMA TRAVEL Utazási Iroda
1055 Budapest, Balaton u. 13.
Tel.: 331-1581
Fax: 312-7876
R-00901/1994/1999.
LM-PANORÁMA TRAVEL Utazásszervezõ Kft.
Törlés: 2007. 07. 04.
Jogerõs: 2007. 08. 31.

MANGÓ EXPRESS Utazási Iroda
1071 Budapest, Dembinszky u. 37. fszt. 4.
Tel.: 413-1152
Fax: 413-1153
U-000537
MANGÓ EXPRESS Idegenforgalmi Szolgáltató Kft.
Törlés: 2007. 04. 17.
Jogerõs: 2007. 05. 30.
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2007. szeptember 1. és 2007. szeptember 30. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásába változás bejegyzése
névváltoztatás miatt

„ARIES ’03 Kft. – TEMPO TRAVEL” Utazási Iroda
1066 Budapest, Teréz krt. 38.
Tel.: 428-2232
Fax: 428-2232
U-000721
ARIES ’03 Utazásszervezõ és Szolgáltató Kft.
Elõzõ név: ARIES ’03 Utazási Iroda
Változásbejegyzés: 2007. 09. 28.

PARK – F&F Utazási Iroda
1133 Budapest, Pozsonyi út 50.
Tel.: 340-2748
Fax: 339-4579
U-000785
PARK – F&F Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
Elõzõ név: PURCEL Bt. „PARK” Utazási Iroda

PURCEL Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
Változásbejegyzés: 2007. 09. 07.

ROYAL WINGS Utazási Iroda
1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 4.s
Tel.: 266-4347
Fax: 266-4339
R-1910/99/2001.
Royal Wings Utazási és Szolgáltató Kft.
Elõzõ név: R. Wings Utazási Iroda
Változásbejegyzés: 2007. 09. 25.

2007. szeptember 1. és 2007. szeptember 30. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásába változás bejegyzése
a tevékenységi kör vagyoni biztosítékhoz kötött

tevékenységgel történõ bõvülése miatt

„ARIES ’03 Kft. – TEMPO TRAVEL” Utazási Iroda
1066 Budapest, Teréz krt. 38.
Tel.: 428-2232
Fax: 428-2232
U-000721
ARIES ’03 Utazásszervezõ és Szolgáltató Kft.
Változásbejegyzés: 2007. 09. 28. (kiutaztatás)

Beck-Financ Utazási Iroda
9200 Mosonmagyaróvár, Alkotmány u. 2/B
Tel.: (96) 579-915
Fax: (96) 579-915

U-000795
„Beck-Financ” Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Változásbejegyzés: 2007. 09. 19.
(charterjárat igénybe vételével történõ bõvítés)

VIKING TOURS Utazási Iroda
7030 Paks, Kossuth L. u. 1–3.
Tel.: (75) 511-123
Fax: (75) 511-122
R-00025
VIKING TOURS Utazási és Kereskedelmi Bt.
Bejegyzés: 2007. 07. 11. (kiutaztatás)

A MKEH hivatalos nyilvántartásában lévõ
TIME SHARE tevékenységet folytató cégeket

érintõ határozatok
2007. szeptember 1. és 2007. szeptember 30. között

Hatósági nyilvántartásban történõ módosítás:

1. Holiday Club Hungary Üdülésszervezõ Kft.
Székhelye: 1134 Budapest, Kassák Lajos u. 69–71.
Cégjegyzékszáma: 01-09-078317
Adószáma: 10584466-2-41
Határozat száma: X-000003/2001
Módosított határozat kelte: 2007. szeptember 19.

Az engedélyes a változást megelõzõen nyilvántartásba
vett engedély és jelen, módosítást bejegyzõ, határozat
alapján a

1. 8380 Hévíz, Vajda Ákos u. 3., Holiday Club Hévíz
apartmanszálló (37 db apartman)

2. 8380 Hévíz, Attila út 15., Holiday Club Hévíz 2.
apartmanszálló (12 db apartman)

3. Club Hotel am Kreischberg St. Lorenzen, A-8861
Sankt Georgen ob Murau Kreischberg str. 5. I–II. ütem
(48 apartman)

4. Club Hotel am Kreischberg St. Lorenzen, A-8861
Sankt Georgen ob Murau Kreischberg str. 5. III. ütem
(39 apartman)

5. Waterman Holiday Club, HR-21400 Supetar, Put Ve-
la luke 4. Brac sziget (105 apartman)

6. Club Azúr 8600 Siófok, Erkel Ferenc u. 2/C, I. ütem
(42 db apartman)

7. Holiday Club Füred, 8230 Balatonfüred, Táncsics
Mihály u. 18. (26 db apartman)

üdülõingatlanok idõben megosztott használati jogát érté-
kesítheti.
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2007. október 1–31. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásába bejegyzett idegenvezetõk

700519 Angyalné Dobos Virág
Dobos Virág

orosz

700520 Horváth Anita német
700521 Nagy Zsolt német
700522 Mester Judit görög
700524 Molnár András olasz

spanyol
700525 Bara Judit angol
700526 Varga Orsolya angol

olasz
700527 Kõmíves Zsuzsanna

Kelemen Zsuzsanna
német

700528 Szabó Nikolett angol
spanyol

700529 Forintos Ádám angol
japán

700530 Parrag Szilvia német
700531 Kellner Szandra francia
700532 Egri Anett angol
700533 Csirpák Lilli angol

orosz
700534 Demeter Anna angol
700535 Csényi-Nagy Judit angol
700536 Sági Beatrix angol
700537 Sáska Anita angol
700539 Maksó Éva angol
700540 Kökényesi Olga orosz
700541 Fáczányi Szilvia német
700542 Jacobiné Csuzi Zsuzsanna

Csuzi Zsuzsanna Katalin
német

700543 Trakperger Beáta német
700544 Ládáné Szédelyi Judit

Szédelyi Judit
német

700545 Mecseki Ágnes olasz
700546 Szente-Márffy Erzsébet angol

francia
román

700547 Csata Béla francia
orosz

700548 Pap Dóra angol
700549 Kopácsy Lívia angol

német
700550 Radó Ágnes olasz
700551 Kern Mónika spanyol
700552 Szabó Hajnalka német
700553 Dr. Madej Ferencné

Károly Mária
angol

700554 Gyarmati Annamária angol

700556 Nagy Zsófia angol
francia

700557 Magyari Veronika Judit német
700558 Kovács Bernadett Janka olasz
700559 Báthory Gábor Miklós német
700563 Kovács Orsolya francia
700564 Kirilov Kirill orosz
700565 Dózsa Mária angol
700566 Wierdl Piroska angol

német
700567 Golobics Anikó angol
700568 Lampert Dóra angol

francia
700569 Garbai Judit angol

francia
700570 Miniska-Karlsson Ildikó

Miniska Ildikó
angol
román

700571 Kiss Katalin angol
700572 Németh Katalin német

2007. október 1. és 2007. október 31. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásába bejegyzett
utazási irodák és ügynökségek

ACE GROUP Utazási Iroda
2030 Érd, Diósdi út 42.
Tel.: (23) 364-256
Fax: (23) 364-256
U-000868
Ace Group Utazásközvetítõ és Hitelközvetítõ Kft.
Bejegyzés: 2007. 10. 20.

Dél Csillaga Utazási Iroda
1137 Budapest, Pozsonyi út 33/B
Tel.: 329-5642
Fax: 329-5642
U-000871
Dél Csillaga 2005 Hungary Utazási, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.
Bejegyzés: 2007. 10. 31.

EUCB Utazási Iroda
1056 Budapest, Váci utca 46.
Tel.: 486-0569
Fax: 411-0785
U-000870
EUCB Idegenforgalmi és Kereskedelmi Kft.
Bejegyzés: 2007. 10. 26.
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Golf Travel Hungary Utazási Iroda
1089 Budapest, Orczy út 32/A
Tel.: 299-8787
Fax: 299-8719
U-000869
Golf Travel Hungary Kft.
Bejegyzés: 2007. 10. 24.

SIRIUS TRAVEL Utazási Iroda
8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 10–22.
Tel.: (92) 330-683
Fax: (92) 330-683
U-000866
SIRIUS TRAVEL Utazásszervezési és Szolgáltató Kft.
Bejegyzés: 2007. 10. 02.

TRAVELLINES Utazási Iroda
1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky köz 3.
Tel.: 311-0586
Fax: 311-0586
U-000865
TRAVELLINES Szolgáltató Kft.
Bejegyzés: 2007. 10. 01.

2007. október 1. és 2007. október 31. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásából saját kérésre törölt
utazási irodák és ügynökségek

ADRIATICA Utazási Iroda
1055 Budapest, Nagy Ignác u. 14.
Tel.: 269-1426
Fax: 412-1750
U-000438
ADRIATICA Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft.
Törlés: 2007. 10. 29.

BEFAG-JAGD Vadászatszervezõ Utazási Iroda
8500 Pápa, Jókai Mór u. 46.
Tel.: (89) 513-131
Fax: (89) 513-120
R-01024/1994/1999.
BAKONYERDÕ Erdészeti és Faipari Zrt.
Törlés: 2007. 10. 29.

COMET-TOURS Utazásközvetítõ Iroda
8100 Várpalota, Szent István u. 23.
Tel.: (88) 582-200
Fax: (88) 582-201
U-000426
COMET-TOURS Utazásközvetítõ Bt.
Törlés: 2007. 10. 29.

DESTINATION CENTRAL EUROPE Utazási Iroda
1222 Budapest, Lõcsei u. 2.
Tel.: 226-3650
Fax: 226-3650
U-000703
DESTINATION CENTRAL EUROPE Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.
Törlés: 2007. 10. 19.

E-PROJEKT Utitárs Utazási Iroda
4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31. B.
Tel.: (42) 480-152
Fax: (42) 402-484
U-000749
E-PROJEKT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Törlés: 2007. 10. 10.

H & M Utazási Iroda
1052 Budapest, Régiposta u. 12.
Tel.: 486-0147
Fax: 486-0146
U-000490
H & M Chage Pénzügyi és Kereskedelmi Kft.
Törlés: 2007. 10. 18.

Pannon Servus Utazási Iroda
7621 Pécs, Király u. 38.
Tel.: (72) 520-507
Fax: (72) 520-507
U-000779
Pannon Servus Idegenforgalmi és Egyéb Szolgáltató Kft.
Törlés: 2007. 10. 29.

SLIM REISEN Utazási Iroda
1067 Budapest, Teréz krt. 21.
Tel.: 302-6709
Fax: 302-6708
R-1515
SLIM REISEN Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Törlés: 2007. 10. 25.

VEN-TOUR Utazási Iroda
8000 Székesfehérvár, Petõfi Sándor u. 5. II. em. 218.
Tel.: (22) 500-470
Fax: (22) 315-878
U-000615
VEN-TOUR Idegenforgalmi, Vendéglátóipari
és Szolgáltató Kft.
Törlés: 2007. 10. 29.

VIVID INCOMING Utazási Iroda
1062 Budapest, Andrássy út 88–90. III. em. 68.
Tel.: 354-1041
Fax: 354-1042
U-000127
VIVID INCOMING Idegenforgalmi Kft.
Törlés: 2007. 10. 24.
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WONDERLAND TRAVEL Utazási Iroda
8000 Székesfehérvár, Távírda u. 5.
Tel.: (22) 389-180
Fax: (22) 317-528
R-2003
WONDERLAND TRAVEL Idegenforgalmi
és Szolgáltató Bt.
Törlés: 2007. 10. 29.

2007. október 1. és 2007. október 31. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásából jogerõre emelkedett
hivatalból történt törlések

EDIT TRAVEL Utazási Iroda
8380 Hévíz, Széchenyi u. 18.
Tel.: (83) 341-267
Fax: (83) 341-267
R-01620/97.
EDIT TRAVEL Idegenforgalmi és Szolgáltató
Egyszemélyes Kft.
Törlés: 2007. 07. 04.
Jogerõs: 2007. 08. 31.

HERMI TOURS Utazási Iroda
2336 Dunavarsány, Halász Lajosné u. 28/B
Tel.: (24) 472-381
Fax: (24) 472-381
U-000517
HERMI TOURS Utazási Iroda Bt.
Törlés: 2007. 06. 28.
Jogerõs: 2007. 09. 04.

MANCHESTERI Utazási Iroda
5600 Békéscsaba, Bocskai u. 8.
Tel.: (66) 328-762
Fax: (66) 328-762
U-000693
MANCHESTERI Nyelviskola Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.
Törlés: 2007. 09. 11.
Jogerõs: 2007. 10. 19.

QUAESTOR Travel Utazási Iroda
1051 Budapest, Báthori u. 4.
Tel.: 302-5010
Fax: 312-0295
R-01294/1995/1999.
QUAESTOR Idegenforgalmi és Kereskedelmi Nyrt.
Törlés: 2006. 10. 31.
Jogerõs: 2007. 09. 13. (bírósági döntés alapján)

SÁRÁNSZKI Vadászatszervezõ és Utazási Iroda
1165 Budapest, Hunyadvár u. 96/A
Tel.: 407-2173
Fax: 407-2173
R-1023/94/1997.
SÁRÁNSZKI Egyéni Cég és Utazási Iroda
Törlés: 2007. 06. 27.
Jogerõs: 2007. 08. 03.

SEVA TOURS Vadászatszervezõ és Utazási Iroda
8400 Ajka, Dobó Katica u. 41.
Tel.: (88) 200-654
Fax: (88) 200-654
U-000136/2001.
SEVA TOURS Vadászatszervezõ és Utazási Iroda Kft.
Törlés: 2007. 08. 21.
Jogerõs: 2007. 09. 17.

TÁJOLÓ Utazási Iroda
7900 Szigetvár, Zrínyi tér 3.
Tel.: (73) 312-654
Fax: (73) 312-654
U-000085
SZIGET-TRAVEL Idegenforgalmi Szolgáltató Bt.
Törlés: 2007. 06. 25.
Jogerõs: 2007. 09. 05.

VICTÓRIA Tours Utazási Iroda
2083 Solymár, Párkány u. 9.
Tel.: (26) 362-961
Fax: (26) 362-961
R-00808
VICTÓRIA Tours Idegenforgalmi Szolgáltató Kkt.
Törlés: 2007. 07. 03.
Jogerõs: 2007. 09. 17.

2007. október 1. és 2007. október 31. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásába változás bejegyzése
névváltoztatás miatt

OR-VI Utazási Iroda
2100 Gödöllõ, Dózsa György u. 18.
Tel.: (28) 610-314
Fax: (28) 610-314
U-000851
ORVI-TRANS Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Elõzõ név: ORVI-TRANS Teherfuvarozó, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.
Változásbejegyzés: 2007. 10. 03.
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HurráNyaralunk.hu Utazási Iroda
1055 Budapest, Honvéd u. 38. fszt. 5.
Tel.: 482-2966
Fax: 483-2961
U-000846
WECO-ONLINE Utazási és Kereskedelmi Kft.
Elõzõ név: Weco-online Utazási Iroda
Változásbejegyzés: 2007. 10. 01.

2007. október 1. és 2007. október 31. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásába változás bejegyzése
a tevékenységi kör vagyoni biztosítékhoz kötött

tevékenységgel történõ bõvülése miatt

A 2007. augusztusi változások között megjelent határo-
zat módosítása elírási hiba miatt:

TRAVEL CLUB VIAJES HUNGARIA Utazási Iroda
1074 Budapest, Dob u. 31.
Hibás név: TRAVEL CLUB VIAJES Utazási Iroda
Molnár Vadászati Kft. Vadászati Irodája
8400 Fonyód, Baross Gábor u. 16.
Tel.: (85) 560-128
Fax: (85) 560-129
U-000597
Molnár Vadászati Kft.
Változásbejegyzés: 2007. 10. 24. (kiutaztatás)

SELECTED Utazási Iroda
1026 Budapest, Hargita u. 5.
Tel.: 212-1987
Fax: 356-7965
R-1347/96/2001.
SELECTED Idegenforgalmi Kft.
Változásbejegyzés: 2007. 09. 19. (kiutaztatás)

2007. október 1. és 2007. október 31. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásába változás bejegyzése
vagyoni biztosíték köteles tevékenységi körrel történõ

szûkítése miatt

Adamelló Tours Utazási Iroda
1043 Budapest, Munkásotthon u. 8/C fszt. 11.
Tel.: 369-0152
Fax: 369-0152
U-000662
Adamelló Tours Utazási Iroda Kft.
Bejegyzés: 2007. 10. 20. (kiutaztatás és belföld)

A MKEH hivatalos nyilvántartásában lévõ
TIME SHARE tevékenységet folytató cégeket

érintõ határozatok
2007. október 1. és 2007. október 31. között

Hatósági nyilvántartásban történõ módosítás:

Club Hotel Marketing Szolgáltató és Tanácsadó Kft.

székhelye: 2049 Diósd, Bajcsy-Zsilinszky utca 9.
cégjegyzékszáma: Cg.13-09-104248,
adószáma: 13539908-2-13
határozat száma: X-000082/2007.
módosított határozat kelte: 2007. október 11.

A jogosult az

Anna Grand Hotel Wein & Vital, szállodai szobák,
8230 Balatonfüred, Gyógy tér 1. (hrsz.: 164/1.)

idõben megosztott használati jogának értékesítését folytat-
hatja.
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY

– az egészségbiztosítási ágazat központi igazgatási szerve, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
hivatalos lapja – az elõfizetõi érdekeket szem elõtt tartva, kedvezõ áron kívánja az egészségügyi
ágazatban érdekeltek rendelkezésére bocsátani a jogszabályok szövegét, valamint a munkához szük-
séges aktuális OEP-közleményeket, -felhívásokat, -tájékoztatókat. Lapunk címzettjei elsõsorban: az alap-
elátásban részt vevõ háziorvosok; fekvõbeteg-ellátó és szakellátó intézmények; gyógyszert, gyógyászati
segédeszközt gyártók, illetve forgalmazók; gyógyfürdõk; oktatási intézmények; társadalombiztosítási kifi-
zetõhelyek, foglalkoztatók; könyvelõk; adótanácsadók stb.

Az Egészségbiztosítási Közlöny elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax-
számán.

2007. évi éves elõfizetési díj: 22 176 Ft áfával, féléves elõfizetés: 11 088 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az Egészségbiztosítási Közlöny címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................

Utca, házszám: ...........................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .....................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………

cégszerû aláírás
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